
Prvním a důležitým krokem
proto bude přijetí rozpočtu na
rok 2007. Bude projednáván
na zastupitelstvu dne 13. pro-
since a můžete jej sledovat 
v přímém přenosu na TIK. Již
v roce 2006 bylo připraveno
projekčně mnoho akcí, a proto
mohou být okamžitě realizo-
vány. Nač bychom se tedy
mohli těšit hned v prvním
roce volebního období?

Bude dokončena výstavba
86 bytů v hotelovém domě 
a poté budeme rozhodovat,
jaká bude budoucnost nebyto-
vé části objektu. Chceme do
Bohumína přivést také vyso-
kou školu a tyto prostory jsou
jednou z možností.

V dubnu by měla být dokon-
čena také kompletní přestavba

Pus�me se do práce! Máme mnoho krásných cílů

budovy kina, včetně vybavení
novým interiérem.

Bude pokračovat regenerace
pane lového
sídliště v loka-
litě kolem ho-
telového domu, vzniknou také
nová parkovací místa.

Nové parkoviště vybuduje-
me také na sídlišti na Tovární
ulici. 

Pokračovat bude moderni-
zace naší nemocnice, jak v ob-
lasti opravy budov a výměny
oken, tak novým přístrojovým
vybavením.

Záblatí se dočká úpravy oko-
lí pošty a nového chodníku,
který zvýší bezpečnost chodců
a zejména dětí.

Celkový objem investic urči-
tě opět přesáhne magickou

hranici sta milionů korun za
rok.

V druhé části roku bychom
se měli připravit na výstavbu
nové okružní křižovatky u Bil-
ly, kterou chystá krajská Sprá-
va a údržba silnic v součinnos-
ti s městem.

A konečně v oblasti služeb
pro odběratele tepla by mělo

být rozhodnu-
to o budoucím
systému vytá-

pění města. Kromě stávajícího
systému blokových a domov-
ních kotelen připadá v úvahu 
i centrální vytápění, cenově
zajímavá je zejména nabídka
dodávek tepla z Elektrárny
Dětmarovice. 

Většinu z toho, co jsem jme-
noval, připravilo již minulé za-
stupitelstvo. Úkolem nyněj-
ších zastupitelů je kromě reali-
zace těchto záměrů také pří-
prava nových, nejen na celé
funkční období, ale také na
období zhruba do roku 2015.
Cílem dobré přípravy je uspět

v získávání dotací a urychlit
tak modernizaci našeho krás-
ného města.

Na začátku funkčního obdo-
bí se obvykle dělají nepopulár-
ní opatření. V Bohumíně tomu
tak není, my můžeme pokra-
čovat v práci a těšíme se na ni. 

Politiku a sváry nechejme ji-
ným a pus�me se do díla. 

Petr VÍCHA, 
MO ČSSD Bohumín 

pol i t ika

Bohumínská ČSSD dala našim občanům ve svém programu
50 konkrétních závazků na toto volební období. Občané vy-
slovili tomuto programu nebývalou podporu, největší v celé
České republice. To nás zavazuje ještě více k tomu, na co jste
již u nás zvyklí - abychom se okamžitě pustili do práce a své zá-
vazky splnili. 

▲ Příští rok bude dokončena vý-
stavba 86 bytů v hotelovém domě
(vizualizace).


