
A tak nás první stránky
deníků zahlcují informacemi 
o další vládní krizi a spekulují,
zda vyhraje Gross či Kalousek.
Taky vás už to unavuje? Věřte
však, že každá vláda i parlament
jednou skončí. Otázkou zůstá-
vá, zda ti noví budou umět vlád-
nout lépe a zda déle a více bu-
dou myslet na své voliče. Nadě-
je ovšem umírá poslední.

V našem městě zdomácněl 
slogan »Bohumín - město, 
v němž stojí zato žít«. Čím to je,
že u nás dlouhodobě hospoda-
říme s přebytkem a zadluženost
klesá? Že investice a tím i ma-
jetek města naopak roste, roz-
víjí se neziskový sektor? Že na-
bídka kulturních i sportovních
akcí je stále širší?

Ten prapůvod vidím ve více-
barevném, ale akčním týmu,
který s obměnami funguje už

deset let. Jsou v něm zastoupe-
ny různé názorové proudy i vě-
kové a profesní skupiny lidí.
Všechny ale spojuje chu� být
úspěšný a dokázat, že i v roz-
bouřených politických vodách a
obecné nedůvěře lze zajistit re-
lativní stabilitu a dlouhodobý
rozvoj města,
které máme rá-
di. Právě růz-
nost názorů a otevřenost dávají
prostor k tomu, aby se ve vzá-
jemných a často bouřlivých
diskuzích názory »utřepaly« 
a vykrystalizovalo z nich
společné řešení. 

Duch týmové spolupráce
»nakazil« celé zastupitelstvo 
a dnes je většina záměrů schva-
lována jednomyslně. Nikdy jsme
neuvažovali způsobem »po nás
potopa«. Prioritní vždy bylo a je
držet slovo, myslet alespoň dva

tahy dopředu (ne nadarmo je 
starosta šachistou) a předvídat
vývoj událostí.

Proto snad nikoho nepře-
kvapí, že sliby dané před volba-
mi jsou dnes z převážné většiny
zrealizovány. Nakonec, můžete
si to sami zkontrolovat. 

Bazén je otevřený, nový atle-
tický ovál slouží sportovcům,
náměstí Budoucnosti má novou

podobu, v cen-
tru města byly
zrekonstruová-

ny další dvě ulice, staví se pro-
tipovodňové hráze, kanalizační
přivaděče, školy jsou po ge-
nerálních opravách, pro dů-
chodce byla otevřena nová DPS
ve Vrbici, atd.

Nemíníme ale usnout na
vavřínech. Připravujeme nové,
zajímavé projekty. Jak se vám
líbí hotelový dům a jeho vyu-
žití? Zahájili jsme opět jednání 
s ŽDB o jeho odkoupení. Naším
záměrem je přestavět ho na by-

ty s komplexním využitím, včet-
ně možností vysokoškolských ko-
lejí. Plánujeme opravu kina,
dokončení obnovy centra města,
systémově se zabýváme regenera-
cí panelových sídliš� i opravami
domovního fondu, projekčně
připravujeme stavbu víceúčelo-
vé sportovní haly. V jedné 
z průmyslových oblastí by po
dekontaminaci mohlo v bu-
doucnu vzniknout nové nákup-
ní centrum. Kromě škol a dětí,
ve kterých stále vidíme naši bu-
doucnost, se chceme zaměřit na
zkvalitnění života našich senio-
rů. Zkrátka, plánů máme oprav-
du hodně.

Nenechme se proto otrávit
ani Prahou, ani polemikou zá-
stupců politických stran na téma
vysoké politiky, zveřejňované
občas i v našem OKU. Zůstaň-
me u nás doma. Plánů a s nimi
spojených starostí máme až nad
hlavu. S pomocí vás, našich
občanů, to určitě zvládneme. 
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Nenechme se otrávit »vysokou politikou«
Události posledních dnů ukazují, že Praha je nejen daleko, ale

i hodně vysoko. Fouká tam jiný vítr, panuje docela odlišné klima,
tolik přitažlivé zejména pro novináře a bulvární tisk. 

politika


