
Za posledních deset let bylo 
zplynofikováno prakticky celé
město, ovzduší se zlepšilo. Svě-
tové ceny plynu ale neovlivníme
a tak je možné, že se opět projeví
topení méně kvalitními palivy.

Zavedení mnoha úsporných
opatření, regulačních ventilů,
postupná výměna oken a zetep-
lování, to vše mělo vést ke sní-
žení nákladů za topení. Přesto je
pravděpodobné, že za teplo bu-
deme všichni platit více, protože
ceny plynu se zvýší.

Staví se protipovodňové hrá-
ze, záchranný systém se zlepšil.
Ale když se příroda zblázní a
zopakuje se rok 1997, stejně nám
ukáže svou nezkrotnou sílu,
proti níž je naše úsilí slabé.

Můžeme finančně i investičně
podporovat kulturu a sport a
děláme to ve velkém rozsahu.
Ale zda budou sportovci podá-
vat kvalitní výkony a při kul-
turních vystoupeních praskat

sály - to je již věc, kterou z města
ovlivníme jen málo.

Velmi dobře hospodaříme, roz-
počet se každým rokem zvyšuje,
získáváme mnoho dotací a sta-
víme více, než
kdy v minulos-
ti. Proti vněj-
ším vlivům, změnám zákonů a
dopadům jejich změn na roz-
počet jsme však z pozice města
bezmocní.

Naše školy jsou naší chlou-
bou, vynaložili jsme na ně desít-
ky milionů korun, máme mo-
derní učebny. To však není vše,
kvalitu výuky ovlivňuje ještě 
mnoho dalších faktorů, které 
jsou v rukou kraje a ministerstev.

Podporujeme již roky naši ne-
mocnici, byla by již jinak dávno
zrušena. Budeme bojovat dál.
Ale vývoj ve zdravotnictví ve-
doucí dlouhodobě k specializaci,
kratší hospitalizaci, k menšímu
počtu nemocnic s kvalitnějším
vybavením je nezadržitelný. Ten
neovlivníme.

Podnikatelům v našich pros-
torách již léta nezvyšujeme ná-
jem, podporujeme veřejně pro-

spěšné práce, dálnice přinese
rozvoj města, i když při její vý-
stavbě budeme obtěžováni sta-
vebním ruchem. Ale s úrovní
nezaměstnanosti z pozice města

dramaticky ne-
pohneme.

Naši spolu-
pracovníci se mohou na občany
sebevíc usmívat a být ochotni
při vyřizování, ale některé poža-
davky a podmínky, které i my
považujeme za zbytečné, nezmě-
níme, jsou dány zákony.

Zdají se vám předchozí řádky
trochu pesimistické? Ale vůbec
ne, právě naopak! Podmínky
máme všecha města a obce stej-
né. Je tady však něco, co může-
me ovlivnit jen my sami, občané
města.

Je to naše vize, je to naše víra,
že to, co děláme, a jak to děláme,
je správné. Je to chu� do práce,
je to atmosféra ve městě. Je to
zapojení co největšího počtu na-
šich spoluobčanů do rozhodová-
ní. Maximální informovanost a
možnost »být přitom«, nebýt 
lhostejní. Tak, aby Bohumín byl
městem, ve kterém stojí zato žít.

..., ve kterém stojí zato žítVeškeré nájemné z by-
tů je opět vkládáno

zpět do oprav domů, jejich
stav se zlepšuje. Spousta pe-
něz a práce je ale ztracena
kvůli vandalství, zejména ve
větších domech, kde se lze
schovat za roušku anonymity.

politika

Tím se může Bohumín odlišit,
tím může být lepší, městu se
může dařit, lidé tady budou chtít
bydlet a pracovat, podnikatelé
podnikat. Zájmem o město roste
jeho hodnota.

Proč o tom vlastně píšu? To 
heslo je heslem bohumínské
ČSSD, ale velmi si cením všech
ostatních politických stran v zas-
tupitelstvu, že v tomto duchu
pracujeme společně. Občas se
však v nějaké souvislosti o tuto
vizi a heslo někdo hanlivě otře.
Takový nepořádek u kontejneru
- a město, v němž stojí zato žít?!
Klamavá reklama u Alberta (viz
minulé číslo Oka v jinak velmi
vtipném článku) - a město,
v němž stojí zato žít?!

Někdy se něco nepodaří a je
to naše chyba. V pořádku. Ale
mnohdy to přece nemůžeme
ovlivnit. A pak taková kritika
moc bolí a vede k pocitu, že jsme
naši vizi nedostatečně vysvětlili
a nezískali jsme pro ni ještě
všechny ty, kteří by ji mohli po-
moci uskutečnit. Pokusíme se
proto ještě zlepšit.

Petr VÍCHA, MO ČSSD
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