
Rok 2007 je úspěšně za námi
pf 2008pf 2008Vánoce jsou svátky klidu a míru a se

závěrem roku přichází obvykle i bilanco-
vání uplynulého období. Jaký tedy byl
rok 2007 z pohledu města Bohumína?

Byl to opravdu výjimečný rok. Historicky
výbornou dopravní polohu města podtrhla
stavba dálnice, jejíž první úsek byl v prosinci
otevřen. Po rekonstrukci železniční stani-
ce je to další mnohamiliardová investice
do města. Již nyní cítíme vzrůstající zájem
investorů a podnikatelů o Bohumín.

Snad i tento faktor má vliv na zaměst-
nanost, ale především výborně fungující
tradiční velké bohumínské podniky způ-
sobily, že jsme se v listopadu dostali na hra-
nici 10% nezaměstnanosti, což je o 3,5 %
lepší, než výsledek okresu Karviná, a po-
kles o 8,5 % za poslední 4 roky je úžasný.
Přispíváme jistě i my rekordním zaměst-
náváním tzv. veřejně prospěšných pracov-
níků. Není to povzbudivá zpráva?

Jestliže investice státu byly v tomto roce
mnohamiliardové, pak rekordních 250
milionů městských investic Bohumín ve
své historii také nikdy nepamatuje. A to
ani při stavbě čistírny odpadních vod v ro-
ce 1997, ani při stavbě aquacentra v roce
2005. Jen málokdo si dokáže představit,
jak náročná práce musela proběhnout při
jejich realizaci a téměř nikdo neví, oč 
náročnější a delší je dnes jejich příprava.
Ta probíhala již v minulých letech.

Dokončení 86 bytů v bývalém hote-
lovém domě je rovněž něčím symbolické.

Je důkazem pracného »vítězství« práva
při jeho vystěhovávání, ale také symbolem
projektu nulové tolerance, který od té doby
uplatňujeme. Ne vždy jsme úspěšní 
a není to běh na krátkou tra� a bez překážek.
Ale společně je překonáme. V této době
máme již téměř stovku volných bytů čtvrté
kategorie. Na konci této cesty nebudou 

v Bohumíně žádné zchátralé byty, žádná
ghetta a jen málo těch, kteří nedodržují zá-
kony. Úspěchem skončil také náš boj s hra-
cími automaty, jejich pokles o více než sto
kusů přinesl klid do okolí bývalých heren.

Dočkali se i příznivci kultury. Mají zbru-
su nový kulturní stánek v centru, celá kul-
tura byla zastřešena sloučením kina a kni-
hovny, ale stále aktivnější jsou i mnohá
občanská sdružení. Bez těchto obětavých
dobrovolníků a nadšenců by to nešlo 
v žádné oblasti činnosti města, a� již jde 
o kulturu, sport, sociální sféru či hasiče.
Všem patří poděkování.

Co ještě bylo pro rok 2007 typické a oje-
dinělé? Zcela nový systém sociálních dá-
vek, se kterým si museli klienti, ale i naši
pracovníci, poradit. Nejmodernější ope-
rační sály v naší nemocnici, která již hos-
podaří bez provozních dotací. Nový stra-
tegický plán města na další období, tolik
potřebný pro plánování dalšího rozvoje 
i získávání dotací. Uzavření smlouvy s ČEZ
na centrální dodávku tepla do tří let od 
jejího podpisu. Měla by snížit náklady ob-

čanů na vytápění. První okružní křižovat-
ka ve městě. Odkoupení Národního domu,
historické památky Starého Bohumína, 
a příprava jeho opravy. Zprovoznění nové-
ho silničního mostu přes Odru začátkem
roku a naopak úplné otevření hranic 
v prosinci. Zahájení Univerzity třetího vě-
ku pro naše aktivní seniory… Asi bychom
našli ještě mnohá další nej, ale nelze vy-
jmenovat všechno. 

A tak i když škarohlídi občas ironicky
zesměšňují naše dlouhodobé heslo, třeba
když narazí na nepořádek kolem popelnic,
posprejované fasády nebo cokoliv jiného,
co zrovna nefunguje tak, jak by mělo, 
Bohumín se stále více stává městem, v němž
stojí zato žít. Městem s dobrou budouc-
ností. Přiložme všichni ruku k dílu a vize
se naplní. Společně, jako tým většiny ob-
čanů města, to dokážeme. 

Na závěr mi dovolte, abych se vrátil 
k Vánocům. Přeji vám všem jejich příjemné
prožití a věřím, že se 24. prosince večer 
sejdeme všichni spolu na náměstí.

Petr VÍCHA, starosta města
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