
Nedíváme se na dění ve městě »stranicky«.
Jde nám o jeho rozvoj
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Hrozba růstu cen elektřiny pro do-
mácnosti o 15% a pro firmy až o 25%.
Po porážce svých lží a slibů v sněmov-
ních volbách se ČSSD opět vydává za 
ochránce občanů a malých podnikate-
lů, ale jaká je pravda? 

Špidlova vláda (ČSSD) v r. 2003 předloži-
la z dílny ministra průmyslu Urbana (ČSSD)
zákon, který zavedl lákavě vysokou podpo-
ru fotovoltarických elektráren - zlatý důl
pro investory. Poslanci ČSSD a KSČM ješ-
tě pro jistotu svázali státu ruce v možnosti
snížení výše podpory. Proti zákonu byla
pouze ODS, právě kvůli prudkému růstu
cen elektřiny v budoucnu. V r. 2004 byly 
v ČR dvě fotovoltarické elektrárny, v čer-
venci 2010 už jich je 9600! Nyní stejný
»stínový expert ČSSD« Urban hlásá, že
vláda musí hned něco udělat, že elektřina
se přece zdražovat nesmí, že to ČSSD ne-
připustí - inu takové kukaččí vejce… 

Stále nedokončená protipovodňová 
opatření. Na konci srpna jsme se po dlou-
hých deštích opět báli, že se vylije Odra 
a Olše. Dosluhující vedení radnice ale stá-
le necítí žádnou spoluodpovědnost za ná-
sledky květnové povodně - my nic, to stát,
Povodí Odry…atd.  I malé Troubky si už

stihly vybudovat za pár dnů a na své ná-
klady protipovodňový selský val, který je
te� chrání; v Bohumíně se stihla akorát
zasypat průrva mezi Vrbickým jezerem 
a stružkou… Vážně se nedá nezávisle na
zadluženém státu intenzivně pracovat na
projektech hrází, zvýšení břehů či výku-
pech pozemků?  Na přípravě nástupních
míst pro vodáky na Olši a Odře se ale ve-
sele pracuje dál - proč? 

Komplikovaná dopravní situace ve
městě. I když  jsme byli kdysi radnicí ujiš-
�ováni, že má garance, že po zbourání sta-
rého skřečoňského mostu bude rychle po-
staven most nový, realita byla jiná - teprve
po veleúspěšné petici oprávněně naštva-
ných občanů Bohumína i okolních obcí 
a osobní intervenci ministra živ. prostředí
Pavla Drobila (ODS) změnil ministr do-
pravy Vít Bárta (VV) své rozhodnutí a slí-
bil dokončit most alespoň v malé variantě
do pol. roku 2011. Uleví se přetíženému
železárenskému mostu (kde jsou slibovaní
policisté, kteří tam měli ve špičce řídit do-
pravu?), ale pro občany Skřečoně se bohu-
žel toho moc nezmění - těžké kamióny dál

Podpořte změnu - Bohumín má navíc!

p o l i t i k a

Není to však jen sociální de-
mokracie, po celou dobu za
nás kandidují a v zastupitel-
stvu pracují osobnosti z Bohu-
mína, které nejsou členy této
strany. Vážíme si toho, že po-
máhají městu právě našim
prostřednictvím. Je to důka-
zem toho, že sociální demokra-
cie se v Bohumíně na dění ve
městě nedívá stranicky, ale
snaží se lidi spojovat a společ-
ně usilovat o rozvoj města.

Především bych chtěl podě-
kovat všem občanům, občan-
ským sdružením, tělovýchov-
ným jednotám, kulturním a cha-
ritativním organizacím, ale ta-
ké bohumínským podnikům 

a podnikate-
lům za výbor-
nou spolupráci a pomoc při
zvelebování města. Díky nim je
Bohumín ve výborném stavu a
všichni se dokáží spojit a táh-
nout za jeden provaz, když je to
zapotřebí. Nádherným příkla-
dem je poslední hromadné za-
pojení tisíců lidí do boje za do-
stavbu skřečoňského mostu.
Díky vám všem se to podařilo!

Další poděkování patří všem
zastupitelům a členům výborů
a komisí, kteří se podíleli v uply-
nulém volebním období na
práci pro město. Jestli z původ-
ně šedého a zaprášeného měs-
ta vyrostlo město, které znáso-

bilo svůj majetek a není zadlu-
žené, pořádá spoustu kultur-
ních, sportovních a společen-
ských akcí, má čistírnu odpad-
ních vod, aquacentrum, vlast-
ní nemocnici, zrekonstruované
centrum, moderní kino, Hob-
bypark, ale také dopravní hřiš-
tě a spoustu dětských koutků,
opravených škol a hasičských

zbrojnic v měst-
ských částech,
pak je to spo-

lečné dílo všech zastupitelů.
Bez ohledu na to, za kterou po-
litickou stranu kandidovali. 

Možná budu chvíli za bláz-
na, který chválí i ty, kteří jej
budou po dobu volební kam-
paně kritizovat a říkat, že měs-
to je v katastrofálním stavu.
Ale myslím, že každý rozumný
člověk musí naopak za blázny
považovat ty, kteří to tvrdí. Jen
slepý nevidí posun kupředu. 
A jestli se podařilo vše? Jistě
ne, vždy� všichni děláme chyby
a mohli bychom být ještě lepší.
Neohlížíme se však na měsíční
předvolební kampaň, ale hod-

notíme dlouhé období a dívá-
me se zase vpřed. Kampaň
skončí a pak zase bude třeba
spolupracovat. Jen týmovou
prací může Bohumín opět
směřovat k naší dlouhodobé
vizi města, v němž stojí za to
žít, města s budoucností a pro
všechny generace. 

Je dobře, že v komunálních
volbách kandiduje do zastupi-
telstva opět mnoho stran a mno-
ho kandidátů se chce zapojit
do práce pro město. Každá ru-
ka, která chce pomoci a ne ško-
dit, je důležitá. Držíme palce
všem dobrým kandidátům 
ostatních stran a těšíme se na
spolupráci, pokud i my dosta-
neme důvěru. A pokud jste vy
- Bohumíňáci - spokojeni s na-
ší prací a budete chtít, aby-
chom v ní se stejným úsilím ja-
ko dosud pokračovali, pak je
vám celý tým našich kandidátů
k dispozici. Nevolte nás, pro-
sím, jednotlivě, naše síla je 
v týmové společné práci. 

Petr VÍCHA, 
starosta města, MO ČSSD

Vážení spoluobčané, 
poslední dvě čísla tohoto čtrnáctideníku budou věnována

politickým stranám, které kandidují do zastupitelstva Bohu-
mína pro příští volební období. Rád bych proto využil posled-
ní příležitosti bilancovat uplynulá léta. Nejen poslední 4 roky,
ale celých 16 let, kdy se sociální demokracie podílí v Bohumí-
ně na vedení města.

p o l i t i k a

budou pod jejich okny. Radnice roky sli-

buje, že kraj předělá svou »myší díru« 

v Drátovnách tak, aby tudy mohly jezdit

kamióny a ulehčilo se centru Bohumína -

stejnou dobu ale slyšíme, že kraj na to ne-

má peníze … jak je ale možné, že po pře-

vzetí vlády nad krajem ČSSD hned našla 

v krajském rozpočtu desítky miliónů na

proplácení zdravotnických poplatků? Jak

asi a v čím zájmu hlasovala naše místosta-

rostka a vicehejtmanka Pálková (ČSSD)? 

Volte celou kandidátku ODS - máme
číslo 5. Přemýšlejme o těchto a mnoha

dalších věcech, které nás po 16 letech vlá-

dy ČSSD na radnici trápí. 

Zveme Vás na předvolební setkání na-
šich kandidátů s občany, vždy od 16
hod.: 23.9. restaurace »U Partyzána« 

v Záblatí, 24.9. - Cappuccino bar v Šuny-

chlu, 25.9. - hospoda »Na Valech« v Nové

Vsi,  30.9. -  restaurace »Na Kuželně« 

v centru, 1.10. - restaurace »U Kanárků« 

v Pudlově, 2.10. - cykloprodejna »Kolík«

ve St. Bohumíně. Děti s sebou!

Věřme ve vítězství zdravého rozumu.

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín


