Asi jsme byli kažďy v jiné radě - aneb Občanrim by se měla
Stav našeho náměstí je

černou mrirou všech

zastupitel i občanri našeho
) a proto mne jako
první, v novych Orlovskych
novin ách, zaujal článek
Jaromíra Kuči Rev ttaltzace
náměstí. všichni víme, že
dnešnístav je žalostny a
p ináší komplikace všem.
ljdivilo mne však autorovo
srovnání stavu reaLizace
námě stí s budováním
města

kanalizace. Tady jsem nabyl

dojffiu, že jsme asi každy
seděli v jiné tehdejší radě i
zastupitelstvu, či pisatel trpí

ztrátou paměti nebo snad
p edpokláďá, že si nikdo z
nás jlžntcnepamatuje?
Opomenul do článku
tottž napsat, že jedním z
vyznamnych komponentťr

zpomal ení budování
kanali zace byl právě o[,
ktery ve snaze irčelově
změnit dodavatele zásy-

povych materiálri zpochyb-

ni1 kvalitu používanych
zásypovych materiál i

celou technologii poklád ání

kanalizace

a

zásypu. Tato

neopodstatněná tvrzení
vyvr átlly až nezávtslé
posudky, ale zprisobilo to
dočasnézastastení stavby
dalšífinančnínáklady.

v čIánku se

a

snaží

uklidnit občany, že určitě s
náměstím vše dopadne
dob e. To je určitě i p áním
nás všech. Pokud pan Kuča
má svědomí, tak se mu
určitě tyto rádky nepsaly
lehce, protože ve skrytu
duše cítil svrij velky podíl na
tomto stavu. V roce 2013
byla real izace námě stí
velmi blízko. Do Orlové
byla svolána schťrzka

odbornÝch zástupcri ftí
ministerstev, která měla
prově it projekty, stavební
povolení a splnění všech
podmínek stanovenych
tehdej ší Me ziresortní
komisí. Cílem této schrizky
by1o doložit tehdej šímu
náměstkovi Ministra finane-mail :orlovske, noviny@muOr,cz

cí společné stanovisko zainteresovanych ministerstev k
možnosti uvolnění finančních prost edkri pro realtzaci

náměstí z fondu Meziresortní komise. Nová rada

města pod vedením Jaromíra

Kuči, která byla ve funkci 3
dry, ,,moud e" schťrzku

íkat plná

energii, a to nej en k
revitaltzaci náměstí, jehož
projekt byl našíchloubou.
Abychom s odstupem času
mohli konstatovat, že
uprost ed Orlové z velkó
díry jtž vyrostlo náměstí a

pravda

nikoli, že se Orlová stává
,,velkou dírou".

MiroslavKOLÁČEK
p edseda klubu
zastupite1

za

I(scM orlová

Následující příspěvek je tzv. sluníčkářský, předpokládám,

zrušila a jlžp ítomné zástup-

ce ministerstev

posIaIa

domri. Následně zpochybnila projekt jedné z nejrenomovaněj šícharchitekto-

nickych kancelá í v ČR,se
kterym byli obeznámeni i
občanéměsta) a v zastupitelstvu znovu otev ela
diskuzi, zda na náměstí by
měly nově stát 2 domy, jeden
d m anebo žádny. Tím
sryátlla celou problematiku o

3 roky

zpét. Bez tohoto

diletantského zásahu mohlo
dnes nové náměstí j sloužit
občanrim.

Nyní exstarosta

Kuča

hází odpovědnost za celou
situaci pouze na nekáze t
dodavatelské firmy. Každá
mince t vztah má však 2
strany. Opomenul dopsat, že

značny podíl viny je nepochybně také v neschopnosti
politik, kteró sám i 1 rok
vedl, jednat, hledat kompromisyl vychodiska a nová
ešení. casto také bohužel i

ve

snaze zvtďítelnit sebe
sama na irkor obecného

zájmu.
Nesnažme se obč ananyní
chlácholit a stavět ho do role
hlupáka, ktery nevidí, že po

tomto volebním období
zistává uprost ed města
(bohužel i tak nějak

symbolicky) velká černá díra
díky právnímu sporu nebo
možnémuvyběru nového
dodavatele jen tak rychle
a

nezmizí. P iznejme si

pravdu , že současná vedoucí

městská garnitura si ukousla
p ílišvelké sousto, které není
schopna pozíít,a p ejme si,
aby zejména nové zastupitelstvo po komun áIních
volbách našlo novou mysl a
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iuii''i je z dílny místostarostky
že

Patriotismus by neměl byt plany pojem! P ed několika
lety jsem se p estěhovala z Bohumína do Orlové a jsem
pyšná , že bydlím ve městě plném zeleně, barevnych domťr
a ještě stále si myslím, že t skvělych lidí. I když, právě ta
myšlenka o skvělych lidech, dostávákaždou chvíli na frak.
Stačí,kďyž si otev u facebook. Všichni nadáraJí, prskaJí,
stěžujísi, nikomu se nic nelíbía vyk ikují, že chtějí z
Orlové pryč. Pak mě napadá,takproč to neudělají? Proč se
nesbalí a nejdou tam,kde je čekáraJnazeml?
Vím, že v Orlové není všechno tak, juk mábyt. Náměstí
se táhne donekonečna, všechno je rozkopané a rozestavěnó
a v tuto chvíli nedokončené, ne po všech chodnících se dá
chodit, chybí letní koupaliště a kdoví co ještě. Na druhé
straně - není to tak dávno, co právě Bohumín byl ošklivy,

šedivy, chybělo koupaliště, bazén, zele t chodníky byly
sama díra. Lidé nadávalt a všem to vadilo. Pak p išla léta,
kdy bylo všechno rozkopané. Stále naďávalt. ZávtděIi
Orlové , že mábazén koupaliště, modenrí kino. . . Doba se
změnila. V Bohumíně je všechno a Orlová je ve stavu
rozkop ání. A víte, co tehdy Bohumí áky spojovalo? Ne, to
věčnéstěžování a Ďmamrání", ale patriotismus. Lokální
patriotismus|. Yztah ke svému městu. Všichni vě ili, že se
to j edn ou změní, své město podporovali , drželi j eho vedení
palce, akdyžse neda ilo, tak ho stále podporovali.

A jak je tomu v Orlové? Negativismus a opět
negativismus. Všechno je špatně, všichni jsou neschopní,
nikdo nic neumí a nikdo nic nedělá. Jen ti mamralové jsou
nejlepší,neschopnější a všemul íozllmí. Tož, mamralové,
pojďte dokázat, juk jste skvělí a všechno zvládáte na
vybornou! Máte šanci, volby jsou na podztm. T eba jednou
i v Orlové bude.jako v ráj i
!

Jind iška veselá
Takový nekritický přístup může schvalovat jenom člověk,
který spadl z Marsu.

