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Není totiž jednoduché ne-
chat se počtvrté zvolit a mít
skutečně (politicky a divadel-
ně nekašírovaný) vnitřní po-
cit, že ještě mám dostatek in-
vence, chuti a nápadů, abych
po dvanácti letech ve stejné
funkci mohl něco nového na-
bídnout. Takže uvidíme, čím
nově osvěžujícím nás starono-
vý starosta překvapí. Jen dou-
fám, že nebude pokračovat 
v takových překvapeních, ja-
kým byl čas svolání ustavující-
ho zastupitelstva.

Když jsem se dozvěděl, že 
ustavující zastupitelstvo bude
již v neděli 29. října, domníval
jsme se, že se Bohumín řítí do
nějaké závažné, mě neznámé
krize, která je pro starostu dů-
vodem nabourávat zastupite-
lům a městským úředníkům
jejich nedělní program (když
ze zákona byl na svolání usta-
vujícího zastupitelstva dosta-

tek času v následujících pra-
covních dnech). Celý týden
jsem si lámal hlavu, jaká po-
hroma se na Bohumín řítí, ne-
počítám-li za pohromu, že dva
bývalí uvolnění radní - místo-
starostové - 
v té době již
celý týden ne-
pobírali obecní plat. Že jsem
nebyl se svými obavami sám se
ukázalo na jednání zastupitel-
stva, když se na totéž zeptal ji-
ný nově zvolený zastupitel.
Poloprázdným sálem (poprvé
od revoluce v roce 1989 volba
starosty proběhla bez zájmu
veřejnosti!) to pak zašumělo.
Někteří přítomní úředníci měs-
ta se až te� z reakce starosty
dozvěděli, že nekonají naříze-
nou práci přesčas, ale že zde
jsou dobrovolně a zadarmo ja-
ko spořádaní občané, kteří se
aktivně zajímají o chod města!
Ach, ta jejich láska k městu 

a jeho vedení… Kéž by takto 
s láskou a zadarmo seděli titíž
úředníci na radnici i jiné ví-
kendy a byli tam pro občany,
kteří si přes týden v úředních
hodinách nestačí vyřídit své
záležitosti. A ptáte se tedy, ja-
ká katastrofa městu hrozila?
Nevím! Ví to jen pan starosta
a ten to nesdělil - odpoví prý

písemně v zá-
konné lhůtě
30ti dnů. Co by

se s těmi dotěrnými zastupiteli
za ODS vybavoval přímo na
zastupitelstvu. Když totiž není
rozumný argument, musí při-
jít procedurální vychytralost.

Skutečné vyvrcholení toho-
to nedělního odpoledne však
mělo teprve přijít. V závěreč-
ném projevu starostu zřejmě
osvítil mesiášský komplex a při
teatrálním trhání jednoho ma-
teriálu některým (blíže neur-
čeným) zastupitelům sděloval,
že na poslední chvíli pohrdli
láskou, pravdou a dobrodi-
ním, které on čtyři roky šířil
městem. Že jim tento hřích 

sice »promíjí«, dá si však po-
zor, aby mu při jeho svaté misi
dále »nevráželi kudlu do zad«.
Přiznám se, že jsem byl použi-
tými slovy, gesty a hlavně ob-
sahem řeči starosty konsterno-
ván. V tom momentě jsem se
totiž ocitl v době dávno minu-
lé, kdy pravda jednoho člově-
ka a jedné strany byla nad zá-
kon. Starosta se, asi pod do-
jmem dobrých volebních vý-
sledků, nechal ošálit kouzlem
okamžiku a vžil se do role len-
ního pána a duchovního vůd-
ce, který jediný zná pravou ce-
stu rozvoje Bohumína a oveč-
ky, které z této cesty zběhly, je
povinen vrátit zpět do stáda. 

Pane starosto, necítím se být
součástí vašeho stáda a budu
-li někdy potřebovat rozhřeše-
ní a odpuštění, obrátím se na
autoritu k tomu skutečně po-
volanou. 

Nebyl to š�astný a důstojný
začátek nového volebního ob-
dobí v Bohumíně.

Pavel DROBIL, 
zastupitel za ODS
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Trochu podivné a mrazivé první zasedání
V neděli 29. října bohumínští zastupitelé na svém ustavují-

cím zasedání zvolili staronovou radu i starostu města. Staro-
stovi Petru Víchovi tímto ještě jednou ke zvolení gratuluji. 

Dva dny před volbami, když
se již nejde bránit, to mohla
být účinná metoda. Typická
pro ODS, která to takto zkouší
každé volby. Teprve až po vol-
bách se k autorství přiznali.
Možná se tedy dočkáme i omlu-
vy. Měla by však být adresová-
na hlavně těm, kteří se do po-
litického boje dostali nevinně,
občanům města a pracovní-
kům úřadu, jejichž práce byla
pošlapána. Ale spíše se dočká-
me dalších útoků. Věřím však,
že i členy ODS přejde časem
zlost nad vlastním neúspěchem
a opět začnou pracovat pro
město. Bylo tomu tak i v mi-
nulém období. 

A tak si řekněme něco k úda-
jům v letáčku. Ukázat fasády 
s pavoučky a napsat, že byly
nekvalitně provedeny mohlo vy-
padat pravdivě. Postřehnout a

Je po volbách. Dočkáme se přiznání a omluvy?

vyfotit dětský koutek, když byl
pár dnů mimo provoz po na-
padení vandaly bylo pohotové.
Schovat si tuto fotku a použít
ji ve volebním
letáku bylo dů-
myslné. Zjistit,
že stále nestojí terminál ve Vr-
bici, to by dokázalo i malé dítě.
Měli snad z toho, že polská vlá-
da projekt zastavila i přesto, že
pásku stříhal pan hejtman To-
šenovský, autoři radost? 

Svést zpoždění stavby dálni-
ce na úředníka naší radnice,
který nedodržel lhůtu pro vy-
věšení na úřední desce, to už
jsem někde slyšel, to nebylo ani
originální. Poděsit lidi kamio-
novou zácpou, to by mohlo fun-
govat. Nevím sice, jak se na
rychlosti stavby dálnice na pol-
ské straně podílí naše radnice,
ale naštěstí čtenářům došlo, že

to pravda asi také nebude.
Stejně jako informace, že bý-
valý ministr Rath chtěl zrušit
naši nemocnici. V Bohumíně
si naopak všichni pamatují, že
zrušit nemocnici chtěl pan Ze-
lek a jeho ODS.

Nejvíce však překvapí, když
ztratí pamě� sami zastupitelé
za ODS. Nejprve hlasují pro

rozpočet měs-
ta a všechny
jeho investič-

ní akce a pak v letáčku píší, jak
jsou špatné a předražené. A
tak se dozvíme, že letní kino je
nanic, protože funguje jen pár
měsíců v roce. Svatá prostoto,
jak taky jinak, že? Ale mohli
jsme jej zastřešit, pak by sice
nebylo letní, ale alespoň by to
bylo drahé a mohli by to zase
kritizovat. Šatny u zimního sta-
dionu jsou podle autorů nej-
dražší v Evropě. Kdyby stály 
oněch zmiňovaných 23 milio-
nů, asi by opravdu nebyly nej-
levnější. Jak je ale možné, že
ani lídr ODS pan Drobek, člen
finančního výboru a rozpočto-

vé komise a dozorčí rady Bo-
sporu neví, že stály jen 16 mili-
onů a téměř 10 činila státní
dotace? To by ale nebylo co
kritizovat, tak proč si čísla ne-
upravit. Stejně jako u květino-
vých truhlíků na náměstí. Tam
přidali dokonce 100 % ceny! 

Ale napsat, že Bohumín klo-
pýtá v závěru pelotonu rozví-
jejících se měst a začíná pro-
pad městského rozpočtu v do-
bě, kdy investice jsou několik
let rekordní, rozpočet roste 
a dluhy klesají (všechny, které
nadělala ODS před lety, už
jsme vyřídili) a město je velmi
úspěšné v získávání dotací, to
už chce opravdu hroší kůži.
Možná se autoři u psaní dobře
bavili a představovali si, jak
nás občané zatratí. Ale ukázali
jen své vlastní schopnosti 
a »znalost věci«. Raději bychom
spolupracovali v zastupitel-
stvu s někým pravdomluvněj-
ším a inteligentnějším. Kde
ale v ODS brát a nekrást, že?

Tak zkusme věřit v nápravu. 
Petr VÍCHA, MO ČSSD
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Je měsíc po volbách a stále se setkáváme s dotazy občanů na
autorství jednoho předvolebního letáčku a požadavky na vy-
světlení některých údajů. Byla na něm použita naše »růže«, 
z textu by však i velmi málo inteligentní čtenář poznal, že jsme
jej nepsali my. Kdo by se přiznával k takové spoustě chyb?


