
Stárneme. Nejen každý 
z nás od okamžiku zroze-

ní, ale celkově, jako společ-
nost. Rodí se méně dětí, doží-
váme se vyššího věku, prodlu-
žuje se průměrná délka života. 

Demografický vývoj je ne-
úprosný a na první pohled nám
říká: rušte školy a stavějte do-
movy důchodců. Ale opravdu
jen na první pohled. Jsou do-
movy důchodců tou jedinou
spásou starší generace? Co dělá 
a chystá sociální demokracie 
v Bohumíně pro ty, kteří celý
život poctivě pracovali, vycho-
vávali děti a odešli na zaslou-
žený odpočinek?

Chceme našim seniorům vy-
členit důstojné místo ve společ-
nosti. Rozhodně nepatří do sta-
rého železa. Mají bohaté životní
zkušenosti, dospělé děti i dosta-
tek času, aby se mohli věnovat
svým zálibámi veřejnému živo-
tu a tím být pro nás všechny
ještě velmi potřební a užiteční.
Už nepádí od rána do večera za

hmotnými statky, mají jiné ži-
votní priority. Není jim lhostej-
no, co se kolem nich děje, vadí
jim nepořádek, vyvrácené od-
padkové koše, zlomené strom-
ky, posprejované fasády. Vší-
mají si, jak se město rozvíjí,
dokáží kritizovat, ale i přiložit
ruku k dílu.

Podívejme se jen například
na činnost Senior klubu v Bo-
humíně. Už 10 let organizuje
zájezdy pro důchodce a počet
jeho příznivců i aktivit stále ros-
te. A to je výborné. Zaslouží si
náš obdiv a poděkování. Stejně
jako ti, kteří organizují pomoc a
společenské či kulturní vyžití
pro tělesně postižené i jinak
handicapované spoluobčany. Ti
všichni se mohou spolehnout
na naši podporu nejen morální,
ale i materiální.

Pro sociální demokracii jsou
senioři skupinou, které chceme
nabídnout aktivní prožití pod-

Senioři mají v Bohumíně zelenou

pol i t ika

zimu života a komplexní pro-
gram péče. Podporujeme jejich
další vzdělávání, aby rozuměli
světu, který je obklopuje, a je to-
lik odlišný od světa jejich mládí.

V oblasti zdravotnictví zacho-
váme naši nemocnici včetně
jedné z jejich priorit - špičkové
péče právě o seniory.

Plánujeme další rozšíření a
zkvalitnění pečovatelské služby,
aby mohla vždy nastoupit tam,
kde už síly nestačí. Doplníme n-
abídku domů s pečovatelskou
službou o zařízení s celodenním
provozem - takové zatím v
Bohumíně chybí. Neméně
důležitá je sí� ústavních za-
řízení, v nichž upřednostňu-
jeme kvalitu nad kvantitou -
důstojné prostředí, útulně vyba-
vené pokoje, ochotný a usmě-
vavý personál.

Zkrátka, nechceme se spoko-
jit jen s tím, že se dožíváme
stále více let. Chceme těm le-
tům přidat více života.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD 
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