
Voliči chtějí věřit těm, které
volí, věřit, že splní sliby, jsou
spravedliví, nezneužívají svých
pozic k osobnímu prospěchu,
věřit, že se na ně mohou s dů-
věrou obrátit a budou vždy vy-
slyšeni a jejich žádosti budou
zodpovědně posouzeny. Při dal-
ších volbách potom zhodnotí,
jak se zvolení zastupitelé s tě-
mito cíli vypořádali a jak plnili
svůj volební program. 

Sociální demokracie v Bo-
humíně se dlouhodobě snaží
řídit těmito principy a podle
volebních výsledků v minu-
lých volbách se jí to daří. 

Minulý rok byl rekordní 
z hlediska objemu investic ve
městě. Slyšeli jsme názory, že
není taktické rok po volbách
tolik investovat, že je lépe poč-
kat až na období před dalšími
volbami. Ale to by nebylo

Co chtějí občané od politiků na úrovni měst a obcí? Co si
slibují od toho, když jim dají ve volbách svůj hlas? Chtějí, aby
zajišťovali dobře služby, které jsou v kompetenci radnice 
a plánovali a řídili rozvoj obce správným směrem.

Politika je především služba občanům 

správné - vždy� velký objem
investic byl umožněn velkým
objemem získaných dotací a to
se nemusí v dalších letech za
současné vlády podařit. 

O konkrétních realizovaných
a připravovaných investičních
akcích psal v OKU číslo 18 sta-
rosta. Já se
dnes chci vě-
novat službám,
které pro město ve většině pří-
padů zajiš�uje městská společ-
nost Bohumínský městský ser-
vis. Odvoz a likvidace odpadů,
údržba bytových domů, údržba
a rekonstrukce cest a chodní-
ků, provozování veřejného 
osvětlení, výroba a distribuce
tepla - toto jsou hlavní oblasti
její činnosti. Jsou to záležitosti,
které se bezprostředně dotýka-
jí každého a jsou proto často
předmětem kritických připo-

mínek. Vítáme každou připo-
mínku a oprávněný požadavek
a snažíme se na ně co nejrych-
leji reagovat.

I když ani dnes ještě není
všechno ideální, došlo v po-
sledních letech k výraznému
zkvalitnění činosti BM servi-
su. Firma je ekonomicky i per-
sonálně stabilizována. Tlak na
kvalitu práce byl podpořen mo-
tivačním systémem, kdy se po-
dařilo dřívější nízkou úroveň

mezd zvýšit na
úroveň srov-
natelnou s ob-

dobnými podniky v okolí. BM
servis se úspěšně zúčastňuje
výběrových řízení na větší za-
kázky nejen pro město, ale
i pro další firmy v Bohumíně 
i v okolních městech. Každo-
ročně vytváří zisk, který v sou-
ladu se svojí strategií investuje
do technického rozvoje.

Velké úkoly stojí před touto
společností i v oblasti tepelné-
ho hospodářství. V příštích
dnech bude mezi Bohumínem

a Českými energetickými závo-
dy podepsána koncesní smlouva,
která zahájí přípravu a realizaci
dodávky tepla z elektrárny
Dětmarovice do Bohumína.
Tato akce přinese výrazné sní-
žení ceny tepla pro spotřebite-
le a rovněž zlepšení kvality 
ovzduší ve městě. BM servis
bude v tomto systému zajiš�o-
vat distribuci tepla z jednotli-
vých předávacích stanic včetně
výroby teplé užitkové vody pro
konečné spotřebitele.

Velmi bylo kritizováno ne-
zvládnutí zimní údržby při
předloňské na sníh bohaté zi-
mě. Vloni se BM servis připra-
vil organizačně i technicky pod-
statně lépe - a prakticky žádný
sníh nenapadl. Na letošní zi-
mu je rovněž připraven. Tuhou
zimu bohatou na sníh si ale ne-
přejeme, protože prostředky,
ušetřené na zimní údržbě, mů-
že město použít na větší rozsah
oprav cest a chodníků.
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