
Pokud jste si podle návodu
mapu se závazky uschovali, kon-
trolujte si spolu s námi:

Letošní investice přesahující
200 miliónů znamenají plnění
čtyřletého plánu na 40 % již 
v prvním roce. Je úspěšně do-
končen hotelový dům s 86 no-
vými byty, pro který hledáme-
nový, vhodnější název. Máme
moderní rekonstruované kino 
a dokončena bude i úprava jeho
okolí s fontánou. Také další eta-
pa regenerace panelového síd-
liště na ulici Sv. Čecha se vměst-
nala díky získané dotaci již do
letošního rozpočtu. Vznikají
nová parkovací místa na Továr-
ní ulici a v blízkosti nádraží na
místě bývalých volejbalových

Uplynul rok od doby, kdy bohumínští občané volili své zastu-
pitelstvo. ČSSD dostala v těchto volbách velkou podporu a za-
vázala se ke splnění svého volebního programu. Připomeňme
si, že to bylo 50 konkrétních závazků občanům Bohumína na
mapě města. Ve velmi dobré spolupráci se zastupiteli 
ostatních politických stran se nám již letos mnohé ze závazků
daří plnit. Proto hodláme příští rok v polovině volebního ob-
dobí vydat dodatek s dalšími plány pro rozvoj našeho města.

Rok od voleb. Program plníme.

kurtů. Ve spolupráci s krajem
probíhá výstavba okružní křižo-
vatky u Billy, tolik nutná pro bu-
doucí plynulý
provoz v době
stavby nového
skřečoňského mostu, který bu-
de součástí přivaděče k letos o-
tevírané dálnici D 47. Koupili
jsme budovu Národního domu
ve Starém Bohumíně a budeme
připravovat jeho opravu. Pracu-
je se na dalších projektových
dokumentacích, nutných pro
podání dotačních žádostí na
příští roky, namátkově na víceú-
čelové hale, skládce komunální-
ho odpadu, tržnici, kanalizač-
ních řádech v městských čás-
tech, obnově Rafinérského lesí-

ka. Naše bohumínská nemocni-
ce má nové, špičkové operační
sály. Po provedeném archeolo-
gickém průzkumu začne výstav-
ba dostavby náměstí ve Starém
Bohumíně prvním obytným do-
mem. Velké opravy se tentokrát
nevyhnuly ani budovám škol-
ských zařízení, opět díky získané
dotaci to nejvíce poznala Fit
školka na Okružní ulici.

Ale nejen investicemi žije na-
še město. Slíbili jsme postupnou

přeměnu pro-
blémových lo-
kalit na příjem-

né bydlení se slušnými nájemní-
ky. Již přes 80 problémových 
bytů z těchto oblastí zeje prázd-
notou. 

Také s výherními automaty
jsme zatočili a jejich pokles z pů-
vodních 140 na 27 je splněním
našeho záměru. 

A konečně příjemným pře-
kvapením je také pokles neza-
městnanosti pod 11 %, když na-
še původní plány hovořily o 12
% za čtyři roky. Jistě k tomu při-
spělo i zaměstnávání 105 veřej-

ně prospěšných pracovníků, 
i když bohužel ne vždy s prvo-
třídní pracovní morálkou.

Po dlouhých jednání bude po-
depsána smlouva o budoucím
vybudování centrálního zásobo-
vání teplem, které by mohlo
znamenat zastavení každoroční-
ho nárůstu cen tepla. Efektu by-
chom se tak mohli dočkat v roce
2010. 

V oblasti životního prostředí
byly meandry Odry vyhlášeny
přírodní památkou.

Také služby pro občany se
rozšířily. Nejen zprovozněním
Lidlu a přípravou výstavby Kauf-
landu na místě bývalé Benziny,
kde proběhla rozsáhlá dekonta-
minace území, ale také rozšíře-
ním sociálních služeb a vznikem
klubu seniorů. 

Nelze pochopitelně popsat
všechny druhy činnosti města,
ale celkově si dovolím shrnout,
že jsme se opět posunuli k naší
vizi Bohumína, města s budouc-
ností. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD
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