
Již dnes můžeme konstatovat,
že naše volební sliby bu� už by-
ly splněny, nebo budou splněny
v nejbližším období. Dobré hos-
podaření města a také vysoká
úspěšnost při získávání státních
dotací za vydatné pomoci naše-
ho poslance Alfréda Michalíka
vytvořilo dostatečné zdroje pro
naše investiční záměry.

V lednu bylo uvedeno do pro-
vozu nové aquacentrum. Tento
»vodní svět« se těší velkému
zájmu, návštěvy předčily očeká-
vání a za první pololetí jsou
tržby vyšší než náklady. Pro se-
niory byl otevřen nový dům 
s pečovatelskou službou ve Vr-
bici. Byly vybudovány nové
kanalizační sběrače ve Starém
Bohumíně a Skřečoni, které
odvádějí splašky do čistírny
odpadních vod. Pro sportovce

slouží nový atletický ovál na
hřišti základní školy. Bylo vybu-
dováno několik nových dět-
ských koutků. 

V centru jsme pokračovali 
v rekonstrukci ulic a náměstí -
kompletně by-
lo rekonstru-
ováno náměstí
Budoucnosti, ulice Komenské-
ho a Masarykova. Velkou opra-
vou prošly základní školy Ma-
sarykova a skřečoňská. Do 
oprav a investic v bytovém fon-
du dáváme každoročně více než
50 miliónů korun.

I letos pokračujeme v reali-
zaci investic, které postupně
mění Bohumín tak, aby byl pro
své obyvatele i návštěvníky pří-
jemnější. Bylo vybudováno no-
vé parkoviště na ulici Husově.
V nemocnici bude zahájena re-

konstrukce stravovacího provo-
zu. Díky obdrženým dotacím
pokračujeme ve výstavbě dal-
ších sportovních, kulturních 
a rekreačních zařízení v areálu
za parkem. Staví se nový pen-

zion s vyhlíd-
kovou restau-
rací, který vzni-
ká ze staré vo-

dárenské věže. Do konce roku
bude dokončena přístavba zim-
ního stadionu se šatnami a 
klubovnami pro potřeby zim-
ního stadionu i pro fotbalisty.
Bude zahájena přestavba let-
ního kina na víceúčelový am-
fiteátr, vedle něhož bude nová
restaurace s venkovním po-
sezením.

Na příští roky připravujeme
další projekty regenerace pa-
nelových sídliš�, připravena je

poslední etapa rekonstrukce
centra města - náměstí T. G.
Masaryka. Připravujeme rekon-
strukci kina na víceúčelový sál
se zázemím pro účinkující.
Projektuje se a v nejbližší době
bude zahájena rekultivace
skládky komunálního odpadu 
a výstavba další etapy skládky.
Od společnosdti ŽDB jsme od-
koupili hotelový dům, který
bude přestavěn na nový dům se
stovkou nových bytů.

Rozvoj a výstavba města
samozřejmě nikdy nekončí.
Proto i pro další roky připravu-
jeme řadu investičních záměrů,
které navážou na již vybu-
dované a povedou k dalšímu 
zkvalitnění života obyvatel
Bohumína.

Josef PLÁŠIL,
místopředseda MO ČSSD

My v ČSSD nemáme krátkodobé cíle
Pomalu se naplňuje už třetí rok volebního období stávajícího

zastupitelstva. Důvěra, kterou bohumínští občané v komunálních
volbách v roce 2002 dali sociální demokracii, umožnila realizovat
náš volební program, a to za většinové podpory všech zastupitelů.
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Za většinové podpory všech zastupitelů 
realizujeme náš volební program
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