Život plný povinností a zoufale málo času?
Pamatujete si to ještě? Každodenní šedivý koloběh života - brzy
ráno budíček, práce, odpolední fronty v obchodech, úklid, vaření, večer televize. A dovolená? Maximálně »Jugoška«. Hovořit do
věcí veřejných? Proboha proč? Abych měl problémy? Stejně nic
nezměním. Všechno za nás rozhoduje strana a vláda, tak raději
nevyčnívat z řady. Ještě děcka nedostanou doporučení ke studiu!
Ale ruku na srdce, je to dnes
jiné? Máme sice svobodu a nepřeberné množství šancí, jenže
život plný povinností se ještě
zrychlil. Přinesl nejen nutnost
udržet tempo a krok, ale nabízí
tolik nových a lákavých možností, jak využít volný čas, že 24
hodin je zoufale málo. Věci veřejné a řeší zastupitelé, proto
jsme si je přece zvolili. Tento
postoj, pokud je založen na důvěře, sice těší i zavazuje, ale není
zdaleka ideální. Posute sami.
Před pár lety jsme v zastupitelstvu schvalovali regulační plán
centra města. Při veřejném projednávání zel velký zasedací sál
radnice prázdnotou. Jakoby občanům vůbec nezáleželo na tom,
co město chystá, zda a jak se jich
změny dotknou, zda jim budou
vyhovovat, nebo naopak vadit.
Pak přišly na řadu činy. Jednou

Zajímat se ve správný čas o dění
ve městě.
I my na radnici jsme se poučili. Konfliktům se nelze vyhnout,
ani nelze všem vyhovět, ale mnohému se dá předejít. Dnes je
Bohumín jedním z mála měst,
kde občané s radnicí čile komuz akcí byla rekonstrukce Husovy
nikují a spolupracují. Už berou
ulice včetně parkoviště. Projekjako samozřejmost lokální teletanti naprojektovali, město zísvizi s přímými přenosy a diskuzkalo dotaci, úředníci začali vyřiními pořady. Zvykli si na OKO,
zovat stavební povolení v soulaschůzky se stadu se schválerostou, bezplatným regulačním
politika
nou službu eplánem... A teinfo, zapojují se do anket a vyuprve te začali občané uplatňožívají možností neformálních
vat své požadavky a práva - oddotazů prostřednictvím e-mailů.
volávali se, psali stížnosti, cítili
I veřejná projednávání začínají
se velmi ukřivdění a nebyli příbýt se zájmem navštěvovaná.
stupni žádné dohodě. A výsleNapříklad listopadové jednání
dek? Dnes už nové parkoviště
o strategickém plánu a zprovozstojí, slouží všem a troufám si
nění 1. úseku dálnice. Jsem ráda
říct, že ani jeho dřívějším odi tomu, že už to nejsou jen hlasy
půrcům změna nepřipadá tak
prosazující osobní sobecký ponepřijatelná a dramatická. Jenže
stoj bez ohledu na ostatní.
tím naprosto zbytečným handrDalší příklad - tentokrát ze
kováním se celá akce protáhla
Šunychlu: Štěrkovny požádaly
o tři roky, prodražila o inflaci
město o rozšíření dobývacího proa zvýšené DPH a v občanech asi
storu. Více než rok trvalo jednázůstala pachu konfliktu s úřaní o přijatelné podobě. Město je
dem. A přitom stačilo tak málo.

ochotno uvažovat o částečném
rozšíření těžby, pokud z dobývacího prostoru bude vyňata a rekultivována severní část jezera
a umožněno legální koupání veřejnosti tam, kde dnes probíhá
načerno. Občané Šunychlu jsou
ale záměrem znepokojeni a své
připomínky chtějí uplatnit už
dnes - v době , kdy teprve chceme zahájit celý proces změny územního plánu. A tak je to správné. Jejich názory musí být zodpovědně posouzeny a uvedeny
v soulad s ostatními požadavky
před definitivním rozhodnutím,
které je v rukou zastupitelů.
A na závěr jedna pozvánka:
V příštím roce máme v plánu
změnit zanedbaný a málo využívaný Rafinerský lesík na park
sloužící relaxaci a aktivnímu
trávení volného času. Chceme,
aby se do příprav zapojilo co nejvíce budoucích uživatelů. Proto
vás zveme ve čtvrtek 10. dubna
v 16 hodin do hotelového domu
na veřejné projednání této akce.
Neváhejte a přijte. Dozvíte se
řadu zajímavostí a novinek.
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