
A opravdu je to i příliš kom-
plikované téma, než aby bylo
možné na vše reagovat a po-
psat celý problém v tomto o-
mezeném prostoru. Zaslouží si
tedy objevit se i mimo tuto po-
litickou rubriku. 

A tak jen »politicky« krátce.
Ale jak to napsat a nedo-
tknout se autora, když jsem
minule nabádal ke slušnosti?

Napíši tedy, že se domní-
vám, že autor se v číselných 
údajích asi nevědomky spletl,
na projednávání mnoha mate-
riálů týkajících se kanalizací 
v zastupitelstvu za uplynulé
roky si pravděpodobně ne-
vzpomněl a již si nepamatuje
ani jak o nich hlasoval. Připo-
menu autorovi jen fakta. Již 
v letech 1996 - 1998 město po-

stavilo ve spolufinancování 
s SMVaK čistírnu odpadních
vod, jejíž neexistence do té do-
by zcela omezovala rozvoj města.
Stála více než
Davidem Ma-
ryškou uvádě-
né 143 miliony
korun. To byl jen dluh, který
jsme nesmyslně zdědili po mi-
nulém zastupitelstvu s větši-
nou ODS, a který po letech ú-
silí vláda ČSSD z velké části
městu odpustila. Odprodej té-
to čistírny za více, než do ní
město vložilo, považovali za
úspěch pravděpodobně všich-
ni členové zastupitelstva, když
pro něj hlasovali. Tak je tro-
chu nekorektní si nyní ne-
vzpomenout. Poté přicházely
každý rok na řadu investice do

přepojování objektů na tuto
čistírnu, naprojektování a vy-
budování sběračů ze Starého
Bohumína, části Záblatí a také
Skřečoně. Do žádné oblasti
město neinvestovalo více, než
právě do kanalizací. Celková
výše přesahuje vysoce 200 mi-
lionů korun, většinou jsme na
ně rovněž získali dotace. Jak
směšně zní tedy srovnání tře-
ba s Kravařemi, které autor
vyzdvihuje, že již mají při-

praven pro-
jekt a budou
stavět. My má-

me již dávno postaveno! Již
nyní splňujeme onu směrnici
EU, nebo� máme odkanalizo-
váno území s více než požado-
vanými 85 procenty obyvateli.
A přesto, že bychom už nemu-
seli, chceme postupně budo-
vat kanalizaci i v dalších oblas-
tech a pomoci tak lidem řešit
jejich problémy, které ale, ru-
ku na srdce, si většinově způ-
sobili jiným provedením stav-
by, než stanovovalo stavební
povolení. Jistě však kanalizace

přichází v úvahu jen tam, kde
je to efektivní. Proto máme
připraveny další projekty. 
V dubnové výzvě, první, do
které se můžeme přihlásit, bu-
de podána oblast Úvozní ulice,
nebo� ta jediná je v aglomera-
ci. Do dalších výzev budou
připraveny zbývající městské
části, protože se předpokládá,
že bude možno žádat o dotace
i mimo ministerstvem vyme-
zená území.

Postupujeme tak podle ge-
nerelu schváleného zastupitel-
stvem, které jej za účasti Davi-
da Maryšky schválilo všemi
přítomnými zastupiteli všech
politických stran.

Tak co, milý pane Maryško,
byla má odpově� slušná? Ne-
bylo spíše neslušné ztratit úče-
lově pamě�? Nebo to nebyla
ztráta paměti a bylo to jen zase
to obvyklé politické a účelové
překroucení věci? Chci si to
nemyslet.

Petr VÍCHA,(ČSSD) 
starosta města 
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Ke kanalizaci: Je to jen ztráta paměti?
Na článek člena zastupitelstva za ODS Davida Maryšky z minu-

lého Oka týkající se kanalizací se dá jen těžko nereagovat. Na to
je napsán příliš důmyslně a věrohodně a někdo by si mohl říct,
že na tom je něco pravdy. Mohl také svou kritikou vzbudit do-
jem, že je odborníkem na kanalizace a již roky v zastupitelstvu
k tomuto problému vystupuje s vehementní kritikou a případ-
ně s vlastními návrhy, které my, lumpové z ČSSD, ignorujeme.


