
Čeká nás těžký rok, ale společně jej přežijeme,
Vážení občané,
opět je před námi nový rok -

rok 2010. Dovolte mi, abych
se ještě krátce vrátil k roku 
uplynulému. Také město Bo-
humín postihla hospodářská
krize. Nezaměstnanost se zvý-
šila až na třináct procent a ne-
mohlo na tom nic změnit ani
100 veřejně prospěšných pra-
covníků, které zaměstnáváme.

V loňském roce a také v ro-
ce 2010 očekáváme výpadky 
v příjmech města, ročně až 30
milionů korun. Nemohli jsme
se tedy pustit do větších inves-
tičních akcí, jako je rekon-
strukce Národního domu, ne-
bo výstavba víceúčelové haly.

Pevně věřím, že na běžném
chodu města krize nezanecha-
la žádné stopy. Staráme se 
o kulturu, sport, veřejnou ze-
leň, veřejné osvětlení. Máme
velmi dobré školství, udržuje-
me chodníky a cesty. 

Z velkých investičních akcí
jsme opravili Dům služeb na
náměstí Budoucnosti, máme
krásné školní dvory na Základ-
ní škole v ulici Čs. armády 

a v Pudlově a zpustlý Rafinér-
ský lesík za finančního přispě-
ní ŽDB a Bonatransu přeměňu-
jeme na sportovně-rekreační
areál. Propojili jsme náměstí
Svobody ve Starém Bohumíně
se starým hraničním mostem,
pokračovala modernizace a za-
teplení budovy interny v naší

nemocnici. Pro seniory jsme
opravili budovu v Okružní ulici.

Nezapomínáme ani na měst-
ské části. Pošta v Pudlově do-
stala novou fasádu a ve Starém
Bohumíně vznikl na náměstí
nový obytný dům. Ve Vrbici
jsme opravili palírnu a budovu
hasičské zbrojnice. Nová Ves se

dočkala nového dětského kout-
ku za finančního přispění stav-
bařů dálnice. V Záblatí je cent-
rem dění opravená sokolovna,
v Kopytově jsme začali opravo-
vat kapli a ve Skřečoni vznikl
nový kruhový objezd pro větší
bezpečnost. 

(Dokončení na str. 5)

říká ve svém novoročním přání starosta Petr Vícha 
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(Dokončení
ze str. 1)

Prostřed-
n i c t v í m
společnosti
BM servis
rozšiřuje-
me skládku
komunál-

ních odpadů o další, už třetí
etapu, která je nutná pro to, 
abychom měli kde ukládat od-
pad a aby ceny za jeho odvoz
nebyly příliš vysoké.

V Bohumíně proběhla ob-
rovská spousta kulturních 
a sportovních akcí za přispění
kulturní agentury K3 a také
společenských organizací. Všem,
kteří se na tom, že Bohumín
žije, podíleli, patří velké podě-
kování. 

Dovolte mi, abych krátkou
vzpomínku na rok 2009 ukon-
čil jednou příhodou, která se 
v Bohumíně těsně před Váno-
ci stala. Zaměstnankyně Čes-
kých drah Marcela Závorková
našla ve vlaku velkou finanční
částku přesahující sto tisíc ko-
run. Přinesla ji na radnici 
a nám se podařilo najít ty, kte-
ří ji ztratili. Společně jsme jim
zachránili Vánoce. Velmi si ce-

níme jednání zaměstnankyně
Českých drah. Je to krásná u-
kázka toho, že poctivost ještě
nevymřela a že má na světě
naději.

Kdybych měl něčím charak-
terizovat rok 2010, který je
před námi, tak bych řekl, že
bude rozkopáno vše, co jsme
tady za patnáct let vybudovali.

Bude pokračovat stavba dálni-
ce D 47, bude zbořen skřečoň-
ský most a v souvislosti s tím
vzniká nový přivaděč k dálni-
ci. To bude mít dopady na do-
pravu, ale také chodce a cyk-
listy. 

ČEZ bude pokládat potrubí
v souvislosti s centrálním zá-
sobováním teplem v podstatě
v celém Bohumíně. Současně
se do země budou vkládat i op-
tické kabely pro internet a ka-
belovou televizi. 

Město vybuduje první cyk-
lostezku od kruhového objez-
du u Billy po Štefánikově ulici
a Šunychelské až ke stavbě
nadjezdu v Šunychlu. Budeme
regenerovat sídliště na Mírové
ulici a máme v plánu budovat

další dvě školní hřiště, na Ma-
sarykově škole v Seifertově u-
lici a také na základní škole ve
Skřečoni. V parku by mělo
vzniknout nové dětské do-
pravní hřiště. Zboříme také
první zchátralý cihlový dům 
s byty IV. kategorie na ulici
Petra Cingra a demolice dal-
ších v této lokalitě budou ná-

sledovat. Lokalita Petra Cin-
gra bude v budoucnu velmi
dobrou adresou. Čeká nás ta-
ké mnoho oprav obytných do-
mů. 

To vše bude mít velký dopad
na stavební a dopravní ruch ve
městě, na pohodlí cyklistů,
chodců i řidičů. Přežijme to!
Dočkáme se za to snížených
cen za teplo a teplou užitko-
vou vodu, nových povrchů
chodníků a cest. Po dokončení
těchto dopravních staveb se
zvýší bezpečnost dopravy ve
městě. Budeme mít opravené
domy a jejich okolí a pro děti
se rozšíří počet míst, kde si bu-
dou moci v bezpečí hrát. 

Město dokončí přeměnu
Rafinérského lesíka a proběh-

ne také regenerace parku Pet-
ra Bezruče. 

Celkově se v tomto roce
chceme zaměřit na zeleň a na
zvýšení čistoty ve městě. Bu-
deme pochopitelně také mys-
let na městské části, namátkou
zmíním dokončení oprav ha-
sičské zbrojnice a kaple v Ko-
pytově. 

Rok 2010 bude také rokem
příprav na velkou akci, kterou
chceme spustit v roce 2011.
Máme čtyři a půl tisíce bytů.
Na konci roku 2010 ve dvou
tisících z nich nebudou ještě
vyměněna okna. Chceme 
celou tuto akci letos připravit
a v letech 2011 a 2012 všechna
zbylá okna ve všech domech
vyměnit. 

Rád bych vám v souvislosti
se začátkem roku 2010 popřál
hodně zdraví a pohody a také
hodně trpělivosti s naší prací.
Chtěl bych, aby se občanům,
podnikatelům i podnikům ve
městě dařilo. Až přežijeme
tento náročný rok, bude i díky
vám Bohumín městem s vel-
kou budoucností.

Petr VÍCHA, 
starosta Bohumína
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Čeká nás těžký rok, ale společně jej přežijeme,


