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VOLBY 2018, BOHUMÍN

 ZDRAVOTNÍ  PÉČE  

Chceme odborně i ekonomicky zajistit a udržet maximální rozsah státem hrazené akutní lůžkové péče v Městské nemocnici s možností ambulantního uplatnění dalších oborů ve 
vysoké kvalitě a využití prostor objektů jako všem dostupného moderního multifunkčního zdravotního zařízení.

Bohumínská městská nemocnice může být v mikroregionu ideálním rodinným a dobře vybaveným malým zdravotnickým zařízením, které může nabídnout základní lůžkovou péči v 
chirurgických a interních oborech, a k tomu ještě dále ambulantní a zákrokovou péči v dalších vybraných zdravotnických oborech nebo službách. Stále ještě disponuje velmi schopným 
ošetřovatelským personálem, je však zapotřebí zpětně získat kvalitní lékaře na vyšší úvazky a k tomu nezávislý-apolitický a profesionální odborně zdatný management.

 PÉČE O MLADÉ LIDI   

Budeme usilovat o výrazné posílení možnosti tvorby a vzniku nových podnikatelských aktivit a forem na území města pro zamezení odchodu mladých, kvali�kovaných vzdělaných 
obyvatel z města s možností jejich osobního pracovního uplatnění i bydlení a využitím  motivačních podpor (např. bezúročných půjček na bydlení, vybavení ...).

Rozvoj podnikání a přivedení nových kapitálových investorů, �rem nebo chytrých ekologických technologií do města (popř. i jako partnerů města) je základní a nosnou ideou této péče. 
Předpokládá se výrazná součinnost s  MAS Bohumínsko, jež by měla mít tyto aktivity, jako prioritu svého poslání. Záměr plně koresponduje s vynikající geogra�ckou polohou města u 
železnice, dálnice nebo řeky.

 DOPRAVA

Chceme navrhnout a zřídit městskou a ekologicky neškodnou hromadnou dopravu a zajistit tak komplexní a pravidelnou dopravní obslužnost všech městských částí včetně jejího 
přímé-ho napojení na ostravskou dopravu, a zároveň vybudovat nový městský dopravní terminál pro všechny druhy veřejné dopravy v blízkosti nádraží ČD. Pro děti,studenty a 
seniory tuto dopravu zdarma. 

Řešení dopravy ve městě je dlouhodobou neřešenou záležitostí, resp. řešenou pouze účelově budováním nekonečných a mnohdy nesystémových cyklostezek. Městská doprava neexistuje, 
nesystémově uspořádanou příměstskou dopravu zajišťují za poměrně vysoké náklady dvě externí společnosti, a to pouze ve vybrané části města. S parkováním osobních automobilů ve 
městě začíná být obrovský problém. Nastal čas přemýšlet o jiných možnostech parkování, než jen neustálým zabíráním mnohdy zelených ploch (patrové parkovací domy nebo podzemní 
garáže). Pro pohodlí cestujících na mezinárodních tratích a autobusových linkách neexistuje žádné zázemí. Cílem je zavedení sítě provozu pravidelných ekologických malokapacitních 
dopravních prostředků s obslužností spojení všech městských částí, nádraží, nemocnice, škol a centra (resp. nákupních center). Předpokládáme založení městské dopravní společnosti a 
její technické napojení na krajské město. Výstavbu tzv. dopravního přestupního terminálu vnímáme jako bránu a vizitku města všem jeho budoucím přijíždějícím hostům.

 BYDLENÍ, PROSTŘEDÍ A EKOLOGIE

Navrhneme úpravy dosavadního systému správy a péče o bytový fond města postupným přechodem k menším formám domovních samospráv (podle vzoru bytových družstev) s 
vyšší  možností podílu vlastního rozhodování obyvatel - občanů o způsobu použití vybraného nájemného do objektů jejich bydlení, zejména pak do interiérů a technického 
vybavení bytů. Zvýšení nabídek samostatného bydlení a přípravy dalších stavebních parcel. Prioritně budeme společně s ostatními partnery výrazně apelovat na příslušná 
ministerstva ohledně realizace obchvatu Skřečoně.  

Forma zřízení malých bytových družstev v rámci dosavadního zachování správy bytových domů je cestou, jak nabídnout samosprávám možnost použití vybraného a jimi zaplaceného 
nájemného ke zkrášlení prostor a prostředí jejich bydlení, resp. i možnost investice do vlastního privátního bydlení na zcela dobrovolném rozhodnutí uživatelů bytů.

 BEZPEČNOST

Budeme se zasazovat o účinnější monitoring nežádoucích kriminálních jevů, jejich pachatelů a jejich postihů s nulovou tolerancí, především však se zvláštním zaměřením na 
udržování veřejného pořádku v centru města.

MP a PČR by se měly primárně a více zaměřit na účinné potírání typické městské kriminality v podobě udržování veřejného pořádku.
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 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Navrhujeme celkové přehodnocení a systémové uspořádání konání všech kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě (s určením priorit) a transparentní zveřejnění jejich 
�nancování., včetně úpravy pravidel  systému podpory a �nancování svazů, klubů nebo oddílů. Nabídka k širšímu zapojení aktivních seniorů do bezplatného vzdělávání.  

Město (prostřednictvím K3) pořádá pestrou škálu nejrůznějších kulturních, společenských i volnočasových pořadů i aktivit naprosto všeho druhu a typu. Navrhujeme tyto systémově 
tématicky uspořádat, zvážit jejich rozsah a počet a více se zaměřit na jejich obsahovou kvalitu (tzv. kvalitnější zábavu…). Efektivněji využit současné kulturní objekty (letní kino). Dále 
s ohledem na počet sportovních oddílů navrhujeme revidovat pravidla jejich podpůrného �nancování, opět v pohledu na kvalitu a dosažené výsledky. Inventarizovat počet a vybavení 
sportovišť a prostor pro volnočasové aktivity ve vztahu k rozsahu jejich využití pro obyvatele města. Nabídka vzdělávání pro seniory obnáší řadu zajímavých témat a schémat z běžného 
života (od �nanční gramotnosti až po bezpečnost).

 HOSPODAŘENÍ, FINANCE A MAJETEK

Chceme zavést tzv. participativní rozpočet města s plnou účastí veřejných názorů skutečně všech bydlících občanů bez zkreslujících internetových anket. Provést nezávislé audity a 
veřejně přehodnotit a revidovat smysl, poslání a hospodaření všech obchodních městských společností v napojení na rozpočet města odbornou úroveň jejich vedení a výsledků 
jejich podnikání. Řídící funkce v těchto společnostech obsazovat jen na základě výběrových řízení, nikoliv podle politických sympatií.   

Město nemůže již dále prostřednictvím svých obchodních společností (a jim poskytovaných štědrých provozních příspěvků) suplovat úlohu jiných podnikatelských subjektů k zajištění 
takřka všech služeb svým občanům, a tudíž ani nemůže do nekonečna nabývat další majetek – s ohledem na mandatorní výdaje skrze jeho správu a údržbu. Navrhujeme posouzení 
smyslu a významu činnosti těchto společností a výše poskytovaných příspěvků.

 ELEKTRONIZACE MĚSTA

Pokrytí veřejným e-wi� signálem maximální rozsah území města, především pak v jeho klíčových uzlových bodech a objektech dopravy, obchodu, zdravotnictví, kultury, školství a 
sociální péče, resp. v parku, náměstích apod..

Téma vnímáme jako zcela nezbytnou součást moderního běžného života, provozu a funkce města.

 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 

Budeme usilovat o úpravy strategického plánu rozvoje města ve smyslu zařazení jednoznačných rozvojových záměrů města posílením podnikatelského ducha a rozvojem a 
spoluvytvářením podnikatelského prostředí, resp. účinnější spolupráci s velkými zaměstnavateli na společných projektech zvelebení města a uplatněním tvůrčích nápadů, aktivit 
a seberealizaci především mladé generace našich obyvatel k zamezení odchodu a zamezení tak závažného snižování počtu obyvatel.

Stěžejním bodem této úpravy je přenastavení rozvojové koncepce města z pozice sociálního města na pozici tvůrčího, chytrého a podnikavého města, reprezentované především jeho 
mladou generací, které díky svému vzdělání, odbornému profesnímu uplatnění, prostředí i bydlení na území města, opravdu stojí za to žít. Byly k tomuto v letech minulých vytvořeny 
solidní  předpoklady, je třeba však se nebát a opět pokročit o kus dál.
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CO SE PODAŘILO A CO NE?

Vážení spoluobčané města Bohumín, jsou to již čtyři roky, co jsme od Vás dostali poprvé důvěru a Vaše hlasy nám tak daly možnost prezentovat někdy souhlasné, 
jindy zase jiné, nové názory na jednáních zastupitelstva. Bohumín je dlouhá léta jen jednobarevný, a tak bylo velice těžké cokoliv prosadit nebo změnit. 
Přesto se nám podařilo mnohé. Např.:

•     Díky naší aktivitě nebyl dům na ulici Kostelní prodán za nevýhodných cenových podmínek, jak bylo původně vedením města navrženo.
       Získali jsme pro Vás do městského rozpočtu mnohem víc. 

•     Dlouhodobě se snažíme o komunikaci a spolupráci s naší nemocnicí ve snaze pomoci při řešení personální a �nanční krize. 

•     Dlouhodobě požadujeme vypracování strategického plánu potřebného nejen k udržení, ale hlavně k rozvoji naší nemocnice.

•     Díky stálému tlaku nejen na bezpečnost ve městě, ale také na řešení sociálních problémů, zejména vysoké kumulaci ubytoven, sociálně                
       problémových lokalit a sociálně nepřizpůsobivých obyvatel ve městě, se zvýšila iniciativa a snaha vedení města k řešení těchto problémů.

•     Práce v komisích a výborech, zejména pak lze vyzdvihnout velice odbornou a kvalitní práci Ing. Václava Poloka ve �nančním výboru. 

Věříme, že i v těchto volbách nás opět podpoříte, abychom i nadále mohli prosazovat všechny dobré a přínosné věci pro VÁS.



Na kandidátce NEZ jste byl již v minulých volbách. Nyní kandidujete jako lídr. Co se stalo, že jste si s Martinem Schubertem vyměnili role?
Byl to výsledek věcné debaty, která souvisela hlavně s prioritami města pro další období. Mimo to věřím, že v příštím zastupitelstvu NEZÁVISLÍ získají více, než jeden mandát. 
Důležité je, aby lidé k volbám šli v co největším počtu.

Jaké máte zkušenosti z komunální politiky?
Jsem dlouholetým členem �nančního výboru a přes všechny mé pracovní profese v mém životě se cítím být odborníkem nejen na daně, ale i na veřejné �nance a jejich řízení. V 
současné době se navíc věnuji zdravotnictví. A právě tyto zkušenosti s hospodařením státních, příspěvkových či jiných organizací bych rád zužitkoval v zastupitelstvu.

Proč právě v komunální politice, a ne jako občan?
Protože v tomto městě, pokud nejste členem zastupitelstva a přesto chcete v dobré vůli pomoci svou radou či názorem, doposud o tento očividně nikdo nestál, ani o žádnou 
spolupráci, a dokonce ani s Vámi nekomunikoval (mohu doložit na vlastním případu Bohumínské městské nemocnice v letech 2014 - 2017). Jsem obecně znám svými 
„ekonomickými“ postoji ve vztahu ke struktuře městského rozpočtu, a mám výhrady i vůči „podnikání“ některých městských společností a jejich neodbornému personálnímu 
řízení a vedení. V budoucnu musíme zajistit, aby posty ve vedení těchto �rem byly obsazovány lidmi na základě standardního výběrového řízení, a ne podle toho kdo je čí rodina 
nebo známý.  

Co by mělo být prioritou města v novém období?
V anketě „Kde se v Česku žije lépe“, kde bylo hodnoceno kolem 200 měst a obcí, se Bohumín umístil na nelichotivém 190 místě. Proto by obecně společný cíl nás všech měl být 
jasný – lepší kvalita života našich obyvatel. Co se konkrétních programových bodů týče, tak ty najdete v našem volebním programu.

Jaký je zásadní bod ve Vašem volebním programu?
Pracovně jsem s městem spojen více než 25 let a strašně moc jsem fandil všemu, co pomáhalo jeho rozvoji. S postupem času však nejen já mám pocit, že městu dochází dech, 
dochází nápady, resp. vše se točí pouze a pouze kolem dokola (zateplené fasády, chodníky, silnice, parkoviště, hřiště nebo stavby pro sportovní či společenské kratochvíle).  Město 
např. takřka nepochopitelně rezignovalo na jakékoliv rozvojové projekty nových chytrých pracovních příležitostí pro své občany prostřednictvím nových investorů, mladí lidé se 
po dokončení studií již nevracejí, protože by zde nenašli požadovanou práci a město tak rychle stárne a docela hrozivě mu i klesá počet obyvatel a pomalu a jistě se stává sociálním 
městem. Zásadním je udržet tady nové a nastupující generace. Vytvořme zajímavé podmínky pro kvali�kovanou práci, připravme program, který na začátku může �nančně 
vypomoci při zařizování bytu, stavbě domu nebo zařízení vlastní provozovny. Nikoliv zadarmo jen tak, ale za jasně stanovených podmínek a povinností. Bohumín musí znovu ožít 
a být městem mladých.

A nyní citlivé téma - nemocnice. Vedení radnice po celé období poskytovalo velice málo informací a v podstatě si žádný problém nepřipouštělo. Jak to tedy 
vlastně je a jaký je Váš postoj k tomuto tématu?
Na problémy a nedostatky nebylo potřeba ani upozorňovat, ty všichni od počátku znali (personální krize, �nanční krize, pokles pacientů, migrace sester a lékařů, časté změny ve 
vedení). My nikdy nechtěli nemocnici rušit, ale vždy jsme měli zájem ji zachovat a rozvíjet. Měli jsme zájem problémy společně a otevřeně řešit,  ale vedení města nereagovalo a 
věc začali brát vážně až na samém vrcholu krize v roce (2017-2018). Problém je rovněž nekoordinovanost nemocnic v rámci okresu Karviná. Stále jsme žádali o vytvoření odborné 
pracovní skupiny, která by jasně připravila koncepci existence a rozvoje. Dokola bylo toto odmítáno, že toto není nutné neboť se jedná privátní obchodní společnost města. Po 
komunálních volbách se musí všichni spojit a společně na této záležitost pracovat.    

Máme krásné město, velice skvělou polohu, ale přesto je tady nejen jedno obrovské mínus – životní prostředí a s tím související zdraví našich obyvatel a také 
nedobré materiální zabezpečení obyvatel. Jak ochránit naše děti? Jak zlepšit životní úroveň obyvatel?    
Musíme hledat všechny cesty (od těch malých až po velké), které nám umožní jakékoliv zlepšení nejen v těchto oblastech. Podporuji zavedení čističek ovzduší do všech škol a 
školek, měli bychom zvážit zavedení nízkonákladové ekologické městské dopravy mezi centrem a městskými částmi. Důležité je minimalizovat vjezd nákladních vozidel do 
města, co nejdříve vyřešit obchvat městské části Skřečoň.

ING. VÁCLAV POLOK (LÍDR - KANDIDÁTKY NEZÁVISLÍ)
Ženatý, má 3 dospělé děti. Nyní pracuje jako auditor v oboru �nance a také je ombudsmanem ve zdravotnictví v rámci 
zdravotnického zařízení. Mimo svou práci se věnuje lektorské činnosti na vysokých školách a podle potřeby vykonává i činnost 
soudního znalce – obor účetnictví. Rád se věnuje zahrádce, zajímá se o literaturu faktu, hudbu, hraje na tři hudební nástroje. 
Daruje krev. Ke své kandidatuře dodává: „Svou roli v případném praktickém uplatnění ve veřejné samosprávě bych rád viděl v 
oblasti rozpočtu a financí. Musíme společně zvýšit kvalitu života našich obyvatel. Jednou z mých priorit je zlepšit a  rozvíjet 
zdravotnické služby v naší Bohumínské nemocnici“. Zastává názor, že v dobrém sociálním prostředí města je zapotřebí přímo 
tyto lidi nejen najít, oslovit a přesvědčit o prospěšnosti zapojení jejich umu i jich samých, ale také těchto lidí si v našem městě 
vážit a maximálně je podporovat.

Víte, která...
města jsou podle ankety renomované 
auditorské �rmy letos nejlepší pro život? 
Bohumín to určitě není! V poslední 
desítce se umístili nejen Havířov, 
Karviná, ale také poslední 210. Orlová.       
A náš Bohumín? Ten se umístil                    
na nelichotivém 190. místě.

Není nejvyšší čas si říct pravdu a už to 
konečně změnit?

Bohumín má mnoho skvělých možností pro sportovní, ale i kulturní aktivita. Občas se ale zdá, že tyto jsou 
spíše využívány návštěvníky města, než místními. Podpořil byste nějak místní obyvatele, aby i oni mohli 
více využít vymoženosti, které byly pořízeny z rozpočtu nás všech?
Tady by určitě chtělo najít způsob, jak naše obyvatele odměnit a zapojit. Zda to bude sleva 30-50% na bazén, zimák nebo 
halu nebo, zda to bude nějaká chytrá karta v hodnotě 1.000,- Kč, by mělo být již jen výsledkem diskuse nového 
zastupitelstva.  

A co rozpočet? Jste také členem �nančního výboru Města Bohumín. Určitě víte, že oproti jiným městům 
máme výhodu obrovského rozpočtu. Např. každý rok o 300 mil. Kč více než sousední a počtem obyvatel 
nám podobná Orlová. Kde byste přidal a kde zase ubral?          
Rozpočet je opravdu výjimečný a měli bychom si toho také více vážit. Mnozí z nás si moc neuvědomujeme fakt, že tato 
výjimečnost má také své mínusy. Jsou to každodenní problémy našich obyvatel, je to daň za naše zdraví a špatné životní 
prostředí (velké továrny, přetížené silnice) a s tím související i nepříliš vysoké příjmy obyvatelstva. A právě proto bychom 
měli naše peníze investovat spravedlivě a rozumně.

Pokračování na další straně...
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Víte, že...
nejlepším městem pro podnikání 
(byznys) byla Ostrava, hned za ní pak 
Humpolec a Brno. V rámci našeho kraje 
je skvělý rovněž Třinec! A náš Bohumín? 
Z 22 míst obsadil i zde nelichotivé 20. 
místo. Horší už je pak jen Jablunkov           
a opět Orlová.

Městské společnosti holt samy o sobě 
žádný byznys neudělají – ty si  jen na 
podnikání zatím jen hrají. A podpora 
normálního podnikání je dnes                   
v Bohumíně takřka nulová. Opravdu 
to tak chcete?

Platy v Bohumínských �rmách mnohdy nedosahují republikového průměru, lidé tady pak musí počítat každou korunu. Je vůbec nějaká možnost jak toto 
změnit?
Možností je několik. Dlouhodobě tvrdíme, že nemůžeme donekonečna spoléhat na tradiční bohumínské továrny, ale měli bychom ve městě nebo v jeho dosahu připravit takové 
podmínky, aby zde v budoucnu byly i jiné �rmy, které dají našim obyvatelům nejen práci, ale i mnohem lepší platové ohodnocení.     

Důležitou součásti života je bydlení. Ani tady jsme nebyli v rámci ankety „Kde se v Česku nejlépe žije?“ nijak úspěšní.
Ano, v této oblasti jsme z 10 bodů získali jen 2,2. Jde vidět, že zateplovat a opravovat fasády již dávno nestačí. Lidé nejvíce svého času tráví ve svých bytech a právě tam mají 
mnohdy zastaralé koupelny, sporáky, kuchyňské linky, rozvody elektřiny nebo vody. Město není realitka, přesto vybírá milióny na nájemném a právě proto by měla více tyto 
peníze investovat do „interiéru“ bytového domu – tedy do lepší kvality a pohodlí bydlení. Samozřejmě, že zde je myšleno bydlení v městských bytech.      

Co byste vyhodnotil, jako historicky špatné rozhodnutí vedení města v minulých letech?
Jednoznačně chybou byl prodej vody z vlastnictví měst a obcí zahraničním koncernům. Dnes je voda jedna ze základních komodit a cena vody (vodné a stočné) se neustále 
zvyšuje. Tam, kde vodu obce neprodaly, mají lidé cca 1/3 nižší ceny, než my v Bohumíně. Je potřeba přemýšlet, jak se pokusit ve spolupráci s krajem a státem tento stav opět 
změnit.    

Co byste vzkázal čtenářům na závěr?
Snad asi jen toto. Fandit nebo kritizovat doma nebo na facebooku nestačí! Pokud se lidem líbí náš program, naše názory pak si dovolím požádat o hlas pro celou kandidátku. Pak 
má volba skutečně smysl.  

ŠIMON SEBERA (KANDIDÁT Č. 2 KANDIDÁTKY NEZÁVISLÍ)
Svobodný. Absolvent obchodní akademie. Mrzí ho, že mnoho jeho přátel a známých z města odchází za lepší kvalitou života, 
lepšími pracovními podmínkami a možnostmi. K tomu dodává: „Stačí, když někdo studuje mimo naše město a ve většině se již 
nevrátí zpět. Nastal čas, aby se změnil přístup města.“ Myslí si, že jen pořádat akce pro mladé, jako např. ohňostroje, pivní 
slavnosti a různé zábavy a sportovní aktivity už dnes určitě nestačí. Je přesvědčen, že je dost nevyužitých možností, které by 
mohly tento pro město nepříznivý stav změnit. On sám začal ve městě podnikat. Úspěšně se svou přítelkyni vede malé bistro. 
Určitě i mnozí z Vás znáte jeho skvělé burgery vyráběné pod značkou „food factory“. Rád by ve městě zůstal a svůj projekt dále 
rozvíjel. Osobně však nesouhlasí  s tím, že bychom měli jen tak za nic dávat různé výhody těm mladým, co mají jen nataženou 
ruku a za ta léta si zvykli na náš štědrý sociální systém.       

Bohumín každoročně opustí nejen mnoho mladých lidí. Co si myslíš, že je příčinou?
Ano, to je pravda. Mnoho mých známých z města odchází za lepší kvalitou života, lepšími pracovními podmínkami a možnostmi. Stačí, když někdo studuje mimo naše město a 
ve většině se již nevrátí zpět. Nejen, že se snižuje počet obyvatel, ale naše město tímto stárne a lidé se nějakým vzděláním tady nakonec bydlet nechtějí. Chci, aby se to změnilo 
a proto bych rád nějak pomohl. 

Kdyby jsi uspěl a lidé tě zvolili tak, jak by jsi chtěl tento stav změnit a jde vůbec změnit? 
Aby se to mohlo změnit, tak se prvně musí změnit přístup města. Proto také kandiduji do zastupitelstva a mám chuť se o to pokusit. Myslím si, že jen pořádat akce pro mladé, 
jako např. ohňostroje, pivní slavnosti a různé zábavy a sportovní aktivity určitě nestačí. Jsem přesvědčen, že je dost nevyužitých možností, které by mohly tento pro město 
nepříznivý stav změnit. Určitě je potřeba, aby zde tito mladí lidé měli možnost kvalitního a dostupného bydlení (např. podpora rodinné bydlení - bezúročné půjčky) nebo pomoc 
začínajícím živnostníkům (např. formou právní a odborné pomoci nebo také propagací produktů a služeb, stejně tak jak je to umožněno městským �rmám). Malé obchůdky a 
kvalitní služby by mohli pomoci oživit hlavní třídu, která doposud není moc reprezentativní. Ostatně nápadů je mnoho. Vše záleží, jak ve volbách uspějeme. 

Co by jsi chtěl říct na závěr?
Rád bych doplnil mou předchozí odpověď. Osobně si však nemyslím, že bychom měli jen tak za nic dávat různé výhody těm mladým, co mají jen nataženou ruku a zvykli si na náš 
štědrý sociální systém. Myslím to tak, že i mladý člověk musí ukázat, co může svému městu nabídnout, co umí. Někdo je dobrý manažer a vede ve městě �rmu, jiný dobře 
reprezentuje ve sportu a někdo např. úspěšně vede jen malou �rmičku a takto se dokáže třeba postarat jen sám o sebe a svou rodinu. Práce a příležitosti je dnes opravdu moc. 
Mladý - produktivní člověk by určitě neměl jen čekat, zda dostane podporu v nezaměstnanosti nebo dotaci od města. 
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Můžete krátce zhodnotit toto končící volebním období a Vaší účast v zastupitelstvu města?
Určitě velká zkušenost a také i určité zklamání. V zastupitelstvu mi chybí větší diskuse, větší zapojení všech těch co byli zvoleni, ať již za tu či jinou stranu. Možná jste si všimli, že 
občas někteří ani nevěděli, o čem se hlasuje a až na pokyn pana starosty se zařadili do správného proudu. Je to léta zaběhlý proces, připomínající dávné stranické schůze. 
Koukněte se někdy na jednání zastupitelstva u nás a v jiném městě. Nejen, že u nás pravidelně mlčí cca 10 zastupitelů ČSSD, ale mnohdy i „opozice“, pokud tady nějaká vůbec v 
Bohumíně někdy byla. Musím říct, že mě velmi potěšila účast občanů města na posledním jednání. Bylo vidět, že ne vše je tak úžasné, jak je prezentováno.  

Jak si teda vysvětlit, že pan starosta a lidé kolem něj jsou za těch posledních 20 let vždy ve volbách tak úspěšní?    
Prvně je potřeba říct, že k volbám chodí méně a méně lidí. Myslím si, že lidé už přestali věřit ve změnu a věci kolem nich je již až tak nezajímají. Situace se dostala do fáze, že ten 
kdo má jiný názor je hned proti všem, proti městu. Je škoda, že se lidé za těch cca dvacet let už ani nesnaží přemýšlet, zda by to mohlo být jiné, lepší anebo zda to co se ve městě 
děje-dělo (ubytovny, herny, kriminalita, odliv lidí, zejména mladých a naopak každoroční nárůst obyvatel s trvalým pobytem na radnici – dnes již cca 1100 a to určitě o něčem 
svědčí, apod.). Je to vše jen shodou náhod a smůla nebo naopak špatná komunální politika. Stále věřím ve změnu nejen na jednání zastupitelstva, ale také prezentaci veřejného 
dění ve městě i z pohledu bohumínských medií.   

Co byste v rámci Vašeho působení v zastupitelstvu označil za nejvýznamnější?
Určitě jsem se dost často snažil o věcnou diskusi. Každopádně, aby bylo možné město rozvíjet je potřeba mít v rozpočtu peníze. Bohumín je na tom oproti okolním městům 
mnohem lépe. Samozřejmě, že nic není zadarmo. Rozpočet blížící se miliardě má svou daň v podobě obrovské kumulace továren a s tím spojených obtíží. A právě proto si musíme 
své peníze více hlídat a hlavně efektivně investovat. Myslím, že právě hned na některém z prvních zastupitelstev jsem úspěšně zastavil nevýhodný prodej bytového domu. Díky 
tomuto se pak podařilo tento dům prodat o stovky tisíc korun více.  

Co parkování? Dlouhodobě upozorňujete, že parkování je potřeba začít řešit efektivněji a ne dokola jen ubírat zelených ploch!
Přesně tak. Máme-li dost peněz na zábavu, pak musíme mít i na pořádné investice. Je potřeba začít přemýšlet o stavbách typu – parkovací domy nebo podzemní garáže.   

Bohumínu stále ubývá obyvatel. Od roku 2004 se populace ve městě snížila až o 10 %, přičemž porodnost v Bohumíně nebyla v posledních letech vůbec 
špatná a některé rodiny měly a mají i více než 3 děti?    
Ano, odchod lidí z našeho města, zejména těch mladých a znalých poměrů jinde je poslední dobou opravdu alarmující. Přitom do Bohumína naopak přicestuje a mají zájem se 
zabydlet jiné skupiny obyvatel. Aktuálně je na naší radnici evidováno více než 1100 obyvatel.             

Co jste si nechal na závěr?
Ještě jednou děkuji všem za důvěru, kterou nám před 4 lety dali. Věřím, že jsme nezklamali a lidé nám letos svou důvěru dají opět. Věřím, že náš mandát bude silnější a o našem 
městě již nebude rozhodovat jen malá skupinka lidí, jako tomu je již více, než 20 let.        

ING. MARTIN SCHUBERT (KANDIDÁT Č. 3 KANDIDÁTKY NEZÁVISLÍ)
Ženatý, 2 děti. Absolvoval VŠB–TUO, fakulta ekonomická, kde studoval obor Daňové poradenství a následně obor Ekonomika a 
právo v podnikání. Profesně působil jak ve veřejné správě, tak v letech 2010 – 2012 jako manažer logistické společnosti. 
Dlouhodobě se věnuje podnikové ekonomice, daním a managementu. V komunálních volbách kandidoval jako nezávislý 
kandidát, vždy za Hnutí NEZÁVISLÍ. V roce 2014 byl zvolen do zastupitelstva města Bohumín a i letos by rád svůj mandát obhájil. 
Zajímá se o dění ve městě. Aktuálně se vedle komunální politiky, věnuje také cestovnímu ruchu. Nechce, aby Bohumín byl 
městem, kde má na radnici hlášený trvalý pobyt přes 1100 lidí. Městem, kam se jezdí vládní politici dívat na vyloučené lokality a 
ghetta. Městem, které je v TV prezentováno jen v souvislosti s problematikou heren, ubytoven a drog. Co chce? Silné pohraniční 
město s perspektivou pro slušné lidi. Město s krásnou přírodou a turistickými zajímavostmi. Město nových příležitostí.    

BC. VLADIMÍRA CIGÁNKOVÁ (KANDIDÁT Č. 4 KANDIDÁTKY NEZÁVISLÍ)
Vdaná, 2 děti. Absolvovala vysokou školu ekonomického zaměření ukončenou bakalářskou zkouškou. Od roku 2011 se plně věnuje problematice dětí s poruchou 
autistického spektra (PAS). Absolvovala desítku kurzů akreditovaných MŠMT u Centra Terapie Autismu, dále pak kurz "Pedagoga volného času" na JABOK - Vyšší odborná 
škola sociálně pedagogická a teologická Praha. Třetí rokem studuje znakový jazyk pod Českou unii neslyšících.  Je autorkou "Metodika integrace dětí s poruchami 
autistického spektra do mateřských škol" a certi�kovaným technikem pro Aplikovanou behaviorální analýzu. Zakladatelkou zapsaného ústavu "Světlo autismu". Nyní se 
plně věnuje problematice dětí s PAS a přednáškové činnosti v této oblasti. Jejím cílem je dělat co největší osvětu ohledně PAS a zařídit pro tyto lidi důstojný a kvalitní     

život.

MVDR. RICHARD MOLATA (KANDIDÁT Č. 5 KANDIDÁTKY NEZÁVISLÍ)
Otec dvou dětí. V Bohumíně nejen žije, ale také pracuje. Je absolventem Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. V oboru pracuje od roku 2007 a od roku 2011 
provozuje v Bohumíně vlastní veterinární praxi. Volný čas věnuje rodině a sportu. Stále trvá na tom, že vždy je co zlepšovat. Své město má rád a dále by v něm chtěl rozvíjel 

svou veterinární praxi.

Víte, že...
bohumínské ulice denně uklízí desítky až stovky VPP? V tomto máme nejspíš prvenství mezi městy! Odpovídá tomu podle Vás čistota a pořádek ve městě?

Neměli bychom si už konečně říct pravdu?
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Investor: FINSERVICE CZ, Bezručova 59, 735 81 Bohumín  I  T: 777 788 999  I  E: info@fscz.cz

Společnost FINVISION, s.r.o. byla založena v roce 2007 a od svého vzniku se zabývá širokým portfoliem �nančních služeb pro své klienty. Čerpáme 
z našich odborných znalostí a zkušeností, které se tradují již od roku 1994. Naším posláním je plnit lidem jejich cíle a přání, přinášet jim optimální 
řešení na základě detailní analýzy potřeb.

S čím vám můžeme pomoct:
 •     za j ištění  v ysněné ho  byd lení
 •     o dstra nění  zby tečných  ná k la dů
 •     za j ištění  všech  t ypů  p o j ištění
 •     k l ient ské  v ýho dy
 •     ko nzu ltace  a  rea l izace  i nve s t ičních  zá měrů
 •     pří p rava  dotačních  t i tu lů  z  EU
 •     p ro g ra m  na  úsp o ru  energ i í  (e lek tři na,  p lyn)
 •     v lastní  rea l i tní  systé m

O svého zákazníka se staráme a pomáháme mu při analýze �nanční situace. 
Na základě jeho cílů, přání a �nančních možností pro něj připravíme optimální řešení.
Dlouhodobě spokojení zákazníci důvěřující v naše produkty a služby, jsou pro nás největší odměnou.
Budeme velmi potěšeni, pokud k nim budete patřit i Vy.

W: www.�nvision.cz
T: 777 711 220 
E: info@�nvision.cz

Vaše �nanční vize

V ÝSTAVBA EKOLOGICKÝCH DOMŮ
V ZÁBLATÍ

Stavby z konopného betonu
Přírodní materiál pro váš zdravý život
Nízkoenergetické stavby
Pasivní domy

Více na  www.domyzablati.cz



GHETTA, UBYTOVNY, PROBLÉMOVÍ A SOCIÁLNĚ 
SLABÍ OBYVATELÉ ANEB 20 LET STÁLE DOKOLA!

Po letitém tlaku veřejnosti přišlo vedení radnice před 3 lety s myšlenkou sociálního 
bydlení pod dohledem Armády spásy. Jak to celé dopadlo a jak to vydadá dnes? Ghetta 
se likvidují nebo naopak nové vznikají? Kde následně migrují lidé v nich žijící?  Proč si 
politici neví rady a "horký brambor" jen přehazují na nefunkční Armádu spásy? Je podle 
Vás likvidace historických budov tím správným řešením sociálních problémů?
Nic se nezlepšilo! Kroky radnici jsou jen velmi pohodlným a nefunkčním řešením. Domy, 
kde sociálně slabí bydlí, bydleli se jen bourají, dokonce za dotační peníze. Lidé z těchto 
domů se stěhují ke svým známým do centra nebo do nových bytečků ve městě a někteří 
si adresu trvalého bydliště dokonce převedli přímo na radnici. Nemluvě o tom, že bourat 
domy s určitou historickou a architektonickou hodnotou není správné a ani nemůže být 
systémovým  řešení sociálních problému ve městě! Jedno z řešení sociálních problému v 
našem městě měl být projekt sociálního bydlení organizovaného Armádou spásy ve 
spolupráci s radnicí. Říkal starosta lidem pravdu nebo se to prostě jen nepovedlo? Jak 
tento projekt vypadá dnes?  Krom toho, že se do našeho města na nově vzniklé ghetto 
přijela podívat ministryně práce a sociálních věcí, je podle starousedlíků projekt radnice 
a Armády spásy absolutně nefunkční! Místní lidé (ul. Trnkova) – starousedlíci si tam žili 
relativně v poklidu. Podle informací místních se tam dnes nejen zvedla kriminalita a 
zvýšil počet drogově závislých, ale místo skutečně sociálně slabých (maminek s dětmi a 
seniorů), kteří pomoc poztřebují se lokalita zaplňuje skupinkami sociálně 
nepřizpůsobivých.  A výsledek dnes = jen vzniklo nové ghetto!  

Víte, že...
Bohumín měl k 1. 1. 2018 celkem již jen 
20 761 obyvatel s průměrným věkem 
42,9 let? Přesto zastupitelstvo města má 
stále 23 členů: 1 zastupitel na 1 000 
obyvatel. Mnozí si  určitě pamatujeme, 
že Bohumín měl ještě v nedávných 
dobách 23 tis. obyvatel. 

Trend je přitom hrozivý za poslední 3 
roky, kdy se ročně z města stěhuje 
více než 500 jeho obyvatel (ani 
přírůstek z okolních měst nepostačí 
pokrýt tento úbytek...). Jak tento 
pokles zastavit?

Víte, že...
na bohumínské radnici je k trvalému pobytu hlášeno cca 1 100 obyvatel?             
Proč tomu tak je? Bydlí tito lidé vůbec v našem městě a kde?

Neměli bychom se ptát proč tomu tak je a snažit se toto změnit?
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ROZHOVOR S OBLÍBENOU BOHUMÍNSKOU DĚTSKOU LÉKAŘKOU
MUDR. JANOU ZAMARSKOU
V Bohumíně pracuje více než 13 let. Přes dva roky byla primářkou dětského oddělení Bohumínské nemocnice a nyní má v 
Bohumíně svou vlastní ambulanci. Vzhledem k tomu, že v Bohumíně jsou témata zdraví, nemocnice, dostupnost lékařů 
skutečně velkými tématy, dovolili jsme si paní doktorce položit pár otázek.

V nedávné anketě „Kde se v Česku nejlépe žije, resp. jaká je kvalita života v obcích“ skončil Bohumín na 190 místě z 206 obcí. V kategorii zdraví a životní 
prostředí získal jen 1,2 bodů z 10. Jak tento výsledek z pohledu dětského lékaře vnímáte Vy?
Nízký počet bodů za kvalitu životního prostředí a zdraví mě nepřekvapilo. Sama pozoruji, že v období topné sezóny mám 4 – 5 násobek pacientů více, než v jiné části roku. 
Problém jsou několikrát překročené emisní limity. Myslím si, že mnohdy zbytečně často také školkové děti pobývají venku a mnohdy i v období, kdy to není vůbec vhodné.

Myslíte si, že by město mohlo pro zlepšení této situace a tedy i zdraví našich dětí udělat něco více nebo je podle Vás tato situace z pohledu města 
neřešitelná?
Určitě by prospěla větší osvěta, kdy vycházet a nevycházet ven a všechny školy a školky v našem regionu by měly mít čističky vzduchu. Jde přece o děti, a proto by se toto opatření 
mělo udělat hned a ve všech zařízeních a jiné méně podstatné investice klidně odložit. Je dobře, že poslední 4 roky město organizuje dopravu do dětských odborných léčeben 
hrazené pojišťovnou dětem, které mají zdravotní indikaci. Myslím si, že by si to zasloužili všechny děti z našeho regionu a tady by mělo město a politici určitě popracovat více. 
Jinak strava ve školách a školkách je dobrá, tu chválím.

Asi víte, že již delší dobu je Bohumínská městská nemocnice v určité �nanční a personální krizi. Před lety 
jste v nemocnici pracovala. Co se podle Vás změnilo, co si myslíte, že bylo dobře a naopak co zase ne? 
V nemocnici jsem pracovala v letech 1999 a 2000. Změnilo se především to, že se zrušila tolik oblíbená porodnice a dětské 
oddělení, což vidím jako obrovskou chybu. Porodnice byla velmi oblíbená a vyhledávána i ostravskými maminkami. Pro 
bohumínské děti by matky uvítaly určitě pohotovostní službu, to slýchávám v ambulanci denně od těch, kdo nemají auto 
a s kočárkem pak cestují hromadnými dopravními prostředky až do Karviné nebo Ostravy. Problém je však v tom, že chybí 
personál na pokrytí služeb, a i kdyby se tady pohotovost pro děti zřídila, bude problém obsadit služby. Sama v Karviné a 
v Ostravě sloužívám.

A poslední otázka. Jak vidíte dostupnost zdravotní péče v Bohumíně Vy? Je dost zařízení, ordinací, lékařů, 
sester, zubařů a dalších specialistů nebo si myslíte, že je by ve městě Bohumín měly některé obory 
jednoznačně posílit?    
Zdravotního personálu není nikdy dost. Dostupnost ordinací je na počet bohumínských obyvatel dobrá. Co je určitě 
problém, tak zubař. Stávající stomatologové již pacienty nepřijímají, pracují minimálně 12 hod. denně. Z naší polikliniky 
odejde příští rok do důchodu MUDr. Wnuková, náhradu nemá, situace se tedy ještě zhorší. Ale toto je problém nejen 
Bohumína. Pro studenty je to pro dlouhou postgraduální přípravu a vysoké vstupní náklady (křeslo + příslušenství). Pro 
ně jde tedy o neatraktivní obor. Vyhlídky zatím nejsou dobré, má kamarádka stomatoložka z Karviné oslovovala studenty 
v Praze, Brně i Olomouci, ale do našeho regionu ani to málo, které tento obor studuje, vůbec jít nechce.


