
Starosta slibuje: My nejlepší budeme!

Vážení spolu-
občané,

Stojíme opět
na prahu nového
roku, tentokrát si
možná trochu ví-

ce s obavami z dopadů hospodářské světo-
vé krize klademe otázky, jaké následky
potkají nás i naše město.

Nenaroste opět nezaměstnanost? Nepo-
stihne zrovna naši rodinu? Budeme mít na
nájemné? Nenarostou pohledávky města?
Nezvýší se v této souvislosti také krimina-
lita? Nezpůsobí omezování výdajů rodin-
ných rozpočtů třeba pokles zájmu o volno-
časové aktivity? Najdou se i nyní sponzoři
neziskových organizací? Mohli bychom si
položit desítky podobných otázek.

A� již bude vývoj jakýkoliv, musíme se s
ním společně poprat. Naroste opět význam
sociálního státu, který se postará, aby
všichni, kteří také přiloží ruku k dílu, to
zdůrazňuji, toto období přečkali. A také u
nás, v Bohumíně, se budeme snažit krizi
překonat. Společně, tak jak jsme již zvyklí
se v Bohumíně dát dohromady, když je
nejhůř - vzpomeňme na povodně v roce
1997, boj o zachování naší nemocnice či
podporu v kauze hotelový dům, nebo třeba
jen v překonávání rekordů.

Z našeho městského hlediska není až tak
důležité, jak se rozhodne ve věci radaru 
v Brdech, zda Parlament ratifikuje Lisabon-
skou smlouvu a zda posílíme počet vojáku 
v Afghánistánu. Rušení některých poplat-
ků v nemocnicích a lékárnách je mnohem
důležitější, i proto, že se týká i naší městské
nemocnice, kterou trvale podporujeme 
a do jejíž modernizace investujeme nemalé
prostředky. Ale mnohem důležitější je to,
co dokážeme ovlivnit zde, ve městě.

A jaký tedy předpokládáme vývoj udá-
lostí v roce 2009 v Bohumíně?

Bezesporu nyní nejvíce ovlivňuje naše
město stavba dálnice, i když největší pře-
sun materiálu máme již za sebou. Podařilo
se sice zajistit spojení do všech městských
částí, ale po celou dobu výstavby je třeba
dbát zvýšené opatrnosti. Začne také stav-
ba nového skřečoňského mostu a přivadě-
če k dálnici a ta s sebou také přinese do-
pravní potíže. Po dobu objíž�ky přes No-
vou Ves opět zajistíme školní autobus.

Velkým zásahem do veřejných prostran-
ství bude rovněž budování přivaděčů a roz-

vodů centrálního zásobování tepla, které
bude probíhat od letošního roku a bude
završeno v topné sezóně 2010/2011 dodáv-
kami z elektrárny Dětmarovice. Očekáváme
pokles cen tepla pro všechny domácnosti.

Budeme také sledovat výstavbu Kau-
flandu a připravovanou dekontaminaci
zbývajícího území Benziny, usilovat o to,
aby kraj pokračoval v přípravě odstranění
nevyhovujícího podjezdu na Drátovenské
ulici a podporovat rekultivaci skládky 
a výstavbu nové skládky komunálních od-
padů BM servisem. To pomůže udržení
přijatelných cen za ukládání odpadů.

Z připravovaných městských investic se
bude asi občanům nejvíce líbit dokončení
přístavby domu na náměstí Svobody ve
Starém Bohumíně s 13 novými byty, úpra-
va Rafinérského lesíku, krásné školní dvo-
ry pro venkovní výuku i odpočinek na ško-
lách Čs. armády a v Pudlově. Senioři oce-
ní rekonstrukci Centra sociálních služeb
na Okružní ulici, turisté a obchodníci zase
napojení náměstí ve Starém Bohumíně na
starý most do Polska. 

Všechno vybrané nájemné bude opět vlo-
ženo do oprav a investic v obytných domech,
přednostně do výměny oken, celkově za té-
měř 50 milionů korun. Opravy se dočká ta-
ké Dům služeb na náměstí Budoucnosti. 

Máme ještě několik želízek v ohni. Poda-
li jsem mnoho žádostí o dotace a uvidíme,
kde budeme úspěšní. Připraveny máme
projekty na regeneraci sídliš� a opravy do-
mů, do kterých se mohou zapojit i soukro-
má družstva, rekonstrukci Národního do-
mu ve Starém Bohumíně, nejvýznamnější
kulturní památky ve městě, lávku přes Olši
a cyklistickou stezku, nástupní místa pro
vodáky na Odře, výstavbu tribuny na fot-
balovém hřišti v parku Petra Bezruče, re-
konstrukci tržnice. Rovněž projekt víceú-
čelové haly je hotov, stejně jako projekty
výstavby kanalizačních stok v městských
částech. Bude tedy záležet na úspěšnosti
získání dotací. Ale i vlastní zdroje města,
bez ohledu na krizi, stačí na postupnou,
by� pomalejší realizaci těchto staveb.

Musíme však v předstihu připravovat 
i další projekty, které bychom chtěli usku-
tečnit v následujících letech. Namátkově
mohu zmínit dětské dopravní hřiště, další
etapy kanalizace, plynofikaci Kopytova,
výstavbu cyklostezek a chodníků v měst-
ských částech, přípravu dalších lokalit pro
výstavbu rodinných domků, další kruhové

křižovatky…
A také definitivní odstraňování ghett ve

městě, kde první lokalitou, která změní
charakter na velmi dobrou adresu, je ulice
Petra Cingra. Následovat budou postupně
další lokality.

Život města však nejsou jen nové stav-
by. V Oku a ve vysílání televizního infor-
mačního kanálu se pravidelně dozvídáme
o množství kulturních, sportovních a spo-
lečenských akcích, kterými Bohumín kaž-
dodenně žije. Naše městské společnosti
fungují velmi dobře, aktivní jsou i nezis-
kové organizace a občanská sdružení a dí-
ky nim je život ve městě opravdu pestrý.
Díky vám všem! Co ještě dokážeme spo-
lečně ovlivnit?

Počtem veřejně prospěšných pracovní-
ků snížíme nezaměstnanost a zlepšíme čis-
totu města, ale také zvýšíme pocit sprave-
dlnosti, že pracovat se vyplácí a nikdo by
neměl parazitovat na sociálním systému!

Nezvyšovali jsme daň z nemovitosti.
Občanům ani podnikům, které jsou jejími
hlavními plátci. Chceme je tak podpořit 
v době ekonomických potíží. Očekáváme
jejich podporu v oblasti dobrovolného
sponzorství.

Bojem proti hernám a ministerstvu fi-
nancí, které je nezákonně povoluje proti
vůli města, bojujeme také za snížení kri-
minality a proti rušení nočního klidu. Je
mrzuté, že státní orgán podporuje spíše
lobby loterijních společností a ne města,
která hájí zájmy svých občanů.

Narůstající počet automobilů nelze do-
nekonečna řešit stavbou dalších parkoviš�,
zatím stačí regulace parkovacími kotouči,
ale do budoucna budeme muset asi při-
stoupit k placenému parkování v centru.

Naši nemocnici budeme podporovat ta-
ké v letošním roce, tentokrát zvýšíme po-
mocí dotace platy zdravotních sester, aby-
chom udrželi kvalitní personál v Bohumí-
ně. I v tomto oboru platí, že přežijí jen ti
nejschopnější. Naše nemocnice a naši ob-
čané si podporu zaslouží.

Budeme pokračovat v politice nulové
tolerance proti všem, kteří nedodržují pra-
vidla. A� již jde o pořádek, čistotu, odpad-
ky, vzájemné soužití, placení pohledávek.
Nelze jinak. Bohumín musí být městem,
kde se pravidla respektují. Aby v něm stá-
lo zato žít. 

Vážení spoluobčané, ne vždy se vše po-
daří, tak už to v životě chodí. 

Společně však překonáme všechny těž-
kosti. V konkurenci obstojí jen ti nejlepší.
To platí i mezi městy. My nejlepší budeme.
To vám slibuji. 

Dovolte mi, abych vám všem popřál vše
nejlepší do nového roku 2009. 

Petr VÍCHA, starosta města

Novoroční slovo starosty města Petra Víchy

Patřit mezi nejlepší by chtěl jistě každý a ve všech oblastech
lidského konání. Starosta města Petr Vícha své sliby plní. 
V letošním roce mu budeme jako občané i jako zaměstnanci
radnice rádi pomáhat, aby se plány pro město naplnily v míře
co největší.


