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Volby jsou pro nás vždy dobou k zamyšle-
ní. Přestože poctivě pracujeme a snažíme se
naplnit program a udělat i spoustu změn
nad jeho rámec, nikdy v průběhu 4 let neví-
me, jestli je to to, co občané očekávali a do-
káží ocenit. A také se v předvolební době
vždy najdou protivníci, kteří najednou za-
pomenou, pro co hlasovali, všechna fakta
pomotají a jdou za svými osobními cíli. Nebo
slíbí i to, co nikdy nemohou splnit - a třeba
to z neznalosti ani nevědí. Ale i to k volbám
patří a bohumínští občané ve všech minu-
lých volbách spíše ocenili dlouhodobou prá-
ci pro město. Věříme, že to tak bude i letos.

Co ještě v Bohumíně potřebujeme vylep-
šit? Máme čistírnu odpadních vod, zejména
v letních měsících oceníme bazén,  poblíž je
i zastřešený zimní stadion, Hobby park i no-
vé dopravní hřiště pro děti. Všechny měst-
ské části mají plyn a jsou průběžně a rovno-
měrně zvelebovány. Také centrum je kom-
pletně rekonstruované, máme novou dlaž-
bu a osvětlení, krásné moderní kino. Změ-
nou prošel bývalý hotelový dům a jeho oko-
lí včetně kdysi nevzhledného Rafinerského

lesíku. Uhájili jsme po celou dobu provoz
nemocnice a modernizovali ji. V Bohumí-
ně je nejmodernější železniční stanice. 
I stavba dálnice se snad chýlí ke konci. 
A v zimě již oceníme nižší ceny tepla a ko-
nec rozkopání města. Téměř všechny chod-
níky jsou již v zámkové dlažbě, školy mají
nová hřiště, po městě je rozseto mnoho
dětských koutků, maminky mají možnost
navštěvovat bohatý program dětských cen-
ter. Rozšířila se i obchodní sí� v Bohumíně.
Ale nejdůležitější je atmosféra ve městě -
spousta kulturních a sportovních akcí, drží-
me spolu a vyhráváme soutěže Plave celé
město, překonáváme světové rekordy. Se-
nioři mají svou olympiádu a studují univer-
situ celého věku. Zkrátka lidé se dokáží za-
pojit do dění ve městě a přiložit ruku k dílu.
To by nás mohlo naplnit uspokojením.

Ale víme, že jsou ještě desítky věcí, které
se mohou zlepšit. Některé jsou v našich
možnostech, některé můžeme jen ovlivnit 
a důsledně prosazovat, protože patří do

kompetence jiných institucí. Sem patří na-
příklad dokončení dopravních staveb, pod-
jezd na Drátovenské ulici v Pudlově, zlep-
šování ovzduší, ale třeba i pokračování ve
stavbě protipovodňových hrází. Neovlivní-
me také zcela tvorbu pracovních míst, 
a proto velmi oceňujeme výbornou spolu-
práci s bohumínskými podniky a vážíme si
podnikatelů dávajících lidem práci.

My sami se chceme zaměřit na kvalitu
bydlení - například do dvou let vyměníme
všechna stará okna v našich domech. Ch-
ceme pracovat na dalším zlepšování čistoty
města, rozšiřování zeleně. Díky nové sklád-
ce neporostou ceny odpadů. Postupně bu-
deme budovat kanalizaci tam, kde to bude
efektivní. Chtěli bychom zlepšit možnosti
dopravy a bezpečnost občanů novými
chodníky v městských částech a bezpeč-
nostními prvky u přechodů pro chodce. Za-
teplení a nových fasád se dočkají další
městské budovy - hned příští rok Domov
Jistoty, Salome, Domovinka i Bobeš.

Není zde prostor pro podrobnou citaci
našeho programu. Každá domácnost jej
dostane domů spolu s mapou města.

Nebudeme slibovat nemožné. Ale vy již
za ty roky víte, že uděláme vše pro další
zlepšení života ve městě, pokud náš tým 
opět získá vaši důvěru.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

V půli října znovu požádáme občany o důvěru
Již v polovině října čekají i naše město komunální volby. ČSSD má již od června

připraven TÝM, se kterým opět předstoupí před občany města a požádá je o důvě-
ru. Máme patnáctileté zkušenosti s vedením města, přesto jsme opět posílili o nové
tváře, opět jsou v týmu i nestraníci, nejmladšímu kandidátovi je 23 let a můžeme se
pochlubit osmi ženami v našem kolektivu.

p o l i t i k a

Pacienti děkují za péči
Zveřejňujeme poděkování pacientů,

kteří byli nebo jsou hospitalizování 
v naší městské nemocnici.

■ Jindřich MIKULA napsal: »Když jsem
byl před několika měsíci převezen na ošetřova-
telské oddělení II. nemocnice Bohumín, byla
to v nepřetržité řadě již  moje čtvrtá nemocni-
ce. U předchozích nemocničních zařízení jsem
měl i některé velmi nepříjemné zkušenosti,
proto jsem v počátcích mého pobytu s napětím
sledoval, jaké to bude tady. Zvláš� proto, že
můj stav vyžadoval zvýšenou péči. Moje oba-
vy se však rychle rozplynuly - personál byl, 
a dosud je, velmi vstřícný, a to i k »dětským«
přáním pacientů. Když vidím jejich duševní 
i fyzický stav, je třeba obdivovat, jak trpělivě se
k nim zdravotnický perzonál chová! Musím se
zahanbením přiznat, že bych to nedokázal. 
A tak vám všem přeji, abyste takto mohli po-
kračovat i nadále a pacientům v jejich těžkých
chvílích přinášeli úlevu«.

■ A ještě jedno poděkování, tentokrát
hned chvála tří pacientek - Drahomíry
WZIENTKOVÉ, Zdeňky MIKULOVÉ 
a Marie JEŽÍŠKOVÉ: »Děkujeme celému
personálu ošetřovatelského oddělení za péči,
která nám byla věnována při léčebném pobytu
na tomto oddělení. Nechceme jmenovat
všechna křestní jména ošetřovatelek, sestřiček,
abychom na někoho nezapomněli, ale dík patří
všem«. (red)

Tesaříci (Cerambycidae) mají zpravid-
la štíhlé tělo a dlouhá tykadla, čímž se
na první pohled odlišují od ostatních
skupin brouků. Některé druhy tesaří-
ků napodobují svým zbarvením vosy 
a další žahadlovitý hmyz, aby svým vý-
stražným zbarvením odradili případ-
né predátory - patří k nim i druh Lep-
tura quadrifasciata.

Tesařík Leptura quadrifasciata zatím
nemá, jako většina našich brouků, vžitý
český název. Je to štíhlý, středně velký te-
sařík s délkou 11 až 19 mm. Hlava, štít 
a lemy krovek jsou černé se čtyřmi žlutý-
mi nebo žlutočervenými, částečně zuba-
tými, příčnými páskami. Zbarvení je vel-
mi variabilní, od převládající žluté až po
černou. Brouci se vyskytují na květech 
v červenci a srpnu, od nížin do hor. Lar-
va dorůstá do délky až 24 mm a vyvíjí se
ve starých kmenech a tlejících pařezech
listnatých i jehličnatých stromů.

Uvedený tesařík je běžným druhem ve
všech městských částech Bohumína.
Mnoho druhů tesaříků řadí lesníci mezi
druhy znehodnocující dřevo v jimi vysa-

zovaných lesích. V seriálu v Oku jsem se
již zmínil o tesaříku pižmovém, ale v na-
šem městě žije z čeledi Cerambycidae ně-
kolik desítek druhů, mezi něž patří např.
tesařík piluna, t. skvrnitý, t. obecný, t.
dubový, t. pestrý a celá řada druhů koz-
líčků (topolový, osikový, mrkvový, vrbo-
vý apod.). Další druhy, mnohdy vzácné,
jsou zde občas zavlečeny se stavebním
dřívím.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Tesařík (Leptura quadrifasciata)
Příroda kolem nás - brouci Bohumína (62)


