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p o l i t i k aBylo sčítání lidu efektivní?
Před deseti lety jsme v Bohumíně sčítání

lidu využili k rozsáhlé anketě mezi občany.
Odpovědělo na ni neuvěřitelných 4 800
domácností a my jsme roky realizovali to,
co si občané přáli. To mělo smysl! Možná
tehdy ještě mělo smysl i samotné sčítání,
ačkoli jsme výsledky nikdy nepoužili. Snad
jen k tomu, že jsme nemuseli zakládat vý-
bory pro národnostní menšiny. Protože 
u nás v Bohumíně se k romské národnosti
přihlásilo jen 72 lidí, sdělili jsme všem
vládním pseudoagenturám, že tento pro-
blém nemáme a při vystěhování hotelové-
ho domu tudíž nikoho nediskriminujeme. 

Ale doba pokročila. Města i stát dnes
mají veškeré elektronické databáze a prak-
ticky všechny informace, které nyní prac-
ně a nákladně tahají z občanů. Zvláště 
v době, kdy se potýkáme s deficitem v roz-
počtu a vláda ožebračuje občany, snižuje
jim platy, jsou náklady na sčítání ve výši
2,5 miliardy přímo šílené a trestuhodné.
Vždy� i lékaři bojovali o menší částku!

Co mne však naštvalo nejvíce? Není to
zásah do soukromí a dotazy na počítač, ve-
likost bytu a vlastnictví záchodu či sprchy.
Vždy� nám poštovní schránky přetékají
reklamou a zdá se, že už o nás kdejaká fir-

ma beztak všechno ví. Osobní údaje jsou
na internetu a ochrana soukromí prach-
bídná. A důvěřovat státu, poště či statis-
tickému úřadu by bylo asi pošetilé, zejmé-
na při frašce, kterou nyní sledujeme v pří-
mém přenosu z vlády. Ale kdo nemá co
skrývat, může nad tím mávnout rukou. To
není hlavní problém slušných lidí. Nejvíce
mne naštvaly reklamy na sčítání, zejména
v televizi. Jejich výroba a vysílání muselo
stát miliony, nehledě k tomu, že je klama-
vá reklama trestná a neměl by se jí v žád-
ném případě dopouštět stát.

Myslel jsem, že vyskočím ze židle, když
se z obrazovky ozývalo: »Díky sčítání budou
starostové vědět, zda mají budovat cyklostezky,
zda otevřít další mateřskou školu, či zda zavést
někde autobus. Dokonce i hasiči budou vědět,
jaký materiál jedou hasit, když vám bude hořet
byt.« Nesmysl! Nic z toho není pravda!
Kdybychom nevěděli, kde je největší pro-
voz, kde to v dopravní špičce vře, museli
bychom se stydět, že neznáme své město.
Informace z formulářů »kdo dojíždí do za-
městnání na kole« nám nejsou nic platné.
Z nich totiž nevyplývá, kudy a kam jezdí.

Kdybychom čekali s otevřením školky
do konce příštího roku, kdy budou známy

definitivní výsledky sčítání a tedy i počty
dětí, opět by nám to nebylo k ničemu. 
A proč na to vůbec čekat? Díky našim přes-
ným databázím sledujeme demografický
vývoj včetně městských částí na mnoho let
dopředu. Známe počty dětí i bez nepřes-
ných a zastaralých čísel statistického úřadu.

Na hasičích nechám vysvětlení, jak v do-
bě požáru volají na statistický úřad, aby jim
vyhledali, jaký je materiál hořícího objektu.
Jinde se to přece nedozvědí. Vždy� statistici
tvrdí, že vše hned anonymizují a použijí jen
pro statistické potřeby. A když bude zase
hořet například sklad plastů v Chropyni,
jak hasičům asi pomůže »odtajněná« infor-
mace, že je v ČR 67 % budov z cihel?

A na závěr jedna řečnická otázka. Ze sčí-
tání zcela jistě vyplyne, že v Bohumíně žije
zhruba o tisíc lidí méně, než uvádí naše
přesná elektronická evidence obyvatel, pro-
tože i přes směšnou hrozbu pokuty formulá-
ře nevyplnili všichni. Koho vyškrtneme?
Každého desátého? To bychom asi dopadli!

A tak jediným pozitivem celého sčítání
je, že si trochu přivydělali státem špatně
placení poš�áci. Ti si to zaslouží, i když si
při tom asi prožili své. Ale obávám se, že
většina z oné 2,5 miliardy skončila jako
vždy jinde. Čistě statisticky - viděno opti-
kou stávající vlády - ji někdo ukradl. 

Petr VÍCHA, starosta města (ČSSD) 

Z úcty k zákonům jsem vyplnil formuláře, z loajality jsem mlčel, dokud sčítání 
neskončí. Teď už to ale musí ven….

Na Slovanu čeká návštěvníky skvělá sportovní atmosféra, chut-
né občerstvení a propagační předměty vydané u příležitosti 50.
výročí založení klubu. Ivo SEBERA, Slovan Záblatí 

Přij�te na fotbal fandit Slovanu
Mužstva Slovanu Záblatí zahájila jarní část sezony 2010/2011 

2. dubna svorně na hřištích soupeřů. Muži vyhráli na hřišti Vikto-

rie Bohumín 1:2, dorostenci porazili Dolní Datyni 0:1 a žáci prohrá-

li na Baníku Rychvald 3:0. 

Sezona bude pokračovat dalšími zápasy, z nichž některé zají-
mavé se odehrají na domácím hřišti Slovanu: 

23.4. 14 hodin Slovan - Lokomotiva Petrovice (žáci)

24.4. 16 hodin Slovan - Těrlicko (dorost)

4.5. 16.30 hodin Slovan - Dětmarovice (dorost)

7.5. 14.30 hodin Slovan - MFK Havířov C (žáci)

7.5. 16.30 hodin Slovan - Viktoria Bohumín (muži)

8.5. 16.30 hodin Slovan - Český Těšín (dorost)

21.5. 15 hodin Slovan - Věřňovice (žáci)

21.5. 17 hodin Slovan - Lokomotiva Louky (muži)

22.5. 17 hodin Slovan - Věřňovice (dorost)   

4.6. 15 hodin Slovan - Těrlicko (žáci)

4.6. 17 hodin Slovan - Lokomotiva Petrovice B(muži)

5.6. 17 hodin Slovan - Horní Žukov (dorost)

11.6. 15 hodin Slovan - Viktoria Bohumín (žáci)

19.6. 17 hodin Slovan - Stonava (dorost)

Máme rádi zvířata a sbíráme pro ně krmení
Děti ze třídy Sluníček z MŠ Rafinérský lesík se rozhodly uspo-

řádat sbírku krmiva pro opuštěné pejsky a kočičky. Do akce zapo-
jily i své rodiče a pod dohledem paní učitelek nosily nejrůznější
dobrůtky pro zvířecí kamarády. Granule, konzervy, sušenky a dal-
ší pamlsky se nakonec objevily v obrovské krabici, kterou paní u-
čitelky předaly majitelce psího útulku v Sedlišti u Frýdku-Místku. 

Věříme, že si z laskavosti dětí vezmete příklad a také pomůžete
opuštěným zvířátkům.

Text a foto: Nikol PUNČEVOVÁ, MŠ Rafinérský lesík

Zveme děti, mládež i dospělé na 15. roč-

ník Běhu ulicemi Bohumína, který se usku-

teční v neděli 8. května na náměstí T. G.

Masaryka. Propozice budou ve školách, ve

vitrínách města i v příštím čísle Oka. (zves)


