
Když jsme ve vedení MO
ČSSD Bohumín hodnotili reak-
ci řadových občanů na prob-
lémy, kterými údajně žila celá
republika, jednoznačně jsme se

shodli na tom,
že velké pro-
blémy vysoké
politiky jsou dobré téma pro
média, dobře se vyjímají jako

titulky v novinách a »otvíráky«
televizních zpráv. Ale »Praha je
daleko« a občané Bohumína
vnímají situaci jinak, pálí je spíš
místní problémy. Třeba stav
chodníků, možnosti bydlení,
problematika nemocnice, posta-
vení seniorů, možnosti vyžití

mládeže v na-
šem městě.

Pokud tedy
dokážeme reagovat dobře a včas
na problémy každodenního ži-
vota, občan to ocení a uzná. 

V tomto duchu jsme v naší
MO ČSSD naplánovali také
konkrétní body programu stra-
nických i veřejných schůzí pro
letošní rok. Chceme se podrob-
ně zabývat prací komisí a vý-
borů při městském zastupitel-
stvu, bytovou politikou města a
investicemi Bohumína na léta
2005 až 2006. Z diskuse k těm-
to tématům pak chceme získat
nové impulsy pro zlepšení práce
ve jmenovaných oblastech.

Máme také řadu léty ověře-
ných zkušeností a víme, které
akce občané oceňují. Ty se pak
snažíme podpořit jednak pro-
střednictvím našich zastupitelů
v orgánech města nebo přímo
ze zdrojů, které organizace
místní organizace České strany
sociálně demokratické má.

Co vlastně ČSSD v Bohumíně dělá...
Po více než třech hektických měsících konečně došlo k uklid-

nění naší politické scény. Své názory na »vládní krizi« jsem před
časem zveřejnil v OKU a vyvolal tak i některé »zajímavé ohlasy«.
Nemyslím si ale, že je třeba se k tomuto tématu vracet, protože
dnes je už všechno jinak. Nástup Jiřího Paroubka do funkce pre-
miéra přinesl nové formy jednání, jiné vztahy k médiím i uvnitř
ČSSD a situace se výrazně mění k lepšímu. Svědčí o tom i vzestup
preferencí pro naši stranu.

politika

Posledním příkladem je už
tradiční akce ke Dni dětí, na-
zvaná »Exploze her«, kterou
MO ČSSD Bohumín dotovala
deseti tisíci korunami z vlast-
ních zdrojů. 1. června se prosto-
ry kina K.A.R. a okolí proměni-
ly v jedno velké hřiště pro děti a
mládež. Každý si tu mohl najít
to, co ho baví - autíčka, velké
puzzle, streetball, soutěž v ma-
lování křídou. Malí i velcí měli
také možnost vyzkoušet různé
artistické kousky. Zajímavé byly
i doprovodné programy - výsta-
va medvídků v kině, promítání
divácky atraktivních filmů »Do-
ba ledová« a »Snowboar�áci«
nebo soutěž v žonglování, na-
zvaná »Bohumínské diabolo«.  

V naší místní organizaci se
domníváme, že pořádání tako-
výchto konkrétních akcí, spolu
s hmatatelnými a měřitelnými
výsledky práce našich zastupi-
telů a radních, kteří ve vrcho-
lových orgánech města pro-
sazují konkrétní body našeho
volebního programu, jsou tou
nejlepší odpovědí na otázku, co
vlastně ta ČSSD v Bohumíně
dělá. Řekl bych, že se stará, aby
byl Bohumín městem, v němž 
stojí zato žít... 

Alfréd MICHALÍK,
předseda MO ČSSD Bohumín

▲ Umět klaunovy fígle, to si přály děti, které dostaly do rukou tyčku 
s talířem a musely obejít kolečko, aniž talíř spadl nebo se zastavil.
»Exploze her« ke dni dětí už tradičně přilákala stovky malých i velkých. 


