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Vede se zbytečný spor o tom,
zda nemocnice by měly být
ziskové či neziskové, jedni ho-
voří o rozkrádání, druzí o zná-
rodňování. Vytrácí se pacient,
zapadá skutečnost, že naše 
zdravotnictví je v mnoha para-
metrech na vynikající úrovni 
a nikdo se nesnaží nalézt spo-
lečnou cestu k tomu, aby moh-
lo být ještě lepší a efektivnější.
To vede k nejistotě.

Prezident s premiérem ve-
dou malicherný spor o to, kde
a kdy měla být podepsána 
smlouva s Ruskem a zveřejňují
osobní dopisy. Jako by obsah
smluv nebyl důležitější než fakt,
zda se podepsaly ve středu či
čtvrtek. To se dá těžko pochopit.

Senát a poslanecká sněmov-
na si vracejí téměř každý zákon
a navzájem se přehlasovávají.
To vede ke ztrátě důvěry v tyto
instituce.

Také o tak nepolitické zá-
ležitosti jako jsou svazky homo-
sexuálů se vedou ryze politické
debaty. Chybí trocha nadhle-
du, trocha to-
lerance a hod-
ně selského ro-
zumu. Tak se
to může jevit nám občanům. 

Nebylo by lepší půl roku
před volbami už nic neprojed-
návat?

Na komunální úrovni je to-
mu naštěstí jinak. U nás v Bo-
humíně určitě. Již přes deset
let se snažíme rozhodovat v za-
stupitelstvu podle toho, zda je
něco dobré pro občany a ne po-
dle toho, kdo návrh předložil.

Proto bylo možné se třeba
jednomyslně shodnout na ome-
zení heren. Proto jsou po roz-
sáhlé diskuzi schvalovány již
po léta rozpočty města téměř
jednomyslně. Dokážeme se

shodnout na tom, že je třeba 
opravovat byty, rekonstruovat
náměstí, postavit nový chod-
ník a parkoviště nebo moderni-
zovat a vybavit školy a kino.
Dokonce i při získávání dotací
pro město si dokážeme pomoci
bez ohledu na stranickou pří-
slušnost, a� již se jedná o do-

tace státní či
krajské. Jsou
jistě i obtížná

rozhodnutí, kdy není jedno-
duché se shodnout, zda zvo-
lená cesta je správná, anebo
vybraná investice ta nejpotřeb-
nější. Ale i tady u nás většinou
nehraje roli stranická přísluš-
nost. Hledání takových řešení
nebylo jednoduché například
u stavby bazénu, rozhodnutí 
o koupi a vystěhování hote-
lového domu nebo v záleži-
tostech bolestných, ale nezbyt-
ných opatření v nemocnici.
Není v tuto chvíli důležité kdo
byl pro a kdo byl proti, i tady
bylo nakonec dosaženo vý-
razné shody. Nic na tom ne-

V Bohumíně se táhne za jeden provaz a používá rozum

pol i t ika

změní ani občasná dodatečná
kritika například některých
méně informovaných členů
ODS, kteří si ani nezjistili, že
jejich moudřejší kolegové v za-
stupitelstvu hlasovali pro. 

Jistě i v Bohumíně se s blí-
žícími volbami do zastupitelst-
va budeme navzájem vymezo-
vat, kritizovat a možná i osočo-
vat. Někdy vtipně a s lehkostí
a někdy zapškle. To patří k fol-
klóru voleb. To se mladší kolego-
vé učí u parlamentních vzorů.
Ale občané již vědí, že ne to, co
se řekne půl roku před volba-
mi, ale to, co se společně udělá
za celé období, se počítá. To už
Bohumíňákům nikdo nevezme.
To je jistota. A vědí, že po vol-
bách se naši zastupitelé opět
do této společné práce naplno
pustí. Protože v Bohumíně má-
me dobré zastupitele. Bez ohle-
du na stranickou příslušnost.

I pro mne osobně je radost 
s nimi spolupracovat. 

Petr VÍCHA, starosta města,
MO ČSSD v Bohumíně

V tisku dnes opět převládají negativní zprávy. Nejde 
o katastrofy, havárie či zločiny. Na černou kroniku v televizi
jsme si zvykli. Blíží se volby do parlamentu a strany se ne-
dokáží na ničem smysluplném dohodnout.


