
A tak jsme se mohli kouzel-
ným obratem dostat od prob-
lematiky bydlení pana Grosse
přes kritiku nově vznikající vlá-
dy až k problematice bytové poli-
tiky města Bohumína. Záměrně
pisatel vynechal jen otázku taj-
ných sponzorů bydlení předsedy
poslaneckého klubu ODS pana
Tlustého, který to vyřešil nej-
lépe - i přes naléhání předsedy
Topolánka nepoví a nepoví. 

Oko by však ve většině pří-
padů mělo sloužit k polemice
nad městskými problémy. Těch
máme i v Bohumíně dost, na je-
jich řešení jsme se však zatím
vždy shodli naprostou většinou
a bez ohledu na politickou přís-
lušnost a toho si velmi ceníme.
Proto vždy překvapí články pisa-
telů jako je pan Šmíd (tak se
dočkal té chvíle slávy!) a vkrádá
se otázka - kdo to je? Za koho 
mluví? Jaké návrhy předložil na
bytové komisi, které je členem,

či zda připravil nějaký materiál
pro schválení v zastupitelstvu,
když tak kritizuje současný stav?
Ne, toho jsme se zatím nedoč-
kali, ale možná po příštích vol-
bách bude zcela ve stylu modré
šance pro byd-
lení (čti modré
šance pro vlast-
níky obytných budov) vystupo-
vat i v našem zastupitelstvu.

Programem ODS ale je VNU-
CENÁ privatizace bytů, napros-
té uvolnění výše nájemného 
a žádná ochrana nájemníků před
zájmy vlastníků. Výpově� z by-
tu bude možné dostat kdykoliv a
důchodci a rodiny s dětmi bu-
dou mít »výhodu« roční či 
dvouleté lhůty pro vystěhování.
Kdo nekoupí byt, bude bez
milosti »prodán« i s bytem spolu
s celým domem jiným vlastní-
kům. A pak nastane, v případě
vítězství ODS v parlamentních
volbách, zvednutí nájmu a mož-

nost vystěhování. Hezky vymyš-
lené.

A jak odlišné od stávající by-
tové politiky města, která dává
všem nájemníkům jistotu, že jim
nikdo nebude vnucovat koupi
bytu. Dává všem stávajícím ná-
jemníkům jistotu, že nájemné
bude deregulováno přijatelně a

všechno vybra-
né nájemné pů-
jde zpět do 
oprav domů.

Dává všem, kteří nemají byt,
možnost prostřednictvím lici-
tace se k bydlení bez pořadníků
dostat v reálném čase za nájem-
né, pro jehož výši se sami roz-
hodnou, za nájemné, jež jsou
schopni platit a které opět bude
v plné výši použito na opravy
domů. Dává i skupině sociálně
slabších možnost získat sociální
byty podle kritérií potřebnosti.
Dává jistotu, že město bude usi-
lovat i o výstavbu nových bytů. 

Dává jistotu, že město bude
usilovat o co nejnižší cenu
služeb a zejména tepla, což se

politika

My dáváme přednost jistotám
V minulém čísle Oka jsme se opět dočkali kritiky za strany člena

ODS (není třeba jej jmenovat, jediným důvodem jeho článků je
jistě jen touha zviditelnit se pro účely příštích komunálních voleb).

nyní po zavedení regulačních
ventilů prokazuje. Tato bytová
politika dává zkrátka mnohem
více JISTOT, než vaše pochybné
a nejisté návrhy.

Problematika bydlení není
jednoduchá, jako ostatně vše,
když se to dělá pořádně, s roz-
myslem a odpovědností. Když se
problému nezbavíme několika
hesly a prodejem, jako ODS.
Rozprodejem se totiž jen pře-
hodí problémy na občany se
vzkazem: Postarej se sám! Ano
samostatnosti je určitě potřeba,
ale rozvahy a sociálního cítění
určitě také. 

Pane Šmíde, rád se s vámi
pobavím na jakékoliv téma týka-
jící se města, rád vám poskytnu i
komplexní informace, a� se ne-
ztrapňujete a a� máte alespoň
nějakou šanci u těch příštích 
voleb uspět. Na konstruktivní
kritiku, dobré nápady a věcnou
diskusi se těším. A to myslím
upřímně.

Petr VÍCHA, 
MO ČSSD Bohumín


