
Nulová tolerance je šancí pro slušné lidi
Vážení spoluobčané, 

na přelomu každého roku
spolu takto bilancujeme rok
uplynulý a dáváme si nové cí-
le. Vy tak máte možnost kon-
trolovat průběžně naši čin-
nost. Ani letos tomu nebude
jinak. Ohlédněme se tedy nej-
dříve za rokem 2005.

Přestože ještě nemáme defi-
nitivní výsledky, také tento rok
skončil s kladným hospodaře-
ním. Definitivně byla splacena
čistírna odpadních vod. Objem
investic byl stejně jako v roce
2004 rekordně vysoký také díky
získaným dotacím ze státního
rozpočtu. A to na rekonstrukci
vodárenské věže, přístavbu zim-
ního stadionu, komplexní ob-
novu letního kina s občerstve-
ním v parku, parkoviště na Hu-
sově ulici a v závěru roku také
na parkoviště a regeneraci síd-
liště na Nerudově ulici.

Kromě zmíněných dotova-
ných staveb patřilo mezi naše
největší investice v roce 2005
ještě dokončení kanalizačních
přivaděčů ve Starém Bohumíně
a Skřečoni. Dále to byl nový
chodník na ulici Jateční, rekon-
strukce drogerie na schodech,

zprovoznění pracoviště živnos-
tenského odboru na náměstí.
Dokončena byla i oprava kni-
hovny, rekonstrukce domu čp.
268 na Čáslavské ulici u nám.
Budoucnosti, zahájili jsme dostav-
bu proluky na tř. Dr. E. Beneše.

Finančně největší akcí byla
rekonstrukce stravovacího pro-

vozu v nemocnici za více než 27
milionů korun. Také hospo-
daření Bohumínské městské
nemocnice, a.s. se stabilizovalo
a po pečlivém zvažování jsme
nepřistoupili k formě pronájmu
nemocnice a nadále ji provozu-
je městská organizace. Ta také
úspěšně prošla procesem výbě-

▲ Největší investicí byla vloni rekonstrukce stravovacího provozu nemocnice. Foto: František Krejzek

rových řízení na poskytování 

zdravotní péče. V oblasti zdra-

votnictví však stále není vyhrá-

no. Proto budeme nadále usilo-

vat o zachování odpovídajícího

rozsahu péče pro naše občany.

Novoroční slovo starosty města Bohumína Petra Víchy
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S překvapením jsme
spočítali městské inves-
tice za deset let a zjistili,
že dosáhly více než 1,2
miliardy korun.

Zvláš� musím zmínit
zprovoznění krytého ba-
zénu v lednu loňského
roku a také jeho dobrý
provozní výsledek, vel-

kou návštěvnost a oblíbenost, zejména u dětí
a mládeže, ale také u seniorů.

Činnost města to nejsou jen tyto krásné a
viditelné nové stavby. Musíme se starat 
o stav chodníků a komunikací, údržbu zeleně
a veřejného osvětlení, svoz odpadů, o provoz
všech školských zařízení, kina a knihovny,
hasičských zbrojnic, dotování dopravní ob-
služnosti, sportovních oddílů, kultury a ob-
čanských sdružení a správu veškerého ma-
jetku města, který se nebývale rozrůstá právě
zmiňovanými investicemi. 

Nelze vyjmenovat veškerou činnost, ale
samostatně se zmíním o několika význam-
ných událostech minulého roku.

Na prvním místě, protože to považuji za
velmi významné, chci zvýraznit, že jsme vel-
mi rádi dobré kondici bohumínských pod-
niků. Největší z nich, jako jsou Železárny a
drátovny, Bonatrans, Bochemie, Bekaert,
Rockwool, České dráhy, ale také městské
firmy, Bohumínský městský servis a Bohu-
mínská městská nemocnice, dávají mnoha li-
dem práci a to je velmi důležité. Přejme si, a�
se jim daří i v roce 2006. Město jim nabízí
veškerou spolupráci v rámci svých možností.

V Bohumíně stále probíhají velké stavby
státu - dálnice D47, rekonstrukce železniční
stanice, stavba protipovodňových hrází (a
loňská hrozící povodeň nám jen opět při-
pomenula jejich význam) a nového mostu
přes Odru do Polska. Probíhá příprava
nového mostu do Skřečoně jako součást dál-
ničního přivaděče, dekontaminace Benziny a
příprava nového obchodního centra v tomto
areálu. Zcela vyloučena není do budoucna
ani průmyslová zóna v Dolní Lutyni, i když
Ministerstvo životního prostředí v roce 2005
naprosto nesplnilo vládní úkol ochrany 
ptáků na jiném místě v ČR.

Usilujeme také o to, aby kraj, jako vlast-
ník komunikací, vybudoval kruhový objezd 
u Billy a zlepšil průjezdnost železničního
podjezdu na Drátovenské ulici pro kamiony,
které dnes obtěžují občany na ulici Čs. ar-
mády a Jateční.

Tyto stavby ve svém průběhu nejsou pří-
jemné. Jsou však pro budoucnost města vel-
mi významné. My se snažíme apelovat na in-
vestory a zhotovitele, aby průběh staveb byl
co nejohleduplnější k našim občanům.

Nulová tolerance je šancí pro slušné lidi

na byty první kategorie. Nezastírám, že kromě
potřeby těchto bytů byl významným důvodem
stav objektu a jeho okolí, narůstající stížnosti
a kriminalita. Bohumín nechce být do bu-
doucna oblíbeným místem různých živlů.
Proto byla zastupitelstvem přijata vyhláška
omezující provoz hracích automatů v někte-
rých lokalitách (v celém městě to bohužel
zákon neumožňuje).

Náš důraznější postup proti některým
nešvarům přináší výsledky, ale také spoustu
překážek a odpůrců i výhrůžek. Za podpory
vás, slušných občanů, kteří chtějí ve městě
spokojeně a klidně žít, tyto překážky překo-
náme. To není výhrůžka, to je slib!

A co ještě chystáme pro rok 2006, kdy si
připomínáme 750 let naší historie?

V oblasti investic dokončíme stavbu pro-
luky na tř. Dr. E. Beneše, náměstí T. G. Ma-
saryka dostane nový povrch a parkování se 
z větší části přesune na nové parkoviště za
bývalou záchrankou na Husovu ulici. Bude-
me pokračovat v regeneraci panelových
sídliš�, tentokrát je na řadě sídliště Sv.
Čecha. Škola na ul. Čs. armády bude mít za-
tepleny štíty a novou fasádu. Opravy se
dočkají také další chodníky a komunikace,
některé chceme uzpůsobit i pohybu cyklistů
odstraněním vysokých obrubníků a umožnit
tak bezpečnější jízdu. Jedná se například 
o chodník vedoucí Pudlovem a Vrbicí. Další
cyklostezku projekčně připravujeme. Nej-
větší akcí bude bezpochyby kompletní rekon-
strukce kina. Také letos jsme získali dotace
na tyto akce již za celkem 23 milionů korun ze
státního rozpočtu.

Po vystěhování posledních buněk zahá-
jíme rekonstrukci hotelového domu, kde by
mělo vzniknout 86 nových bytů. Budou
pronajímány zejména začínajícím rodinám,

Jednou z priorit města je kvalitní správa
bytů a spokojení nájemníci. Proto jsme
převedli tuto správu z BM servisu přímo pod
město. Pro rok 2006 byl fond oprav posílen 
o 7,7 mil korun nad rámec vybraného nájem-
ného a myslím, že se osvědčilo projednávání
plánovaných oprav na schůzkách s nájem-
níky. Kromě oprav elektroinstalací, výtahů 
apod. jsou prioritně požadovány výměny 
oken. Vzhledem k růstu cen médií se osvěd-
čila instalace termoventilů a do budoucna
stále zvažujeme alternativní způsob dodávek
levnějšího tepla z elektrárny Dětmarovice.

Jedním z problémů v oblasti bydlení jsou
stále vysoké dluhy některých nájemníků 
a také soužití některých rodin. Proto stále zpřís-
ňujeme podmínky účasti na licitacích a pro
přidělování bytů. Budeme v tom pokračovat. 

Nepřímo s tím souvisí i odkup hotelového
domu od ŽDB a příprava jeho rekonstrukce
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oč nám jde

ale vyloučeno není ani využití některých by-
tů jako vysokoškolských kolejí pro studenty.
Spolupráce s vysokými školami se rodí a do
budoucna je možné i rozšíření studia do naše-
ho města. Pro prestiž Bohumína by to byl
opět krok vpřed a dobré doplnění současných
studijních možností. Školství a vzdělání je
základem pro budoucnost rozvoje města.

Významně se také projekčně připravu-
jeme na další roky tak, abychom v předstihu
byli připraveni na realizaci a podávání žá-
dostí o dotace. Chtěli bychom mezi jiným
opravit tržnici, která nyní v kontrastu s opra-
venými budovami nádraží vypadá nevzhledně,
opravit poslední část náměstí v okolí kina,
vybudovat nové parkoviště na místě dneš-
ních volejbalových kurtů u nádraží, protože
parkování vidíme do budoucna jako velký
problém centra. Všechna sídliště by se měla
dočkat obnovy a zpříjemnění okolí domů,
opět včetně parkování, zeleně a veřejného
osvětlení. Z oblasti volného času by se děti
mohly dočkat dopravního hřiště a sportovci
víceúčelové haly u bazénu za Penzionem ve
věži. Celý sportovně rekreační areál se tak 
stane chloubou města. Také odkanalizování
městských částí bude postupně pokračovat.
Náměstí ve Starém Bohumíně by mělo oživit
zprůjezdnění cesty na starý most. 

Vzhledem k tomu, že ani naše město se
nevyhne stárnutí obyvatel, budou senioři
naší prioritou. Připravujeme další dům s pečo-
vatelskou službou, ale také programy aktiv-
ního života našich důchodců.

Také v letošním roce bude veškeré nájem-
né, navýšené o zmíněných 7,7 milionů ko-
run, vloženo do oprav a ty budou opět pro-
jednány v předstihu s nájemníky.

Již mnoho let vyjadřuji naději, že Bohumín
je a bude městem, v němž stojí zato žít. Do-
volil bych si dnes rozšířit tuto vizi. Vzhledem
k politice nulové tolerance, kterou budeme
do budoucna důsledně uplatňovat, nulové
tolerance k těm, kteří porušují zákony, předpi-
sy, obtěžují hlukem, odpady, zneužíváním
systému, bych dnes řekl - a� je Bohumín měs-
tem, ve kterém slušným lidem stojí zato žít.
To nepřijde hned, ten boj se nikdy nedá zcela
vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme přestat. Já
věřím, že to tak cítí většina z nás. Protože
většina z nás dodržuje zákony, nehází odpady
kolem kontejnerů, ani do lesa, nesprejuje
nové fasády a neničí městský majetek.

Rád bych z tohoto místa poděkoval všem
zastupitelům bez ohledu na stranickou pří-
slušnost a všem občanům, kteří se zapojili do
práce pro město, za jejich práci, protože jestli
je naše město úspěšné, tak i proto, že se 
u nás sešlo pracovité a odpovědné zastupitel-
stvo a proto, že máme mnoho obětavých
občanů, kteří neváhají přiložit ruku k dílu.

Přeji vám všem úspěšný a klidný rok
2006.

Petr VÍCHA, starosta města


