
Několik postřehů z místní a celostátní situace

Říjnové volby do Senátu se blíží
O místo senátora ve volebním obvodu

číslo 74, který zahrnuje Bohumín, Rych-
vald, Petřvald, Havířov a Dolní Lutyni,
se v letošních říjnových volbách utká
pět kandidátů. Mezi nimi je také PaedDr.
Milada Halíková, která kandiduje za
KSČM. Řada bohumínských obyvatel
už měla příležitost ji osobně na měst-
ských akcích poznat a nyní bych chtěl je-
jí osobnost připomenout i v zajímavém
rozhovoru, který jsme spolu vedli. 

Co byste o sobě úvodem ve stručnosti řekla?
Jsem poslankyní Sněmovny Parlamentu

ČR, bývalá primátorka Havířova a původní
profesí pedagog. K Bohumínu mám silný
osobní vztah, vždy	 tady žijí i mé spolužačky
ze střední školy. Ráda se zúčastňuji a po-
máhám jako sponzor při organizaci květ-
nového Běhu městem. Při této příležitosti
KSČM, žel na rozdíl od jiných politických
stran, nikdy nezapomene položit květiny 
k památníkům našich osvoboditelů ve
všech městských částech. I na tradičním
Silvestrovském běhu oceňuji, že je zamě-
řený především na děti a mládež, která 
v dnešní přetechnizované době potřebuje
více pohybu ke svému zdravému rozvoji.

je trápí vysoká nezaměstnanost či zvyšují-
cí se doplatky na léky.  Jsem přesvědčená,
že politik by měl napřed naslouchat a pak
rozhodovat, protože jinak nemůže posou-
dit, zda jeho činnost pomůže nebo zkom-
plikuje život většině lidí.  

Vím, že jste se v  sobotu 18. srpna 2012 
zúčastnila společenské akce Kopytovských 
hasičů, při níž došlo také na setkání 
s kandidátem na prezidenta ČR Janem 
Fischerem. Přišla řeč i na rozporuplnou 
kauzu zrušení jejich výjezdové jednotky?

Samozřejmě jsme o tom hovořili. Patřím
k těm, kteří i finančně podporují  činnost
kopytovské jednotky, která pomáhá lidem
při povodních, u dopravních nehod nebo 
likviduje stromy a větve spadané po bouř-
kách. Obyvatele Kopytova už nasbírali čtyři
tisíce podpisů pod petici proti zrušení jed-
notky dobrovolných hasičů. Mimochodem
na zmíněné akci se představila družstva dětí
a dorostenců, takže si zde vychovávají ná-
stupce. Rušit tak aktivní jednotku považuji
společně s Vámi, zastupitelem za KSČM 
v bohumínském zastupitelstvu, za špatné
rozhodnutí. Doufám, že ještě bude změněno.

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM

Těm nejmenším běžcům pak osobně pře-
dávám i ceny. Těší mě, že si při těchto ak-
cích mohu pohovořit s obyvateli Bohumí-
na, i když hlavním tématem bývají jejich
starosti. Tak jako v celém okrese Karviná

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, poslankyní PČR a kandidátkou na senátorku

● Sněmovnou i Senátem
prošla novela zákona o roz-
počtovém určení daní, která
by měla zvýšit podíl obcí na
některých daních, zejména
na dani z příjmů právnic-
kých osob a DPH. Ukazuje se
však, že vinou neš	astné vládní
politiky a neumětelství ministra
Kalouska (je vzděláním che-
mik a potvrzuje se, že jeho 
pokusy v oblasti financí nejsou
zatím   úspěšné), se naopak již
dva roky výnos všech daní sni-
žuje. Přestože zdražily potravi-
ny, léky, odvoz odpadů, voda 
a podobné pro občany potřeb-
né věci a služby, na dani se 
vybere méně. Pro Minister-
stvo financí je překvapením,
že se naopak již tolik neutrácí
za položky s vyšší sazbou
DPH. Nedošlo jim, že na ně již
mnoho lidí nemá peníze a že 
v obavách z toho, co ještě při-
jde a co se zpětně změní (po-
dobně jako například stavební
spoření), raději šetří.

Bohumín si však s touto 
situací poradí. Díky transpa-

rentním a otevřeným výběro-
vým řízením šetříme každoroč-
ně na investicích a nemusíme
omezovat služby ve městě,
přestože od roku 2008 zazna-
menáváme pokles příjmů z da-
ní každoročně o 20 až 30 mili-
onů korun.

● Jedním z velkých celo-
státních témat jsou teď cír-
kevní restitu-
ce. V době,
kdy vláda sni-
žuje reálné důchody, omezuje
provoz policie a hasičů, okleš-
	uje prostředky na školství 
a zdravotnictví, chce církvím
nadstandardně vyplatit podíl
za nevrácený majetek. Udivuje
nejen to, proč to nyní, dvacet
let po revoluci, vláda dělá, ale
hlavně to, proč o to nejvyšší
představitelé církví právě nyní
usilují. V nejhorší době. Vá-
žím si proto postoje mnoha fa-
rářů a osobností, kteří s tímto
řešením nesouhlasí. 

V Bohumíně s církvemi spo-
lupracujeme dobře. Město pra-
videlně přispívá na opravy pa-

mátek a kostelů. Za poslední
čtyři roky to bylo přes 2 milio-
ny korun. Pro příští rok při-
spějeme na opravu kostelů
dalšími 700 tisíci korun. Bez
ohledu na výsledek hlasování
vládní koalice. 

● Posledním tématem je
paradoxně příklad ze sou-
sední Ostravy, který však 

s Bohumí-
nem souvisí.
V Přednád-

ražní ulici vznikají spory 
o vystěhování stovky nepři-
způsobených občanů, kteří
údajně zneužívají dávky. Ve
skutečnosti asi zneužívá nedo-
konalého systému právě vlast-
ník domů, a nikoliv chudáci
nájemníci, kteří ale, bohužel,
žijí způsobem, jenž obtěžuje 
okolí. Víme o tom své. Před
pěti lety stejný vlastník domů
chtěl koupit i domy v Bohumí-
ně v Lounské ulici v Pudlově,
kde bylo přes 30 bytů prázd-
ných. Jak by to skončilo, jsme
tehdy tušili a nyní to víme
všichni. Ještě že jsme to ne-

připus-
tili a do-
my jsme
koupili.
Bohužel,
dva do-
my v Ná-
dražní
tehdy 
Správa
želez-
niční a dopravní cesty prodala,
přes protesty města, stejnému
zájemci, který vlastní byly 
v Přednádražní ulici v Ostra-
vě. A my tady máme, by	 
v menším měřítku, úplně stej-
ný problém. Ministr Drábek
by měl přiznat, že zatím v této
oblasti úspěšný není a skutečně
přinést řešení, které znemožní
zneužívání dávek. Nikoliv 
těmi chudáky nájemníky, ale
»vlastníky domů a ubytoven«.

V Bohumíně naštěstí všech-
ny vybydlené domy ihned 
demolujeme, a proto se nám
do nich nikdo nenastěhuje. 

Petr VÍCHA, 
starosta města

p o l i t i k a


