
Je sice trochu škoda, že v roz-
hovorech v OKU se zastupiteli
za ODS, ale i s jediným zástup-
cem KDU-ČSL, se objevuje, že
je jich tak málo, že nemohli nic
dělat, ČSSD má většinu. Pro-
tože, má-li to být pravda, pak
nemohou vytýkat ČSSD, že se
»pochlubí« výsledky práce. My
přitom vždy, dokonce i v našich
volebních materiálech, uvádí-
me, že vše co se podařilo, a ne-
ní toho málo, je společným dí-
lem zastupitelů všech stran. 

Ale to patří k předvolební
kampani před blížícími se ko-
munálními volbami, pro nás je
důležitější čtyřletá konstruk-
tivní spolupráce, která přináší
městu výsledky. Vyzýváme pro-

to k věcné diskuzi nad tím, co
se podařilo a co ne, ale hlavně
nad programy pro další čtyři
roky. Sociální demokracie v Bo-
humíně má
svůj program
připraven. Ob-
čané vědí co mohou od nás če-
kat. S námi mají vyzkoušenou
jistotu, že ...

... maminky s dětmi si mají
kde hrát a využívat volný čas;

... děti a mládež mají kde
sportovat (dětská hřiště, hobby
park, atletický ovál, zastřešený
zimní stadion a aquacentrum);

... naše školy jsou ozdobou
města, s moderně vybavenými
učebnami, zejména pro výuku
jazyků a informatiky;

... spolupracujeme i se střed-
ními školami a usilujeme také
o vysokou školu ve městě;

... podporujeme aktivní ži-
vot seniorů a také jejich bydle-
ní a pečovatelskou službu;

... budeme nadále usilovat 
o zachování rozsahu a zlepšo-
vání kvality zdravotní péče 
v naší nemocnici;

... budeme stavět i nové byty;

... neprodáme nájemníkům
obecních do-
mů střechu
nad hlavou a

veškeré nájemné vrátíme zpět
do údržby domů;

... v rámci regenerace sídliš�
zlepšíme i okolí domů, veřej-
nou zeleň, osvětlení, ale také
možnosti parkování, či dětské
koutky;

... budeme pokračovat v po-
stupných opravách cest, chod-
níků a rozšiřování cyklostezek
a také kanalizace;

... myslíme také na podporu
kultury (knihovna, kino, amfi-

teátr v parku, podpora občan-
ských sdružení), také historic-
ké objekty mají pro nás cenu;

... spolupracujeme s podni-
ky a podnikatelům po léta ne-
zvyšujeme nájem; 

... bojujeme (i když často
marně) s vandaly, tvůrci čer-
ných skládek, potlačujeme her-
ny ve městě, chceme zvýšení
bezpečnosti našich občanů;

... neslušní lidé si nebudou 
v Bohumíně ničím jisti, kde to
zákony umožní, poskytneme jim
práci, než nemotivující dávky;

... budeme rovnoměrně pod-
porovat rozvoj městských částí;

... zodpovědně hospodaříme
s financemi a obecním majet-
kem, rozšiřujeme jej, získává-
me dotace a investujeme do
rozvoje města;

.. vám říkáme pravdu, i když
někdy nepříjemnou;

... Bohumín bude městem 
s budoucností, v němž sluš-
ným lidem stojí zato žít.

Petr Vícha, MO ČSSD

Hledejme, co nás v Bohumíně spojuje!
V předvolební době byly na stránkách Oka často uváděny

rozdíly v programech některých stran. Program Jistoty a pro-
sperity proti Modrému experimentu. Na komunální úrovni
však hledejme spíše to, co nás spojuje! Komunální programy
se tak zásadně neliší a uplynulé období také ukázalo, že zastu-
pitelé našeho města se v naprosté většině dokázali shodnout
na řešení problémů, na rozpočtu i investicích. 
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