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Město není jen náměstí, město 
jsou všichni naši občané… 
Pojďte to s námi změnit!

www.cssdpardubice.cz

lic. Vladimír Nevole                                                          
státní zaměstnanec
kandidát na starostu obce Lázně Bohdaneč



1) Samospráva.
- Zásadně prosazujeme lidský přístup k občanům, zlepšení práce městského úřadu směrem k dosažení 
 spokojenosti občanů při vyřizování svých osobních a úředních záležitostí. Zastupitelé a úředníci jsou  
 zde pro občany.

2) Rozvoj a investiční politika města, životní prostředí.
-   Budeme prosazovat veřejné hlasování v důležitých otázkách života rozvoje obce.

-  Zprůhledníme způsob nakládání s komunálními odpady, poplatky za ně, zlepšíme systém jeho třídění 
 a využití a zlepšíme stav sběrných míst s kontejnery.

-  Maximálně využijeme možnosti čerpání financí z fondů EU a kraje.

-  Navážeme na tradici dobré spolupráce s místními podnikateli a vytvoříme vhodné podmínky pro 
 stávající i nové podnikatelské aktivity ve městě.

-  Zprůhledníme způsob hospodaření s městskými lesy. Lesy mají být pro město zdrojem příjmů a pro 
 občany také místem odpočinku. 

-  Zaměříme pozornost na zanedbané snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví města 
 (zateplení fasád, výměny oken, rekonstrukce topení, inženýrské sítě.

-   Zajistíme rekonstrukci hřbitova a jeho správu.

3) Školství, kultura a sport. 
-  Škola je vizitkou péče obce o svou mládež. Vyvineme maximální úsilí pro získání dotace ze státního 
 rozpočtu na rekonstrukci základní školy a na obnovu pavilonů školky, pro školku uděláme maximum 
 pro zvýšení její kapacity.

-  Zachováme finanční podporu sportovních oddílů, kulturní a spolkové činnosti.

-  Budeme podporovat pořádání sportovních akcí regionálního a republikového významu.

-  Budeme hledat možnosti pro získání dotace na rekonstrukci sokolovny. Opravy budeme směřovat 
 k jejímu multifunkčnímu využití  s možností obnovení společenského života ve městě. 

- Připravíme dlouhodobou koncepci práce s dětmi a mládeží, aby děti z Bohdanče a spádových obcí  
 nemusely docházet a dojíždět do jiných mateřských a základních škol. V místě bydliště by mělo pro ně 
 být dostupné kvalitní mimoškolní vyžití.

PROGRAM ČSSD do komunálních voleb 
v Lázních Bohdaneč



4) Zravotnictví a sociální oblast. 
-  Podpoříme záměr k uspokojení potřeb seniorů.

-  Naší prioritou je zlepšování kvality poskytovaných služeb pro občany. V Bohdanči chybí lepší struktura 
 občanské vybavenosti, což nutí občany nejen z Bohdanče ale i okolních obcí využívat zařízení mimo 
 město. To zvyšuje časové a finanční nároky na přepravu a nepřispívá k fungování městského prostředí. 

5)Doprava a bezpečnost občanů
-  Budeme podporovat maximální omezení nákladní dopravy. (vytvoříme tlak na ŘSD, KRAJ,  
 MINISTERSTVO DOPRAVY)

-  Budeme podporovat stavbu cyklostezky směrem na Hrádek a do Bukovky. Všechny cyklostezky 
 by měly mít osvětlení. Dokončíme nasvětlení přechodů pro chodce na důležitých místech. 

-   Vybudujeme záchytné parkovací plochy.

-   Budeme podporovat záměr prodloužení  trolejbusové linky až na konec Bohdanče směrem na Prahu.

-  Zajistíme opravu a rozvoj místních komunikací. (Vybudování cyklostezek a nové komunikace 
 z Lužce do Rybitví)

-   Podpoříme kvalitní výuku BESIP na základních školách.

-  Budeme aktivizovat oblast bezpečnosti a havarijní připravenost města. Je třeba významně zlepšit 
 spolupráci s Institutem CO Na Lužci, využít jeho možností a vybavení zejména při zdolávání nehod 
 a havárií průmyslového a dopravního charakteru. 




