
Městu se dařilo v uplynulých letech i fi-
nančně a proto právě na podzim chystá
sociální demokracie inventuru našeho vo-
lebního programu. 

Protože ale máme splněnou většinu cí-
lů, které jsme před dvěma lety nazvali »50
konkrétních závazků občanům Bohumí-

na«, připravujeme také
dodatek tohoto volebního
programu. To nebývá ob-

vyklé, aby se v průběhu volebního období
nabízely ještě další cíle, ale věříme, že na-
bídka občany opět zaujme. 

I když jsou komunální volby až za dva
roky, mohou nám občané vystavit »polo-
letní vysvědčení« již na podzim ve volbách
krajských a v případě spokojenosti volit
právě ČSSD. Ale mohou v těchto volbách
také vykonat jisté referendum o spokoje-
nosti s vládou ODS v čele s Mirkem Topo-
lánkem. Jestli jste spokojeni se všemi po-
platky, s chystanou privatizací nemocnic 
a zdravotních pojiš�oven a dalšími »skvos-
ty« této vlády, podpoříte právě ODS. 

Tak si na to přemýšlení a správnou podzim-
ní volbu o dovolených dobře odpočiňte.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

Místní organizace ČSSD přeje všem
bohumínským spoluobčanům příjem-
né prožití dovolených a prázdnin.

Na radnici ale prázdniny nebudou. Prá-
vě v průběhu letních měsíců totiž probíhá
mnoho stavebních prací. Opravují se ško-
ly, aby se využilo doby, kdy jsou děti doma.
Okolí bývalého hotelové-
ho domu, dnešní Sluneč-
nice, dozná radikálních
změn také do podzimu letošního roku, ne-
bytová část již zmizela. 

Také v našem rozsáhlém bytovém fondu
se rozbíhá většina oprav právě v létě, kdy
jsou pro stavaře nejlepší podmínky. Pokra-
čuje také dostavba nového domu na ná-
městí ve Starém Bohumíně a naplno pro-
pukne komplexní rekonstrukce interního
oddělení v naší nemocnici.

Kromě toho ovládají město v těchto mě-
sících také stavaři dálnice.

No a o prázdninách se samozřejmě ne-
zastaví ani běžná údržba města, úprava ze-
leně, sekání trávy, odvoz odpadů, vydává-
ní pasů a občanských průkazů, výplata so-
ciálních dávek… Zkrátka i o prázdninách
je práce dost.

Odpočiňte si a trochu přemýšlejte 

pol i t ika


