
V Bohumíně nepřešlapujeme na startovní čáře

Umíte si představit obdobu
na komunální úrovni? I my
jsme ještě dnes mohli být na
startovní čáře. Krok tam, dva
zpátky, napadání v tisku, kdo
co zavinil, veškerá energie vy-
plýtvaná na boj o vlastní pozi-
ce a ve městě by se zatím čas
zastavil - strádající školy, chát-
rající domy, živořící příspěvko-
vé organizace, rozpadající se
ulice, chodníky i centrum měs-
ta, zavřená nemocnice, letní
kino, nedokončená čistírna
odpadních vod atd. Ale nema-
lujme čerta na ze�. Naštěstí
Bohumín není Praha a naši za-
stupitelé nejsou poslanci. Umí

se dohodnout,
umí nalézat ře-
šení i v mnoh-
dy složitých rozhodovacích
procesech, a to často bez ohle-
du na politickou příslušnost.
Svoji roli sehrává i to, že v Bo-
humíně byly karty rozdány
jednoznačně a zodpovědnost
za chod věcí veřejných je ne-
zpochybnitelná.

A tak se naše město dyna-
micky rozvíjí. Daří se podni-
kům - nezaměstnanost je nej-
nižší v okrese a klesla už na 14
procent, dálnice se intenzívně
staví a už dnes láká do Bohu-
mína nové podnikatele a vy-

tváří nová pracovní místa.
Město je ponořené do zeleně
(běžte se podívat z vyhlídky
Vodárenské věže), celé zplyno-
fikované, s řadou opravených
rodinných domků, udržova-
ných zahrad. Pyšní se zbrusu
novými stavbami - bazén, Pen-
zion, zimní stadion, letní kino,

obytné domy,
domy s pečo-
vatelskou služ-
bou, oprave-

nými školami, dětskými hřišti 
i zregenerovanými sídlišti. 

Ale co je neméně důležité -
mění se i naši občané. Vůbec
nejsou lhostejní a stále naštva-
ní. Mají zájem o dění v Bohu-
míně a dávají nám, zastupite-
lům, nové a nové náměty na
zlepšení. V nedávné anketě,
které se zúčastnilo kolem 800
občanů, se například opakova-
ně objevuje požadavek na roz-
šíření aquaparku o venkovní
bazén pro děti, dopravní hřiš-
tě, cyklostezky, obnova parku

a další stovky nápadů. Občané
tedy věří, že jejich náměty ne-
zapadnou v zapomnění, že se
jimi budeme velmi vážně zabý-
vat a posuzovat možnosti je-
jich užitečnosti a realizace. 

Osobně mě potěšilo i pozná-
ní mezigeneračního porozu-
mění - mladí vedle sportovní
haly myslí na seniory a upřed-
nostňují rozvoj nemocnice a
stavbu domů s pečovatelskou
službou. A naopak senioři po-
važují za důležitý rozvoj spor-
tovních aktivit, aby ti mladí
měli kde trávit svůj volný čas. 

A to vše velmi zavazuje.
Nesmírně si vážíme vaší důvě-
ry a určitě ji nezklameme. Bo-
humín má před sebou velmi
dobrou perspektivu a šanci
stát se ještě důležitějším do-
pravním, výrobním, vzděláva-
cím centrem i rekreačním mís-
tem - zkrátka městem, v němž
slušným lidem stojí zato žít.
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Máme dva měsíce po parlamentních volbách. Voliči rozdali
politikům karty a právem od nich očekávají, že zapomenou
na předvolební nechutnosti a tahanice, pustí se do práce a ko-
nečně začnou řešit problémy nás, občanů. Vítězná ODS 
v čele se svým lídrem Mirkem Topolánkem sice byla pověřena
sestavením vlády, ale i po osmi týdnech jsme stále na startovní
čáře. Situace se navíc tak zamotává, že už jí přestávají rozumět
samotní aktéři. Máme to chápat jako názornou ukázku ne-
schopnosti našeho případného premiéra?


