Kandidáti do Zastupitelstva
města Brumov-Bylnice

1

2

BEDŘICH ŠEVČÍK, 42 let LUBOŠ SUROVEC, 55 let LUDMILA HŮDKOVÁ
55 let, vedoucí muzea
vlakvedoucí ČD
automechanik
bez pol. př.
člen ČSSD
člen ČSSD

Mgr. MILENA KOVAŘÍKOVÁ, 56 let
členka Zastupitelstva Zlínského kraje
členka ČSSD

5

Ing. ZDENĚK PTÁČEK
59 let, stavební inženýr
bez pol. př.

11

SVATAVA BEŇOVÁ
64 let, podnikatelka
členka ČSSD

17

6

PAVLA CHARVÁTOVÁ
42 let, podnikatelka
bez pol. př.

12

RADEK SÁBLÍK, 49 let
zámečník
bez pol. př.

18

LUBOMÍR KAISER, 40 let VÁCLAV MASAŘ, 61 let
mistr strojírenské výroby pekařský technolog
člen ČSSD
člen ČSSD

4

3

7

Mgr. PAVEL MIHALÍK
60 let, učitel
bez pol. př.

13

JAROSLAV PTÁČEK
53 let, řidič
bez pol. př.

19

JAROSLAV POLÁCH
23 let, automechanik
člen ČSSD

8

JANA SUROVCOVÁ
Ing. PETR PLEVA, 36let
54 let, vedoucí knihovny technik
členka ČSSD
člen ČSSD

14

PETR JUŘICA, 49 let
kuchař
bez pol. př.

MARCELA POLÁČKOVÁ
46 let, kontrolorka
bez pol. př.

16

15

LIBOR ČASTULÍK, 41let
PAVLA HRNČIŘÍKOVÁ
68 let, bývalá ředitelka MŠ předseda ZO OS KOVO
bez pol. př.
bez pol. př.

20

10

9

JAROSLAV SLOVÁČEK
59 let, instalatér
bez pol. př.

21

Ing. JARMILA ŠULÁKOVÁ
51 let, dřevařská inženýrka
bez pol. př.

Vaší podpory si vážíme a velmi za ni děkujeme.

Volte
č.

2

Volební desatero kandidátů ČSSD
pro město Brumov-Bylnice
1. Chceme zajistit bezpečnost obyvatel, veřejný pořádek a prevenci kriminality s využitím všech dostupných
prostředků a možností zákona.
2. Pro zvýšení zaměstnanosti chceme realizovat společné projekty s podnikatelskými subjekty a o vzniku nových pracovních míst jednat s úřadem práce.
3. Zbouráním zadního traktu bývalé „Měšťanky“ a výstavbou nového objektu chceme vybudovat tzv. „Senior-park“ s bydlením a klidovou odpočinkovou zónou
pro seniory.
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4. Pro důstojné rozloučení s našimi spoluobčany chceme provést kompletní rekonstrukci smuteční síně včetně zázemí s mrazící technikou.
5. Pro rozvoj kultury chceme zrekonstruovat a modernizovat interiér budovy kulturního domu a vybudovat
bezbariérové vstupy do všech objektů města, včetně
městské knihovny. Chceme aktivně spolupracovat se
všemi spolky ve městě vytvořením co nejlepších podmínek pro jejich činnost.
6. Zřídíme Výbor pro bezpečnost a dopravu při
Zastupitelstvu města, který se bude zabývat koordinací
spojů veřejné silniční a železniční dopravy v zájmu
občanů našeho města. Budeme spolupracovat při
budování stavby tzv. „Valašské dálnice“ R-49 (Hulín
- Horní Lideč - Púchov), která bude mít zásadní vliv
na zaměstnanost v našem regionu.
7. Budeme pokračovat v přípravách na rekonstrukci
sportovního areálu u sídliště Rozkvět. Rozšíříme nabídku sportovního a rekreačního vyžití ve stávajícím areálu s koupalištěm.
8. Budeme usilovat o výstavbu Parkovacího domu v sídlišti Družba pro snadnější průjezdnost motorových vozidel, zejména složek integrovaného záchranného systému.
9. Chceme pokračovat v budování cyklostezek směrem
na Valašské Klobouky a na Slovensko v rámci přeshraniční spolupráce.
10. Společně s vlastníkem pivovaru chceme i nadále
usilovat o získání dotací na záchranu pivovaru a obnovu
klidové zóny u rybníků. V případě dotačních možností
a podpory veřejnosti lze uvažovat o odkupu některých
pivovarských objektů do majetku města.

Volte
V případě volebního úspěchu
nabídneme úspěšným stranám poměrné
zastoupení v Radě města.

Pro rozvoj našeho města
využijeme zázemí nejsilnější
strany v kraji i celé ČR

č.

2

