
Dívali jste se někdy na přímý přenos
ze zastupitelstva města? Jakou

známku byste vystavili našim zastupite-
lům? Jste spokojeni s jejich prací, sou-
hlasíte s rozhodnutími, která přijímají?

Vždy, když sleduji v televizi přenosy z čes-
kého parlamentu, mám chu� naše poslance
pozvat na hospitaci do Bohumína. V Praze
platí nulová tolerance, opo-
zice halasně až teatrálně
napadá vše, co koalice na-
vrhuje (kromě schvalování vlastních platů),
v diskuzi jsou běžné osobní útoky a invek-
tivy, poslanecké lavice zejí prázdnotou. 

Jak kontrastní je vůči těmto »móresům«
způsob projednávání materiálů v našem
městě! Podívejme se například na minulý
týden - mimořádné zastupitelstvo projedná-
valo schválení obecně závazné vyhlášky, kte-
rá zakazuje provozování výherních hracích
automatů ve vyjmenovaných ulicích.
Nejen, že účast byla téměř stoprocentní a 
hlasování jednomyslné, ale zastupitelé sami
navrhli vyhlášku zpřísnit a zařadit do ní
další čtyři ulice v blízkosti základních škol.
Nepřekvapila mě ani vysoká účast zastupi-
telů, ani znalost a pochopení celého problé-
mu, ani to, že se hlasovalo jednotně, bez
ohledu na politickou příslušnost. Předpo-
kládala jsem to. Už mnohokrát jsem si ově-
řila, že naši zastupitelé jsou zodpovědní,
fundovaní a velmi spolehliví. Ano, jsem na
ně hrdá. Dokázali to už při řešení nejedno-
ho problému. Jen namátkou - při rozhodo-
á í k i h t l éh d d řili

nisté. Nebo například dlouhodobé a často 
i velmi ostré diskuze o výstavbě bazénu
skončily jeho téměř jednomyslným schvá-
lením. Proti byl pouze předseda sportovní
komise. Ale budiž mu přičteno k dobru, že
dnes je nejpilnějším návštěvníkem a
propagátorem aquacentra. Samozřejmě, že
ne vždy je dosaženo jednoty - viz hlasování o

sice bolestné, ale nezbytné
restrukturalizaci nemoc-
nice, kterou nepodpořili
členové KSČM.

Ocenit je nutné i úsilí při získávání mi-
mořádných dotací - konkrétně poslance A.
Michalíka, starosty P. Víchy a v posledním
roce i náměstka hejtmana P. Drobila. Výsle-
dek je vidět na každém kroku. Investičními
akcemi, realizovanými právě díky dotacím,
se to v Bohumíně jen hemží - vodárenská
věž, přístavba zimního stadionu, amfiteátr 
v parku, rozsáhlé opravy základních škol
včetně atletického oválu s umělým povr-
chem, domy s pečovatelskou službou... A
tak bych mohla ještě dlouho pokračovat,
protože v Bohumíně se toho udělalo, dělá a
ještě bude dělat opravdu hodně.

Když se tedy občas v OKU objeví článek
plivající na práci zastupitelů (a s blížícími se
volbami jich asi bude přibývat), vždy si po-
myslím: psi štěkají a karavana jde dál. Bývá
tomu tak před každými volbami. Mnohem
důležitější však je, že po volbách se zase
všichni pustí do společné práce, aby Bo-
humín byl opravdu městem, v němž stojí 
zato žít. 

Jinde nám mohou tiše závidět...

pol i t ika
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