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Co se honilo hlavou senátorovi Petru
Víchovi a poslanci Alfrédu Michalíkovi,
když hlasovali o zrušení těchto poplatků?
Přitom moc dobře věděli, že bez výběru
poplatků by městská nemocnice skončila 
v několikamiliónové ztrátě? Hlasovali jako
hospodáři, či jako věrní straníci? Když te�
kličkujeme po rozbitých krajských cestách
ve snaze nezranit se či nepřijít o kolo, na-
padne někoho, proč kraj takto zbytečně
utratil přes 34 milionů korun a kolik děr,
výtluků a stržených krajnic mohlo být za
to opraveno?

Volby do parlamentu, díky ČSSD něko-
likrát odkládané, přinesly opět líbivá hesla
- třinácté důchody, nové a vyšší sociální
dávky, podpory na všechno - no ráj na ze-
mi. Měli bychom děkovat krizi a zbankro-
tovanému Řecku, že většině zdejších oby-

vatel naštěstí spadly růžové (vlastně oran-
žové) brýle a velmi zblízka uviděli realitu -
že i státní dluhy se musí splácet, že je musí
zaplatit společně všichni občané zadluže-
né země a že se nedá žít stylem po nás 
potopa.

Když jsem na zastupitelstvu žádal, aby
při projednání výročních zpráv městských
společností občané věděli, kolik město
muselo dát BOSPORu a městské nemoc-
nici, aby byly v plusu, dostalo se mi od sta-
rosty jen posměšků a nervózních urážek.
Je ke cti řediteli nemocnice Vojtěchovi
Balcárkovi, že ač radním za ČSSD, férově
veřejně sdělil, že nemocnice by bez dotace
7 milionů korun a bez vybraných poplatků

4,1 milionu korun byla v obrovské ztrátě -
je snad pravda chybou či slabostí? Že
BOSPOR potřebuje ročně 18 milionů ko-
run dotaci z města, aby byl v plusu, neko-
mentoval raději nikdo.

Ve volebním programu bohumínské
ČSSD pro komunální volby v roce 2006 se
dočteme: »Dohlédneme na dokončení proti-
povodňové ochrany celého města.« Jakožto 
obyvatel zatopeného Pudlova mohu 
z vlastní zkušenosti sdělit, že když jsem
musel v květnu opět po 13 letech evakuo-
vat svou rodinu, pochopil jsem, co zname-
ná ono »dohlédnout« - v nedohlednu jsou
protipovodňové valy ve Vrbici a Pudlově,
zato máme zatopené protipovodňové hrá-
ze v Šunychlu, opětovně protržený břeh
Vrbické štěrkovny, neexistující či ne-
funkční zpětné klapky v hrázích, akutní
hrozbu Bohumína bez elektřiny, zatope-
nou Novou Ves, Kopytov, nemocnici atd.
Každý a	 sám zhodnotí …

■ ■ ■

Člen našeho místního sdružení ODS
Mgr. Pavel Drobil byl zvolen místopředse-
dou ODS. GRATULUJEME!

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín

Když hesla a sliby z cizí kapsy přestávají zabírat…
… ČSSD najednou neví, co lákavého napsat do svého volebního programu. Kraj-

ské volby v roce 2008 ČSSD vyhrála díky vábení, že zruší regulační zdravotní po-
platky, byť tyto poplatky nikdy nebyly a nejsou v kompetenci krajů, nýbrž parla-
mentu. Ale lidem se to zalíbilo - kdo by nechtěl něco zadarmo? Jenže lidé toto jejich
heslo vzali vážně, tak co teď s tím? Oranžoví hejtmani zasedli a vymysleli, že jako
všemocní vládci krajských rozpočtů budou poplatky proplácet. Že tím porušovali
rovné postavení ostatních zdravotních zařízení, znevýhodňovali je, utráceli peníze
nás všech na nedovolenou veřejnou podporu v rozporu s rozhodnutími soudů i EU
- no a co, vždyť čí jsou kraje?

p o l i t i k a

To by však nemuselo vést vždy
před blížícími se volbami k tvr-
dé, a bohužel mnohdy nepravdi-
vé, kritice města. Přesto se stej-
ný scénář opakuje před každými
komunálními volbami. Zastupi-
telé ODS tři a půl roku poctivě
pracují v zastupitelstvu, komi-
sích a výborech, jejich členové
jsou zastoupeni ve všech orgá-
nech městských společností, je-
jich práce si vážím. My ve svých
letáčcích také vždy napíšeme, že
vše, co se povedlo, je výsledkem
práce zastupitelů všech stran.

Tři měsíce před volbami se
dozvíme, že vše je špatně. I to,
pro co hlasovali také oni. 

Bospor by prý zkrachoval,
kdybychom jej nedotovali. Že
ona dotace je splátkou úvěru 
a úroku za stavbu bazénu, pro
kterou hlasovali všichni zastu-
pitelé ODS, se již nedovíme. Za
kritizované dotování nemocni-
ce se nestydíme. Je určeno pře-
devším na opravy našich budov,

zateplování, nová okna a vyšší
úroveň vybavení. A také na
zvýšení mezd sestřiček a lékařů.
Považujeme to za správné a hla-
sovali pro to
při schvalování
rozpočtu i za-
stupitelé ODS. Jejich předseda
by se jim měl omluvit. 

Že se ODS zaměří na kritiku
současného rozkopání a do-
pravních potíží Bohumína, to
jsem předpokládal již od začát-
ku roku. Ano, mohli jsme měs-
to rozkopat až příští rok po vol-
bách, ale to by lidé neměli lev-
nější teplo již letos a na některé
akce bychom nevyužili dotace.
My však děláme svou práci pro
naše občany, a ne pro to, co by
bylo výhodnější pro nás a náš
volební úspěch. A také považu-
jeme za správné, že vše bude
hotovo najednou a příští rok již
budeme mít nové chodníky 
a cesty a pěknou zeleň. Kdo by
to chtěl snášet každý rok. Také

dopravní stavby měly být již
dávno hotové, to by však minu-
lá vláda a ministr Řebíček
(ODS) místo kupování nemo-
vitostí v Toskánsku musel dob-
ře hospodařit s financemi na
ministerstvu dopravy. To by
však ale zase pravděpodobně
neměl na tu vilu…

Dá se očeká-
vat, že až do říj-
nových voleb

bude tedy tato kritika pokračo-
vat. V Oku, na veřejném zastu-
pitelstvu, v letáčcích ODS…

Na to se dá těžko reagovat, po
dvou týdnech si již každý nepa-
matuje, o čem se v Oku psalo mi-
nule. A vypadali bychom jako To-
polánkové a Paroubci. Uhádaně 
a uštěkaně. To nechceme. To ni-
čemu neprospívá, nic pozitivního
to občanům a městu nepřinese.

A tak budeme trpělivě snášet 
i určitý hyenismus při využívání
lidského neštěstí při povodni 
k politické kampani, osobní úto-
ky a hru na závist v poukazování
na platy starosty a místostaros-
tů, které jsou dány zákonem, in-
formace, že se práší a může za to
město a kdovíco se ještě objeví. 

Po zkušenostech z uplynulých
let totiž věříme bohumínským
občanům. Vždy dokázali vidět
pozitivní změny ve městě. Tu
spoustu nových a opravených
budov, nové chodníky, starost 
o seniory, o školy a vzdělávání,
boj o zachování nemocnice, to
obrovské množství kulturních,
sportovních a společenských
akcí, které se i díky mnoha 
občanským sdružením konají.
Informovanost a patnáct let bez 
afér. Občané dokázali i pocho-
pit a prominout, když se něco
nedařilo tak, jak bychom všich-
ni chtěli. 

A nikdy nedali na tříměsíční
negativní kampaň pana Maryš-
ky a jeho ODS. 

Občané totiž chtějí výsledky,
ne řeči.

■ ■ ■

P.S. O tom, že veřejně pro-
spěšní pracovníci natírali lavič-
ky na oranžovo, rada opravdu
nevěděla. Ale že krásný nový
interiér kina bude modrý, to
jsme rozhodovali. A nikoho při
tom nenapadlo, že je to barva
ODS. Zůstaňme normální.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

Mgr. Maryška, předseda místního sdružení ODS a zastupitel
města, nás nemůže mít rád. Důsledně jsme po něm vymáhali
milionovou sankci za nesplnění podmínek kupní smlouvy na
městskou nemovitost ve Skřečoni. Ani voličů nemá ODS 
v Bohumíně mnoho. 

p o l i t i k a


