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▲ Občané městských částí společně se zástupci radnice zasadili na náměstí T. G. Masaryka v Den vzniku
samostatného československého státu památné stromy.  Foto: František Krejzek

Bohumín je městem s budoucností
Novoroční slovo starosty města Bohumína Petra Víchy

dokončení na str. 2

Vážení spoluobčané,

opět je před námi hodno-
cení uplynulého roku. Kaž-
dý jej ve vztahu k městu mů-
že hodnotit různě. Jistě bude
nespokojen ten, kdo dostal
pokutu za špatné parkování,
za volně pobíhajícího psa
bez náhubku a nebo dokon-
ce ten, kdo byl vystěhován
pro neplacení nájmu či na-
rušování soužití z městského
bytu. Kladně jej neohodnotí
ani provozovatelé končících
heren a hracích automatů.

Ale pro město to přesto, 
a nebo právě proto, byl rok ús-
pěšný. Oslavili jsme společně
mnoha způsoby 750 let od
první zmínky od založení měs-
ta. Dokonce zápisem do knihy
rekordů v metání kotrmelců.

Podařilo se úspěšně dokon-
čit několik investic ke zkrášle-
ní města nebo ke zvýšení jeho
vybavenosti. Jen namátkou -
máme zbrusu nové náměstí 
a parkoviště na Husově ulici,
započala regenerace sídliště na
ulici Svatopluka Čecha, krás-

ný areál parku Petra Bezruče s

nad očekávání dobře fungují-

cím bazénem a Hobby parkem

byl vloni doplněn přístavbou

šaten zimního stadionu a rari-

tou Bohumína - z fondů Ev-

ropské unie rekonstruovanou

vodárenskou věží na Penzion

ve věži. Pro sídliště na Bezru-

čově ulici jsme zajistili náhrad-

ní zásobování teplem. Obno-

veno bylo mnoho chodníků 

a komunikací. Přibyly také
zbrusu nové chodníky v měst-
ských částech, které lze použí-
vat zčásti i jako cyklostezky. 
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Na třídě Dr. E. Beneše vy-

rostla v místě nevzhledné pro-
luky kavárna s novými byty, no-
vé byty máme i v opraveném
rohovém domě na Žižkově uli-
ci u náměstí Budoucnosti. A za-
hájena byla kompletní rekon-
strukce kina na jejíž dokonče-
ní a zprovoznění se můžeme
těšit v květnu letošního roku.

Samostatnou kapitolu tvoří
zahájená přestavba vystěhova-
ného hotelového domu na 86
moderních bytů první katego-
rie. Samostatnou proto, že zmi-
zelo jedno městské ghetto - 
a nebylo poslední. V souladu 
s vládní koncepcí a možná na-
vzdory těm, kteří bu� zákony
sami nedodržují nebo jejich
beztrestné porušování alespoň
obhajují, budeme ve zkrášlo-
vání města a zkvalitňování
podmínek bydlení pokračovat.
Kdo platí nájem a chová se
slušně, a� bydlí lépe, než do-
sud. Kdo vyhazuje odpadky
oknem, ruší okolí a bezdůvod-
ně neplatí se bu� polepší, ne-
bo nebude v našich bytech
bydlet. Bez ohledu na barvu
pleti, dodávám pro pořádek.

Při vzpomínce na uplynulý
rok ještě nemohu pominout
probíhající stavbu dálnice, no-
vý most do Polska, pokračující
stavbu protipovodňových hrá-
zí a dokončení nejmodernější
železniční stanice Českých
drah v republice. 

Také naše nemocnice, která
v posledním roce opět zlepšila
nejen své hospodaření, ale 
i prostředí pro pacienty, bude
podporována vlastníkem a za
pomoci státní dotace budou
rekonstruovány operační sály
a pokračovat bude výměna 
oken.

V získávání dotací chceme
být opět úspěšní a proto věnu-
jeme velkou pozornost přípra-
vě projektů do dalších let. 
O tom, že to nese své výsledky,
svědčí fakt, že kromě operač-
ních sálů bude z dotací stavě-
no parkoviště u nádraží na
místě dnešních volejbalových
kurtů, poslední etapa náměstí
kolem kina, ale také opravena
Fit školka na Okružní ulici. 

Z prostředků města pak po-
stavíme parkoviště také na
sídlišti na Tovární ulici, chod-
ník a točnu v Záblatí u pošty,
kanalizaci ve Starém Bohumí-
ně, pokud se zaváže připojit
dostatečný počet rodinných
domků, další etapu regenerace
sídliště v okolí hotelového do-
mu a jeho napojení na kotelnu
Okružní. To není málo a snad
se vše vydaří.

Z prostředků státu začne
stavba Skřečoňského mostu 
a dálničního přivaděče, nao-
pak úsek dálnice z Ostravy do
Bohumína bude dokončen.
Proto vítáme, že také rozpočet
kraje obsahuje okružní křižo-
vatku u Billy, která toto kritické
místo dopravně značně vylepší.

V oblasti bytového fondu
provedeme opravy z veškeré-
ho vybraného nájemného.
Jednotlivé akce byly již vloni
projednány s nájemníky, opět
převažují výměny oken. Celá
správa bytů se přesune do 
opravené budovy historické
radnice stojící vedle radnice
dnešní. Služby pro občany tak
budou na jednom místě. Roz-
hodneme také o budoucím
způsobu zásobování teplem.
Cílem je snaha o snížení cen
tepla pro nájemníky.

Naši pracovníci také vyko-
návají pro občany Bohumína 
a Rychvaldu státní správu. Vy-
dávají doklady jak osobní, tak
cestovní, řidičské průkazy, ve-
dou evidenci vozidel i obyva-

A poděkování a obdiv nad
úspěchy našich podniků, které
vytvářejí nová pracovní místa,
vyvážejí do celého světa, posi-
lují výzkum, zavádějí nové vý-
robky. Bez jejich umu by vše o-
statní mělo jen malý význam.

Udělejme společně maxi-
mum pro to, aby také rok
2007 byl rokem, který posune
naše město Bohumín na cestě
k lepší budoucnosti.

Co chceme udělat my na
radnici a co slibujeme?

Nejprve ujištění, že o zeleň,
čistotu města, opravu chodní-
ků, veřejné osvětlení a odvoz
odpadků se budeme starat stej-
ně jako vloni, o zimní údržbu,
věřím, se BM servis postará
mnohem lépe. Opět budeme
podporovat kulturu a sport,
knihovnu, nově vzniklé Cent-
rum sociálních služeb, které
zahrnuje ústav pro mentálně
postiženou mládež i pečovatel-
skou službu a bude rozsah po-
skytovaných služeb jistě rozši-
řovat, podpoříme další občan-
ská sdružení, Klub seniorů 
i Bobeše a Slůně pro maminky
s dětmi. Nelze vyjmenovat
všechny, rozsah činnosti města
je obrovský. 

Je však vhodné zdůraznit, že
zejména naše školy a školky, ale
i spolupráce se školami střed-
ními, jsou pro nás prioritou.
Dokonce bychom rádi do Bo-
humína přivedli i školu vyso-
kou a zvýšili tak prestiž města.

▲ Díky zákazu hracích automatů v centru města zaznamenala městská
policie úbytek narušování veřejného pořádku před těmito objekty.

Foto: František Krejzek

tel, vydávají
stavební po-
volení, po-
skytují služ-
by matriky,
provádějí
přestupko-
vou agendu,
vydávají živ-
nostenská
oprávnění, starají se o životní
prostředí, poskytují sociální
dávky…

Zejména v poslední oblasti,
ale nejen v ní, přinesl nový rok
nové zákony a nové povinnos-
ti. Chceme je vykonávat kva-
litně a rychle a s úsměvem na
tváři, zároveň nechceme zvy-
šovat stavy pracovníků. Vě-
řím, že to společně s vámi
zvládneme a poprosím vás 
o trpělivost a spolupráci.

Na závěr mi dovolte několik
vizí do budoucna. Je nové vo-
lební období a je nutné dávat
si i dlouhodobé cíle.

Chtěli bychom, aby se v na-
šem městě dobře žilo. Aby na-
ši občané měli kde pracovat,
mohli pohodlně bydlet v opra-
vených domech s upraveným 
a příjemným a čistým okolím,
plným zeleně a dětských kout-
ků. Aby měli kde aktivně trá-
vit volný čas, mohli si zaspor-
tovat a zajít za kulturou. Aby
se naše děti měly kde kvalitně
a moderně vzdělávat. Aby se
naši občané, a zejména ti starší
a bezbranní, cítili ve městě
bezpečně. Aby se zde naopak
necítili dobře a bezpečně ti,
kteří se na tom všem hezkém 
a pozitivním nechtějí podílet 
a chtějí nám to kazit. 

To vše se může podařit, bu-
deme-li o to usilovat společně.
Třeba stejně, jako jsme usilo-
vali o rekord v kotrmelcích.
Nebo společně sázeli stromy
na náměstí na počest našich
městských částí. 

Zastupitelstvo již znáte, vět-
šina z nás s vámi takto spolu-
pracuje již dvanáct let. Na tom
se nic nezmění.

Společně můžeme dokázat,

že BOHUMÍN JE A BUDE

MĚSTEM S BUDOUCNOS-

TÍ, MĚSTEM, V NĚMŽ

STOJÍ ZATO ŽÍT. 
Petr VÍCHA, starosta


