
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co je náš cíl 

 

Naším cílem je město, kde místní obyvatelé šťastně a 

spokojeně žijí, a do kterého se návštěvníci a lázeňští hosté 

rádi vracejí. 

 

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám představili 

volební program 

 

ucházející se pod volebním číslem „3“ o Váš hlas 

v komunálních volbách 

konaných dne 10. a 11. října 2014 v Lázních Bohdanči  

 



 

 Co chceme  

Oblast školství 

Nejlepší investicí do budoucnosti je investice do dětí, proto budeme prosazovat: 

▪ rekonstrukci budovy ZŠ na náměstí, výstavbu tělocvičny a zvýšení kapacity MŠ, 

▪ podporu zájmové činnosti dětí. 

 
Oblast kultury a sportu 

Lázeňské město by mělo poskytovat kulturní, sportovní a spolkové aktivity občanům 
města, lázeňským hostům a návštěvníkům města, proto budeme navrhovat: 
▪ lepší dostupnost a změnu režimu využívání hřiště Za Pivovarem, 
▪ rozmístění nových herních prvků pro děti v lokalitě Za Pivovarem, 
▪ podporu spolkové činnosti pro občany všech věkových kategorií, například Junák, Sokol, 
Klub důchodců, veřejné zahrádkaření a další. 
 
Městský úřad 

Základním předpokladem dobrého fungování městského úřadu je otevřenost občanům a 
transparentnost, proto chceme: 
▪ zveřejňovat smlouvy na městské zakázky na internetu, 
▪ podrobně zveřejňovat programy jednání zastupitelstva města, 
▪ zřídit transparentní účet města a zpřehlednit webové stránky města, 
▪ v zásadních otázkách směřování a rozvoje města zjišťovat názory občanů 
prostřednictvím anket, popřípadě místních referend. 

Životní prostředí 

Úroveň života obyvatel města se do značné míry odvíjí od kvality životního prostředí, 
proto budeme prosazovat: 
▪ přiblížení městských lesů občanům propojením města a lesů cyklostezkou a 
vybudováním naučné stezky s lesnickou tématikou, 
▪ úpravu prostoru na nároží ulic J. Veselého a Družstevní na trvalou městskou zeleň, 
zachovat vzrostlé stromy a doplnit parkový inventář, 
▪ doplnění vodorovného dopravního značení na sil. I/36 (ul. Pernštýnská, ul. Šípkova) tak, 
aby pro automobily byl vyčleněn jízdní pruh max. 3,0 m a zbylý prostor 1,0 - 1,5 m byl 
opticky oddělen pro cyklisty, 
▪ zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad, 
▪ zvýšení počtu odpadkových košů v okrajových částech města, 
▪ výstavbu Domu pro seniory v lokalitě Za Pivovarem, 
▪ zachování stávajícího rozsahu MHD. 
 



Spolupráce s léčebnými lázněmi  

Léčebné lázně považujeme za nedílnou součást našeho města, a proto budeme 
podporovat: 
▪ konání pravidelných kulturních programů v období hlavní lázeňské sezóny, 
▪ neživelnou a smysluplnou rekonstrukci lázeňského parku s pramenem minerální vody. 
 

  S čím nepočítáme 

Nebudeme podporovat takové záměry, které jakýmkoliv způsobem mohou snižovat 
kvalitu života v lázeňském městě, například zvyšováním dopravní zátěže nebo živelnou a 
nekoncepční výstavbou uvnitř města bez navazující infrastruktury. 
Nebudeme podporovat další rozšiřování města, dokud nebudou zastavěny lokality 
Podhaltýřský a Za Pivovarem. 
Nebudeme podporovat záměr těžby štěrkopísků v lokalitě Čertoříšský. 

 
 

Předem děkujeme za Vaši účast ve volbách a odevzdaný hlas pro kandidáty KDU-ČSL. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ing. Miloš Pařízek   38 let  lesní inženýr 

2. Lic. Vladimír Svída   39 let  technický pracovník 

3. Ing. Ivan Dobáš, CSc.  71 let  důchodce 

4. Ing. Václav Měkota  44 let  konstruktér 

5. Jiří Březovják   47 let  chemik-operátor 

6. Ing. Iveta Skládalová  39 let  ekonom 

7. Ing. Jana Koníčková  53 let  učitelka 

8. Zdeňka Černá   47 let  mzdová účetní 

9. Jan Krbec    39 let  administrativní pracovník 

10. Jiří Smolík    33 let  projektant 

11. Mgr. Jan Mocek   39 let  programátor 

12. Marie Dobášová   70 let  učitelka ZUŠ 

13. Božena Kyzivátová   71 let  důchodce 

14. Josef Smutný   64 let  důchodce 

15. Josef Hospodka   72 let  důchodce 



 

 

 

 

 

 

 Ing. Miloš Pařízek 
V Lázních Bohdanči žiji od narození. Vystudoval 
jsem Mendelovu zemědělskou a lesnickou 
univerzitu v Brně a pracuji jako lesní inženýr 
v hospodářské úpravě lesů. Jsem ženatý a mám dvě 
dcery. Působím ve školské radě ZŠ Lázně Bohdaneč 
jako zástupce rodičů dětí. Mým cílem je zdravý 
rozvoj našeho města, fungující a otevřená 
samospráva a kvalitní životní prostředí. 

Lic. Vladimír Svída 

Od narození žiji v Lázních Bohdaneč, jsem ženatý a 
mám jedno dítě. Působím jako jednatel sboru 
dobrovolných hasičů a 18 let ve výjezdové jednotce 
hasičů jako strojník. V současnosti pracuji jako 
revizní technik plynových zařízení.  
Motto: Přistupujme ke svému městu tak, abychom 
se nestyděli, až je budeme předávat svým dětem.   

Ing. Ivan Dobáš, CSc. 

Pocházím ze Dvora Králové a od roku 1999 žiji v 
Lázních Bohdanči. V roce 1965 jsem absolvoval 
VŠCHT v Pardubicích. Pracoval jsem ve Výzkumném 
ústavu syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích, 
dnes SYNPO, a. s. Ve volbách jsem se rozhodl 
kandidovat, protože v našem městě se mi líbí a rád 
bych část svého volného času věnoval jeho rozvoji. 

Ing. Václav Měkota 

V Lázních Bohdanči žiji od narození. S manželkou 
Evou vychováváme třináctiletého syna Václava. 
Pracuji jako strojní konstruktér ve firmě zaměřené 
na radiolokační techniku. Členem zastupitelstva 
města jsem byl pět volebních období. V 
zastupitelstvu jsem připraven prosazovat náš 
volební program a zejména usilovat o komunikaci a 
spolupráci mezi jednotlivými zastupiteli. 


