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Město, kde je snadné se při-

hlásit k pobytu a dosáhnout na

štědré sociální dávky? Město, 

které nabízí ubytovací kapacity,

v nichž se nikdo nezajímá o váš

osud? Nebo snad dokonce měs-

to nabízející řadu příležitost-

ných prací načerno, málo vší-

mavé a lhostejné okolí a volné

pole působnosti k páchání trest-

né činnosti?

Nebo město, kde panuje čis-

tota a pořádek, kde jsou kromě

dostupného a kvalitního byd-

lení také vybavené a moderní

školy? Město, které nabízí množ-

ství sportovních i kulturních

aktivit, propracované programy

pro důchodce a občany, kteří se

nezaviněně ocitli v obtížné ži-

votní situaci? Město s dostup-

nou zadravotní i obchodní sítí a

v neposlední řadě i pracovními
příležitostmi pro ty, kdo oprav-
du pracovat chtějí?

Proč kladu tyto otázky? Už
dva měsíce omí-
lají sdělovací
prostředky situ-
aci kolem hotelového domu.
Ale věřte, že 1. července, kdy
přebíráme tuto nemovitost od
ŽDB, nic nekončí, ale naopak
začíná. 

Potlesk nečekáme, vždy� jsme
udělali něco naprosto samozřej-
mého, něco, co od nás naši
občané určitě očekávali. 

Před námi jsou další kroky.
Po »úklidu« hotelového domu
musí následovat ozdravění, mo-
dernizace, či jak to nazvat,
všech »bolavých« míst ve měs-
tě. Je nutné je nekompromisně

vyčistit od nepořádku, krimi-
nality a utrpení. Bude to vy-
žadovat nový program, zaměře-
ný na sociální a komunitní prá-
ci, který aktivně zapojí obyva-

tele dosud pro-
blémových lo-
kalit do zlepšo-

vání svých obydlí i svého okolí.
Program, nabízející sociální po-
moc, radu a podporu těm, kteří
o pomoc stojí a zaslouží si ji.
Tato činnost bude ovšem mno-
hem namáhavější, pracnější i 
dlouhodobější a určitě ne tak
zajímavá pro novináře a média.

Aby nedošlo k mýlce. My
CHCEME vytvořit z Bohumína
město, v němž lidé chtějí žít.
Ale ne takoví, kteří celý život
jen spoléhají na sociální systém
a na to, že se o ně vždy někdo
postará. ČSSD je stranou soli-
darity, která hájí zájmy těch,

kteří si z jakýchkoliv důvodů
nemohou pomoci sami. A� již 
jsou to lidé staří, nemocní, hen-
dikepovaní, či nezaměstnaní.

To ale neznamená hájit ty, 
kteří  pracovat nechtějí a kteří
pomoci zneužívají. Ani ty, kteří
křičí po toleranci, ale sami
vůbec ke svému okolí tolerantní
nejsou a dokonce porušují
zákony. Ti musí přestat počítat
s naší pomocí, těm u nás pšenka
nepokvete.

Není vůbec jednoduché tyto
představy naplnit.

Legislativa není dokonalá.
Ale musí to být naše společná
filozofie, společný postup všech
slušných lidí. Pak Bohumín
bude opravdu městem , v němž
stojí zato žít... 

Věra PALKOVÁ, 
MO ČSSD Bohumín

Bohumín - město, v němž stojí zato žít
Co si kdo představuje pod tímto sloganem?Bylo by zajímavé zjistit, co si lidé vlastně představují pod slo-

ganem, použitým v titulku, který už řadu let neodmyslitelně
patří k Bohumínu... 
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