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Je tu bílá zima - malebná i proklínaná

Společně dokážeme mnoho

Ladovská zima… zase! Měli bychom si pomalu 
zvykat, že toto roční období bude opět vypadat

jako z obrázků mistra Josefa. Jistě, sníh už nebývá tak
běloskvoucí a stěží potkáte babičky s nůšemi klestí, ale
Paní Zima začíná znovu »respektovat« zimu kalendářní.

Na jedné straně to má své kouzlo. Sníh a mráz umějí vyčarovat
krásné scenérie, děti si užijí sáňkování v bílých peřinách a nemusí
se brodit blátem, nemluvě o vyznavačích zimních sportů, kterým
srdíčko jen plesá. Na stranu druhou je ale mnoho z nás založení
spíše teplomilného a zimou se kochá maximálně z okna vyhřátého
pokoje, nejlépe se šálkem svařáku v ruce. O to více proklínáme,

když musíme do práce vstávat o hodnou chvíli dříve, abychom
vyhrabali auto ze závějí. A když si lopatou odházíme místo na
parkovišti, pokouší se o nás mdloby, když tam navečer objevíme

vůz potměšilého souseda. A co teprve silničáři? Kolik z vás jim
nemůže přijít na jméno, ale zkuste si jen v Bohumíně odklidit
sněhovou nadílku z devětapadesáti kilometrů městských silnic,
nebo dvaadvaceti kilometrů pěších zón, cyklostezek a chodníků.

A� už jste nakloněni teorii globálního oteplování, nebo »kacíř-
sky« vyhlížíte další dobu ledovou, nakoukněte letmo do kalendá-
ře. Ano, máme leden, zimní měsíc, a vše, co se děje za okny, je
zkrátka takové, jaké to být má… (tch)

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY

Vážení Bohumíňáci,

již tradičně si na začátku roku vytyčuje-
me cíle a snažíme se je splnit. To dělá větši-
na z nás a je mou milou povinností to uči-
nit i za nově zvolené zastupitelstvo města. 

Nejdříve mi ale dovolte stručně zrekapitulo-
vat nejdůležitější události uplynulého roku.
Čím byl pro Bohumín typický rok 2010?

Na začátku roku jsem varoval před rozko-
páním města kvůli stavbě teplovodu, pokládá-
ní telekomunikačních sítí, výstavbě cyklostez-
ky, regeneraci sídliště v Mírové ulici, stavbě
dopravního hřiště v Hobbyparku, rekonstrukci
Rafinérského lesíku či nového školního dvora
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na Masarykově škole. V tom jsem se nemýlil.
Ale květnová povodeň některé stavby zpoma-
lila, a tak mi nezbývá, než vám všem poděko-
vat za trpělivost při snášení těchto nepříjem-
ností. Odměnou by nám měla být nižší cena
tepla, další vyžití pro naše děti, pěkné okolí do-
mů na sídlištích, více parkovacích míst a bez-
pečí cyklistů. 

Druhou nejvýznamnější událostí byla beze-
sporu povodeň. Po třinácti letech nás opět za-
sáhla, sice v menším rozsahu a lépe připrave-
né, ale i tak vznikly mnoha občanům velké
škody a spousta práce. Budeme dělat vše pro
to, abychom na tu další byli ještě lépe připra-
veni. Ale snad je již každému jasné, že velká
voda opět přijde a není v lidských silách jí za-
bránit. Jen zmírňovat škody. Příroda je silnější
a ležíme na soutoku dvou velkých řek.

(Dokončení na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)

Na třetím místě v »obtěžování« se umístila dálnice
a stavba skřečoňského mostu. A skoro to s nimi
skončilo špatně, ale obrovská síla vás Bohumíňáků
se ukázala a přesvědčila ministra dopravy, aby stav-
bu mostu a dálnice opět povolil. Díky vám všem, kte-
ří jste se zapojili do petiční akce. Musíme ještě vybo-
jovat dokončení dálničního přivaděče a z hlediska
dopravy máme vyhráno. Již dnes si však někde 
oddychnou, třeba v ulici Čs. armády.

Zbytek jen stručně, i když vše bylo důležité. BM
servis postavil další etapu skládky odpadů a kompos-
tárnu. Opět nás, stejně jako celé Ostravsko, bohužel
trápilo ovzduší a nejen kvůli emisím z našich podni-
ků. Probíhala regenerace parku Petra Bezruče, která
bude letos dokončena. Připravovali jsme se na 
obrovskou akci v oblasti bytových domů a již brzy
zahájíme totální výměnu oken ve všech zbylých 
1 800 městských bytech, kterou dokončíme v roce
2012. Zateplovali jsme další domy a také v tomto
procesu budeme z dotačních programů pokračovat.

V Partyzánské ulici vznikly nové byty a již mají své
nájemníky, naopak v ulici Petra Cingra jsme dva 
domy zdemolovali a ve Skřečoni jsme jeden prázdný
dům prodali. Všechny tyto případy mají společného
jmenovatele. Odstraňujeme problémové lokality 
a v tomto procesu budeme pokračovat. V ulici Petra
Cingra snad letos padnou další čtyři domy.

Nelze opomenout mnoho aktivit naší K3 nebo ví-
tězství v Soutěži plave celé město, či zápisy do knihy
rekordů, mnoho kulturních a sportovních akcí, 
olympiádu seniorů, Univerzitu třetího věku, oslavy
výročí městských částí, opravy hasičských zbrojnic,
Léto-kruhy… Mohl bych v tomto výčtu pokračovat,
ale díky TIKu a Oku o nich většinou víte. Bohumíňáci
jsou aktivní, drží spolu a dokáží se nadchnout a spo-
jit pro dobrou věc. Díky vám všem za tuto aktivitu.

Mé poslední ohlédnutí patří komunálním volbám,
které potvrdily strategii a kontinuitu minulého i sou-
časného vedení města. Všichni chceme, aby byl Bo-
humín městem, v němž stojí za to žít. 

A co nás v tomto úsilí čeká v letošním roce? Snad
žádná povodeň. Přesto finančně podpoříme z vlast-

Společně dokážeme mnoho
ních prostředků Povodí Odry v přípravě stavby dal-
ších hrází ve Vrbici a Pudlově a také v řešení našich
lokalit, které mají problémy v dobách deš�ů.

Z vlastních akcí si zaslouží pozornost další zateplo-
vání nemocnice, stacionáře Salome, Domovinky,
Bobeše a pošty v Nerudově ulici, výměna oken v Do-
mově Jistoty. To jsou investice s nadějí na dotace 
a s úsporou budoucích nákladů na vytápění.

Také skřečoňská škola se dočká nového hřiště 
a úpravy školního dvora. Chceme se opět věnovat 
regeneraci sídliš�, tentokrát výstavbou parkoviště 
u polikliniky, pro bezpečí v dopravě prodloužíme
chodník v Záblatí v Bezručově ulici až k »Partyzáno-
vi«. Další chodníky, osvětlené přechody a cyklostez-
ky budeme připravovat.

Z dotací a ve spolupráci s polskými přáteli z Krzy-
żanovic vybudujeme nástupní místa pro vodáky na
Odře i Olši. I řeky mají svá pozitiva a krása meandrů
Odry je toho důkazem. Připravujeme také dovyba-
vení hasičů a další opravy jejich zbrojnic. V těžkých
chvílích nám to dobrovolní hasiči vracejí a patří jim
za to náš dík i úcta.

V roce 2011 bude také dokončena výstavba roz-
vodů centrálního zásobování teplem. Předpokládám,
že se zbavíme »dětských nemocí« a dočkáme se oče-
kávaných úspor nákladů. A po dokončení dálnice 
a skřečoňského mostu skončí naše potíže s rozkopá-
ním Bohumína. 

Sluší se ještě připomenout naši nemocnici. V těž-
kých chvílích, které prožívá naše zdravotnictví, se jí,
by� s pomocí města jako zřizovatele, daří dobře. Je
moderní, rekonstruovaná a vybavená novými přístro-
ji. Věřím, že její vedení propluje úskalími této doby.

Opět se zaměříme na čistotu, zeleň, údržbu chod-
níků a cest, prioritou budou školy, kulturní a spor-
tovní aktivity... Město a lidé v něm musí žít. A to 
i v dobách krize, která připravuje Bohumín každo-
ročně o přibližně 30 milionů daňových příjmů.

Musíme to zvládnout! Držíme palce i bohumín-
ským podnikům a podnikatelům. Společně dokážeme
mnoho. Bohumín má budoucnost před sebou.

Přeji vám všem do nového roku hodně zdraví 
a štěstí, splnění všech předsevzetí a lepší budoucnost. 

Petr VÍCHA, starosta města

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY

Ilustrační foto z archivu Oka


