
Městská část Skřečoň je se
svými 2,5 tisíci obyvateli dru-
hou nejlidnatější částí města 
a vyhledávanou lokalitou pro
bydlení. V posledních letech se
to projevuje výstavbou nových
rodinných domů a rekonstruk-
cí stávajících. Rozvoj dopravy 
a s tím související stavba dálni-
ce nese s sebou velký provoz
nákladních vozidel po ulici 
1. máje a dalších komunikacích,
naštěstí se podařilo vybudovat
mobilní kruhový objezd, tím se
podstatně zvýšila bezpečnost
silničního provozu. 

Město buduje školní dvory
se sportovním využitím a vě-
řím, že i děti ze školy ve Skře-
čoni budou mít svůj školní dvůr.

Myslíme na městské části Bohumína

Když budu pa-
rafrázovat slo-
va z jednoho českého hitu
»Mají si děti kde hrát?«, odpo-
vě� je dnes NE, ale v roce 2010
ANO. V minulosti upřednost-
ňovaná lokalita »Gliňoč« je
vzhledem k umístění, dostup-
nosti a lokalizaci obyvatel zcela
nevyhovující. Ti nejmenší mají
dětské hřiště v parčíku, který
také doznal změny. Byly od-
straněny některé staré stromy
a vysazeny nové, je udržován
trávník, což je velké pozitivum.

V části Skřečoně chybí kana-
lizace, projektová dokumentace
je zpracována, ale nejsou finan-
ce. Obracím se na všechny po-
volané osoby, aby usilovali o zís-

kání finančních prostředků 
z Evropské unie či z jiných dotač-
ních fondů. Nejpovolanější oso-
bou, která získala pro Bohumín
nespočet financí, je současný, 
a doufám, že i budoucí, poslanec
Parlamentu Alfréd Michalík. 

Za poslední léta město vy-
kvetlo a pro spokojený život

nás občanů by-
lo proinvesto-
váno několik

stovek milionů korun. Očeká-
vám, že finanční prostředky
budou i v dalších létech rovno-
měrně investovány do všech
částí »města, v němž stojí zato
žít….« 

Stanislav MUSIL, Skřečoň
***

Je moc fajn, že občané Kopy-
tova budou mít opravenou kap-
ličku. Moc by se mi líbilo, kdy-
by se kolem daly lavičky, stůl,
odpadkový koš a nějaká dřevě-
ná plastika na zkrášlení, bu� ze
zásob na úřadě, nebo by to
mohlo být téma příštích Léto-
kruhů. Nejlépe, kdyby toto od-
počívadlo bylo kryté, doplněné

informacemi o tomto nádher-
ném koutu přírody. Dřevěná
plastika by se hodila na více
míst, například i na točnu auto-
busů. V době soutěže hasičů by
bylo zapotřebí parkovacích míst,
když už se bude dělat asfaltka.

Marcela CIPRICHOVÁ, 
Kopytov

***

Zanedlouho to bude rok, kdy
městská část Pudlov oslavila tři
krásná Pudlovská výročí. Měs-
to věnovalo Pudlovu jeden mi-
lion korun na rekonstrukci bu-
dovy pošty. V první fázi byla
vyměněna okna a nyní se začí-
ná opravovat fasáda. Věříme,
že tato budova nebude posled-
ní investicí a do rozpočtu měs-
ta budou zařazeny a postupně
opraveny i ostatní městské do-
my v Pudlově. S bydlením sou-
visí také kanalizace - ta se týká
nejen městských, ale i rodin-
ných domů. Neměli bychom ji
opomíjet, protože Pudlov je 
ideálním místem pro klidné 
a příjemné bydlení.

Petra DUDOVÁ, Pudlov

pol i t ika

ČSSD v Bohumíně měla ve svém programu i podporu měst-
ských částí. Například zajištění dopravní obslužnosti, zamezení
chátrání Národního domu a oživení náměstí ve Starém Bohu-
míně, nové parkoviště na Tovární ulici, opravy chodníků a cest,
přípravu výstavby kanalizací. Nakonec jsme se právě městským
částem věnovali mnohem více a jejich rovnoměrný rozvoj bude
pro ČSSD v Bohumíně i nadále prioritou. Vždyť i naši členové
v těchto částech žijí a jsou toho zárukou. Zde je několik postře-
hů našich členů ze Skřečoně, Pudlova a Kopytova:


