Domluvit se je vždycky lepší
Poslední týden jsme mohli sledovat
vyvrcholení sporů mezi vládou a opozicí v poslanecké sněmovně. Koalice
ODS, KDU- ČSL a Strany zelených se
pokouší získat většinu ve výborech a silou přehlasovat opozici. Prosadili poplatky ve zdravotnictví, neplacení nemocenské, které uznal protiprávním
i Ústavní soud, prosadí radar a privatizaci nemocnic a opozice jim do toho nebude mluvit!
Snad to nebude tak jednoduché a už
i v jiných stranách samotné koalice se najdou poslanci, kterým toto »totalitní« pojetí není příjemné. Opozice zase odmítne
párovat nepřítomné poslance, ministři nepojedou na důležitá zahraniční jednání…
Prospěje tohle napětí České republice
a jejím občanům? Budou přijímány potřebné zákony nebo se budou poslanci jen
hádat? Volby jsou ještě daleko.
Jsem velmi rád, že v Bohumíně je to jiné! Uvedu tři příklady.
Zastupitelstvo města v červnu projednalo za souhlasu zastupitelů všech politických stran všechny důležité body: další
postup v přípravách budování kanalizace,

záměr převodu domova důchodců z kraje
pod město, výsledky hospodaření města za
pět měsíců a městských společností za
loňský rok, informace o žádostech o dotace... Společně jsme se pak zajeli podívat
do města na důležitá místa a probíhající
stavby. Občas si sice občané mohou v Oku
přečíst články, které nesvědčí o dobré spolupráci, ale mnohem důležitější je jednání
zastupitelstva, než pouhé články v tisku.

politika
Druhým příkladem jsou naše tradiční
setkání s občany městských částí. I když
tam občas dostaneme vynadáno, někdy
i za to, co nedokážeme z pozice města ovlivnit, jezdíme tam rádi. Ukážeme spoluobčanům co se chystá, řekneme si důležité
informace, vyslechneme připomínky a často si odvezeme podněty pro další práci. Je
důležité získávat zpětné informace o názorech lidí. Osobní kontakt nenahradí sebemodernější technika. Možná by občas prospělo i našim ministrům, aby nežili ve
svém nereálném světě a poznali každodenní problémy občanů.

Jsem na naše občany pyšný a je dobře,
že nejsou lhostejní a tato setkání navštěvují v tak hojném počtu. Vzájemná důvěra,
že názory nezůstanou nevyslyšeny a že naopak občané za ty roky vědí, že se pokusíme
splnit jejich přání, se buduje roky. V jiných
městech to tak není. Možná kvůli menšímu zájmu občanů, možná kvůli nezájmu
vedení měst o tato setkání a názory lidí.
A konečně příklad třetí. Měli jsme možnost zvýšit daně z nemovitostí. Až pětkrát,
a získat tak do městské pokladny 50 místo
dnešních 10 milionů. Je tak jednoduché
zvyšovat daně...
Ale u nás jsme se dokázali dohodnout
jinak. Protože velkou část těchto daní platí
velké bohumínské podniky, dohodli jsme
se na formě zvýšeného sponzorství kultury,
zdravotnictví, školství, sportu a životního
prostředí a daně zvyšovat nemusíme a nebudeme tak jimi zatěžovat ani občany vlastnící pozemky, garáže a rodinné domky.
Dohoda a hledání společných zájmů je
vždycky důležitější, než pouhá ukázka síly.
Snad by si z nás mohly vzít příklad
i vládní strany. Jinak je občané po právu
vymění v příštích volbách.
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