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Takovéto a další otázky vyvo-
lalo již předchozí rozhodnutí za-
stupitelstva schválit ZÁMĚR
VÝKUPU. Ukázalo se totiž, že
v hotelovém domě žije téměř tři
sta hostů, z nichž více než
polovina nemá trvalé bydliště 
v Bohumíně. Někteří z nich
přišli o byt díky dluhům, mnozí
jsou na sociálních dávkách, ma-
jí početnější rodiny a osobitý
životní styl. 

Díky jejich koncentraci v roz-
lehlém hotelovém domě možná
opravdu dochází k porušování
lidských práv. Ale čí právo je
vlastně porušováno? Hotelo-
vých hostů, kterým odkupem

hotelového domu končí mož-
nost ubytování? Občanů v okol-
ních bytech, 
kteří ze svých
oken mají vý-
hled na hromady smetí? Nebo
dětí a učitelek FIT školky, které
denně na své zahradě odklízejí
pozůstatky z večerních sezení
nezvaných hostů? 

V našem městě žije řada sku-
pin lidí, které potřebují pomoc.
A� jsou to naši důchodci, jejichž
počet stále roste a kterým se
chceme odvděčit za celoživotní
práci možností prožít důstojné
stáří. Nebo mladé rodiny s dět-
mi, které potřebují podpořit

nastartování svého společného
rodinného života. A také hendi-
kepovaní, aby nemuseli být od-
kázáni jen na cizí pomoc. Prostě
všichni, kteří chtějí být, a taky 
jsou, aktivní, jen potřebují po-
moc a podporu v obtížné či
složité životní situaci. Takováto

solidarita a so-
ciální politika
je základním pi-

lířem politiky České strany so-
ciálně demokratické.

Nelze ale vidět jen jednu
skupinu lidí a její problémy ře-
šit na úkor jiných. Navíc Bohu-
mín patří k těm městům, které
se staví čelem k řešení problé-
mů těch nejzanedbanějších -
vzpomeňme zřízení »nultých«
ročníků pro přípravu dětí na
školu, nové hřiště s klubovnou
pro volný čas na ulici Petra
Cingra, zlepšení životních pod-

mínek ve stejné lokalitě budo-
váním nové kanalizace, sociál-
ních zařízení, otevření dalšího
komunitního centra na Dráto-
venské ulici atd.

Když ale něco dáváme, pak
také něco očekáváme a vyžadu-
jeme - a� už je to zlepšení pořád-
ku, docházky dětí do školy, sní-
žení kriminality či aktivní pří-
stup k řešení vlastních život-
ních situací. Ale myslet si, že
budeme plýtvat energií a finan-
čními prostředky města na za-
hojení všech neduhů tohoto
světa je naprostý omyl.

Jestli chce někdo pomoci, a�
nabídne ubytování. Ale jiné
»dobré rady«, vyhrožování, vy-
dírání či zastrašování na nás 
opravdu neplatí.

Věra PALKOVÁ, 
MO ČSSD Bohumín

Zastupitelstvo města už definitivně schválilo odkup hotelo-
vého domu. Je to krok odsouzeníhodný nebo správný? Jsou
porušována lidská práva? Jestli ano, tak čí? Jsme asociální 
a porušujeme zákon? Kde vůbec končí sociální cítění a začíná, 
s prominutím, blbost?
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