
No ano. Už tehdy tu byl do-
mov důchodců, v protějším ro-
hu ulička vedoucí ke kostelu.
Na most vedla přímá cesta,
kterou pak zrušili před 20 lety
kvůli kamionům…

Ta cesta tady opět je. Opět
můžeme jet přímo do Polska 
a také sousedé z Chalupek 
k nám. Kamiony jezdí po no-
vém mostě kousek odtud a pak
po nové dálnici.

Ale podél této uličky stávaly
kdysi malé staré domy. Te� ta-
dy stojí tři nové budovy s desít-
kami nových bytů.

Vytahuji kufr z auta a jdu se
ubytovat. Nový hotel? Ale ne,
již v předminulém století tady
býval hostinec. Když jsem byl
malý, říkali mu »Pod zeleným«.
Chodil jsem sem do tanečních.
To až po revoluci postupně
zchátral. Soukromí vlastníci 
z něj udělali vietnamskou trž-

nici. Ještě že jej město koupilo 
a opravilo. Je tu nyní moderní
hotel, restaurace a kavárna, ale
také muzeum 
a fitcentrum.
A dají se tu
půjčit kajaky, na kterých lze
plout po meandrech Odry. 
A taky kola, abyste se mohli
projet cyklostezkou podél me-
andrů a novou lávkou přes Olši
v Kopytově zajet až do Polska.

Posadím se v příjemné ka-
várně a objednám si čaj. Zálib-
ně si prohlížím vybavení a in-
teriér. Mají zde i noviny a časo-
pisy. Nejen nové, ale také ně-
kolik archivních ročníků bohu-
mínských městských novin Oko.
Listuji jimi. Ročník 2009. A vi-
da, píše se tady právě o Starém
Bohumíně. Popíjím čaj a čtu: 

»Dlouhodobě se snažíme, aby se
město rozvíjelo rovnoměrně. Aby
byli spokojeni všichni občané, 

v centru i městských částech. Aby
se jim zkrátka v Bohumíně dobře
žilo. Není to jednoduché. Někde
město vlastní spoustu budov, pro-
stranství, pozemků, a proto zde do
svého majetku investuje více. Něk-
teré stavby jsou sice umístěny 
v městských částech, ale slouží všem
občanům. Je proto jasné, že na
skládku v Záblatí ukládáme odpa-

dy všichni, na
čistírnu odpad-
ních vod v Šuny-

chlu jsou sváděny odpadní vody za
všech částí, by� naopak samotný
Šunychl ještě odkanalizovám není.
Také do nemocnice si jdeme lehnout,
a� jsme odkudkoliv. Starobohumí-
ňák tady výhodu a přednost nemá.
I kino či bazén máme jen jeden. 

Každý rok sledujeme výdaje na
jednotlivé městské části a snažíme
se být spravedliví. 

Jen ve Starém Bohumíně nebyli
nikdy spokojeni. Trauma z chyb-
ného rozhodnutí tamních radních
před více než 160 lety, kdy odmítli
nádraží a město se pak rozvíjelo
jinde, se stále projevuje. Ale mož-
ná, že oprávněně, a Starý Bohu-
mín si pozornost zasloužil. Už jen
proto, aby nebyl jen »Starým«. Je

zde již zmíněná nemocnice, něko-
lik domů s pečovatelskou službou,
Domov Jistoty. 

Jak bude tato městská část vy-
padat za několik let? Ještě letos bude
náměstí opět napojeno na starý most,
vrátí se přímé spojení s Polskem.

V novém domě bude 13 nových
bytů. Rodiny s dětmi z těchto bytů
zajistí obsazení opravené školy 
a školky. Ale v dalších letech bu-
dou následovat další dva domy, o-
prava Národního domu, náměstí...

Je krásný večer, jdu se projít
po náměstí. Nová kamenná dlaž-
ba, to muselo stát peněz. No jo,
památkáři, ti si toho navymýš-
lejí. Procházím kolem krásně o-
praveného domu č.p. 45. Kdysi
patřil neznámým vlastníkům 
a rovněž chátral. Město jej
koupilo stejně jako Národní
dům a opravilo. Pokouším si
vzpomenout, ve kterém roce to
bylo. 2008, nebo 2009? Už ne-
vím. Zato povodeň si pamatuji
naprosto přesně, ta byla roku
1997. Přesně deset let poté do-
stali hasiči nové auto. Všechno
je tu nějaké nové. Ještě že ná-
zev zůstal: Starý Bohumín. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Vystupuji z auta. Nepoznávám to tady. Narodil jsem se sice
v Karviné, protože porodnice v Bohumíně byla před půl sto-
letím zavřená, ale tady jsem strávil dětství. Tady jsem dědečka
a babičku doprovázel do kostela. Kousek odtud, blízko Odry,
bylo staré koupaliště. A každý rok jsem se těšil na proslulou
pouť. Jsem na stejném náměstí, kde se tehdy tato pouť konala? 
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