
Potěšila nás slova ocenění za

hmatatelné výsledky naší prá-

ce i za to, že se nehádáme, ne-

máme žádné aféry, své sliby pl-

níme a je na nás spolehnutí.   

Hlavně ale máme radost z to-

ho, že se v programu ČSSD

pro podzimní komunální vol-

by objeví řada vašich podnětů.

Namátkou jen některé z nich: 

● závazek nejen zachovat, a-

le intenzivně modernizovat

naši nemocnici, aby se stala

vyhledávaným centrem léčby

seniorů 

● rozšířit sí� sociálních slu-

žeb (Nelze zapomenout na 

naše seniory.

Právě jim je

určena řada takových opatře-

ní, aby mohli prožít zdravé,

aktivní a důstojné stáří)

● vyhlásit nekompromisní

NE všem, kteří porušují záko-

ny, pravidla i dobré mravy

● pamatovat na rodiny s dět-

mi

● získávat dotace pro další

investiční akce

● řešit dopravní situaci měs-

ta - rozšířit parkoviště, budo-

vat kruhové objezdy

● myslet na zeleň a kvalitní

životní prostředí

● udržet vysoký standard na-

šich mateřských i základních

škol

● dobře se starat o městský

bytový fond, snižovat energe-

tickou náročnost

● dlouhodobě nezaměstna-

ným dávat práci - ne sociální

dávky

Nechceme vám ale nabízet

obecné a nekontrolované sli-

by. Náš program proto obsa-

huje 40 konkrétních závazků,

které jsme připraveni naplnit.

A vy už dnes víte, že my své

slovo držíme.

Věra PALKOVÁ, 
MO ČSSD Bohumín

Naše spolupráce s občany nese ovoce

pol i t ika

V minulosti se nám velmi osvědčilo tvořit program s vámi -
občany Bohumína, průběžně ho vyhodnocovat a pravidelně
skládat účty ze svých slibů. Nejinak je tomu i tentokrát. 
V květnovém letáčku ČSSD, který jste dostali do schránek,
jsme vás požádali o spolupráci na tvorbě nového programu, 
o vaše názory na nejpalčivější problémy Bohumína. Děkuje-
me všem, kteří na výzvu zareagovali. Vaše reakce svědčí 
o tom, že i vám, stejně jako nám, přirostl Bohumín k srdci.

▲ Ve Vrbici vznikl moderní dům s pečovatelskou službou pro seniory -
splnili jsme tak jeden z bodů svého programu. Město současně podporu-
je i každodenní aktivní život důchodců. Foto: Mirka Hrbáčová


