
Naším cílem je a vždy byl spo-
kojený občan, nikdy jsme nesli-
bovali nemožné a pokaždé jsme
se snažili náš volební program
splnit. Jistěže nelze vždy vyho-
vět všem požadavkům, k něče-
mu nemá obec kompetence 
a také finance jsou omezené,
jakkoliv město dobře a transpa-
rentně hospodaří, bez zadluže-
ní naší budoucnosti. Spoustu
věcí již v Bohumíně za ta léta
máme. Čistírnu odpadních
vod, jejíž neexistence omezova-
la jakoukoliv výstavbu. Patnáct
let dáváme veškeré vybrané ná-
jemné zpět do bytového fondu
a stav domů se pomalu, ale jistě
zlepšuje. Byty jsou díky licita-
cím pro slušné nájemníky rych-
le dostupné a nikomu neprodá-
me střechu nad hlavou. Naší
chloubou jsou opravené a vy-
bavené školy. Centrum a kino
již nedělají ostudu, a přesto se

rovnoměrně mění i městské
části. Rozšířila se obchodní sí�
a máme i bazén. Nesrovnatelný
s minulostí je stav cest a chod-
níků. Sice se  te� na nich pode-
psala tuhá zima
spolu s výstav-
bou teplovodu
a dálnice, ale i to se spraví. 

Je stále co zlepšovat. O to se
budeme snažit i v příštím vo-
lební období. Brzy představí-
me konkrétní volební pro-
gram. A uděláme vše pro to, 
abychom jej opět splnili a ne-
zklamali důvěru, pokud ji opět
od voličů dostaneme.

A jaké tedy budou priority
sociální demokracie v Bohu-
míně v letech 2011 - 2014?

Především spokojené bydle-
ní beze strachu z prodeje bytů
někomu jinému než nájemní-
kům. Vyměníme všechna okna
do dvou let. Ani koruna z ná-

jemného nepůjde jinam než
zpět do bydlení. Zlevní teplo.
Zaměříme se i na zvelebení
okolí domů.

Neumíme ovlivnit ovzduší 
z Ostravska a Polska, o to víc
budeme čistit cesty a chodní-
ky, sázet zeleň, podporovat ve-
řejnou ekologičtější dopravu,
spolupracovat s bohumínský-
mi podniky na zlepšování 

životního pro-
středí.

Všestranné
vzdělávání dětí od nejmenších
až po středoškoláky je budouc-
ností města. Pro bohumínské
zastupitele všech stran bylo
vždy na prvním místě. Stejně
jako podpora zdravotnictví 
a naší nemocnice. Bude tomu
tak i nadále. 

Budeme opět podporovat
aktivní trávení volného času
pro všechny generace, kulturu
a sport ve všech formách 
a občanská sdružení.

Zaměstnanost zajiš�ují dobře
fungující podniky a podnikate-
lé, bezpečnost zase Policie ČR.
To z pozice města nemůžeme

dost dobře ovlivnit. I tak se bu-
deme opět snažit pomoci. Pod-
nikatelskému prostředí vytvá-
řet rychlý a spolehlivý servis
na úřadě a zaručit transparent-
nost zakázek, jakou je bohužel
momentálně jinde obtížné na-
jít. Zaměstnáme maximální
počet veřejně prospěšných pra-
covníků. V oblasti bezpečnosti
se PČR ve spolupráci s měst-
skou policií a s naší pomocí za-
měří na prevenci kriminality 
a také na zklidňování dopravy.

A nakonec - město se musí
rozvíjet rovnoměrně, jak cent-
rum Bohumína, tak všechny
jeho městské části. 

Občané celého Bohumína
by měli držet spolu. Stejně tak
jako chceme, aby v našem za-
stupitelstvu drželi spolu i zá-
stupci politických stran a ne-
nechali se nakazit atmosférou
parlamentu. Rozdílné názory
mějme, ale zachovejme si sluš-
nost a zdravý rozum. Uplynulá
léta dokázala, že to jde a městu
to svědčí.
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Náš cíl: měnit věci k lepšímu!

p o l i t i k a

Před námi jsou teď volby do poslanecké sněmovny. A na
podzim budou i volby komunální, občané si budou moci opět
zvolit své zástupce na radnici. Se sociální demokracií mají své
mnohaleté zkušenosti a také mohou posoudit, jestli se Bohu-
mín za poslední roky změnil k lepšímu.


