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Chtělo by se věřit, že tento
rozmach přiláká do našeho
města novou krev - mladé vzdě-
lané lidi s nadhledem i zkuše-
nostmi z jiných zemí světa, kte-
ří svou životní perspektivou 
a uplatnění vidí právě v Bohu-
míně. 

Statistiky jsou však neúpro-
sné - počet obyvatel stagnuje.
Nikoli však jeho složení. 

Na jedné straně přibývá dů-
chodců. Je skvělé, že naši 
»mladí« senioři jsou velmi čilí 
a aktivní, zajímají se o vzdělá-
vání, sami si organizují řadu
akcí, zájezdů, besed, výletů, aby

jejich život byl
stále bohatý 
a plnohodnot-
ný. Chceme tyto aktivity na-
dále podporovat a napomáhat
jim. A těm, kterým už síly do-
cházejí, nabízet širokou škálu
kvalitních a přístupných sociál-
ních služeb, a� už v rámci terén-
ní pečovatelské služby, či speci-
álního bydlení v domech 
s pečovatelskou službou či 
v penzionech.

Tou druhou stranou mince 
jsou naše děti a mládež. A těch
bohužel zatím stále ubývá. Ve
výhledu do roku 2010 bude 

v našich základních školách 
o více než 200 dětí méně než
dnes. Není to důvod k panice.

Nechceme školy rušit. Naším
cílem je zachovat dostupnost
především pro děti nižších roč-
níků a úbytku dětí využít ke

snížení počtu
žáků ve třídě. 
Z případných
prázdných uče-

ben mohou vzniknout speciali-
zované prostory pro výuku od-
borných předmětů. 

Chceme také prosadit zave-
dení školních psychologů, aby
se školy dokázaly ubránit vzrů-
stající agresivitě a pronikání
nežádoucích jevů (drogy, kou-
ření, alkohol). Kvalita školící
výuky je to, co chceme prosazo-
vat a na co budeme klást nej-
větší důraz. Naší podpoře se tě-
ší rozvoj zájmového vzdělávání
a rozšiřování nabídky volnoča-
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sových aktivit. To vše je nutné,
aby mladí a vzdělaní lidé zůstá-
vali v Bohumíně a nacházeli
zde možnost uplatnění a prožití
kvalitního života. 

I proto chceme přivést do
Bohumína vysoké školství. Sli-
bujeme si od tohoto záměru
omlazení města, oživení veřej-
né dopravy, vyšší tržby v ob-
chodní síti, restauracích, vytí-
žená sportoviště i kulturní
stánky.

I proto prosazujeme program
»nulové tolerance« ke všem, 
kteří překračují zákony, zvyšují
kriminalitu, způsobují nepořá-
dek a nadměrný hluk. Tyto je-
dince chceme odradit od pouhé
myšlenky zabydlet se v našem
městě. 

Zkrátka Bohumín je a bude
městem, v němž stojí zato žít. 

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD

Naše město se rychle rozvíjí a má před sebou velmi nadějnou
perspektivu. Daří se výrobním podnikům, dálnice roste před o-
čima, nový most do Polska byl dokončen, modernizuje se železni-
ce včetně nádraží, staví se nové domy a opravují staré, rozšiřuje
se nabídka pro sportovní, kulturní i jiné volnočasové aktivity,
snižuje se nezaměstnanost (nejnižší v okrese Karviná, méně než
15 procent).


