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čísloOKO
čtrnáctideník ● vydává město Bohumín ● ročník XXII / 2012 ● cena 7 Kč

Bohumín vítal nový rok 
bengálskými ohni

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY

Máme dobré předpoklady zvládnout každou situaci
Vážení bohumínští spoluobčané,
je zde nový rok, a to je příležitost ohlédnout se za 

rokem minulým a nastínit cíle pro ten příští. V dnešní
nelehké a nevyzpytatelné době to však není jednoduché.
S vážnými potížemi se potýká celý svět a nevyhne se jim
ani Česká republika. Kroky současné vládní reprezenta-
ce situaci spíše zhoršují, a tak se nelze divit, že většina
občanů k politikům a k politice obecně ztratila důvěru.
O to více jsme vzpomínali na zesnulého prezidenta 
Václava Havla.

Ale ži-
vot v Bo-
humíně

musí jít dál a my jsme povinni udělat vše, aby-
chom byli připraveni na možné varianty vývo-
je a zvládli každou situaci. Máme pro to dobré
předpoklady. Naše hospodaření je zdravé, ne-
jsme zadluženi, dlouhodobě máme vyrovnané
rozpočty. Městský majetek v posledních letech

vzrůstal, takřka nic není v havarijním stavu, 
a proto se nemusíme obávat krizových scénářů.

Nesmíme zapomínat ani na negativa. Trápí nás
ovzduší a musíme se mít na pozoru před vodním
živlem. Míru nezaměstnanosti sice máme jednu 
z nejmenších v okrese, ale obecně má sociální
složení obyvatel v regionu k ideálu daleko. A taky
nám v průběhu roku střídavě přidělává vrásky
hluk z restaurací, nepořádek, vandalové ...

Dovolte mi nejprve ohlédnutí za rokem mi-
nulým. Radnice poprvé pracovala s novým po-
volebním vedením a jsem rád, že jsme s celým
zastupitelstvem, bez politických hrátek, napl-
nili naše představy. Co jsem v loňském novo-
ročním proslovu slíbil, to se také stalo. Bylo
dokončeno napojení domů na centrální záso-
bování teplem a vzhledem k dramaticky stou-
pající ceně plynu se ukazuje, že to bylo rozhod-
nutí správné. Jak v oblasti cen tepla, a díky
zrušení kotelen i z hlediska životního prostředí.

Pokračovala příprava protipovodňových 
opatření, hrází ve Vrbici a projektové doku-
mentace ochrany Pudlova. S přispěním města
byla vyčištěna Bajcůvka ve Starém Bohumí-
ně, dokončen ochranný kanál podél dálnice 
a provedena spousta dílčích opatření ke zlepše-
ní odvodu vod. Vloni žádná povodeň nebyla,
ale chceme udělat maximum, abychom byli na
tu budoucí ještě lépe připraveni. 

(Pokračování na str. 2)
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Na fungující rodině stojí společnost

V zastupitelstvu máte premiéru,
ale v práci pro město se angažujete
už od poloviny minulé dekády.

Ano, před sedmi lety jsem
stála u zrodu Komunitního
plánování v Bohumíně coby
vedoucí skupiny pro rodinu.

Rodiny, hlavně ty s malými dětmi,
jsou v centru vašeho zájmu neu-
stále. Jak vnímáte jejich současné
postavení ve společnosti?

Jsou jako Popelky. Stát je be-
re jako samozřejmost a preferu-
je, třeba ve formě dotací, jiné
skupiny. Přitom právě funkční

rodiny s dětmi se podporovat
musí, na nich celý stát stojí.
Bez potomků naše populace ze-
stárne a v budoucnu nás mo-
hou čekat velké problémy. 

Podpoře by se měla věnovat 
i města, jak je na tom Bohumín?

Ve srovnání s okolím je ten
přístup nadstandardní. Budují
se dětská hřiště, máme aqua-
centrum s možností plavání ko-
jenců a podobně. Jsou města,
ve kterých nenarazíte na dětský
koutek, zatímco u nás má každá
městská část svůj vlastní.

Této oblasti se věnujete dlouho-
době. Prozradíte nám, jak se 
v posledních letech rodina 
»proměnila«?

Ten vývoj je velmi výrazný.
Lidé se pro dítě rozhodují po-
zději a rodiče tak jsou až o de-
set let starší než dříve. Mno-
hem častěji také mívají pouze
jedno dítě. Z pohledu našeho
centra v minulosti doslova ba-
žili po informacích, zajímali se
o veškeré aktivity. Dnes mají
rodiče díky internetu mnohem
větší přehled, ale paradoxně
pod přívalem informací znejis-
tí. Neumí se rozhodnout, co
pro jejich dítě je či není dobré.

Vy jste se pro změnu svěřila, 
že znejistíte, když se vás někdo
zeptá na koníčky. Čím to je?

Koníčkem je mi totiž práce.
Doslova. Věnuji jí všechen
svůj čas a hobby, pod kterým si
lidé představují pletení nebo

n o v o r o č n í  s l o v o

Máme dobré předpoklady zvládnout každou situaci
(Dokončení ze str. 1)
Byl zprovozněn skřečoňský most, pokračuje

dostavba dálnice. Zastaveno nebylo ani budo-
vání přivaděče a doufáme, že se to nezmění.
Jsou to stavby státu a u těch si nemůžeme být
za této vlády ničím jisti.

Dokončení regenerace parku Petra Bezru-
če, zahájení akce »Okna všem« u tisícovky by-
tů, zateplení a nové fasády u mnoha měst-
ských objektů, nový chodník v Bezručově ulici
v Záblatí, nové školní hřiště ve Skřečoni, par-
koviště u polikliniky, opravená hasičská zbroj-
nice ve Starém Bohumíně, nástupní místa pro
vodáky a demolice domů v ulici Petra Cingra -
to je výčet největších akcí, které jsem vloni sli-
boval a také se uskutečnily. Mnohé z nich 
z dotací, v jejichž získávání jsme byli velmi 
úspěšní i pro letošní rok.

Musím ještě zmínit množství sportovních,
kulturních a společenských akcí a široké akti-
vity naší K3 - digitalizaci kina, organizaci svá-
tečních trhů, zápisy do knihy rekordů. Opako-
vané republikové vítězství v akci Plave celé
město, olympiádu seniorů, univerzitu třetího
věku… zkrátka všechny důkazy toho, že Bo-
humíňáci jsou aktivní, dokáží se bavit a držet
pospolu! Všem se sluší poděkovat. Dík patří
také podnikům a podnikatelům, kteří dávají li-
dem práci. Když se daří jim, daří se i městu.
Doba je nelehká, držme jim palce.

Co nás čeká v roce letošním? Přestože 
opět očekáváme z důvodu hospodářské krize
nižší daňové výnosy, nechtěli bychom, aby to
bylo znát na čistotě města, podpoře kultury,
sportu a občanských sdružení, na údržbě zele-
ně, na veřejném osvětlení, opravách chodníků
a cest, na školství. Zkrátka na všem, co tvoří
základ života ve městě. Trochu ale máme oba-
vy o bezpečnost. Mohla by ji zhoršit kombina-

ce několika faktorů - nárůst kriminality, po-
kles příslušníků Policie ČR, změna systému
vyplácení státní sociální podpory a zdražování
z důvodu vyšší sazby DPH. To ale nejsme
schopni aktivně ovlivnit. Města okresu Karvi-
ná na to upozornila premiéra republiky. Pře-
vod agend sociální podpory z měst na úřady
práce je rovněž nepřipravený. Za jeho případ-
né selhání odmítáme nést zodpovědnost. Měs-
ta vždy upozorňovala ministra Drábka na
možná rizika.

Rozhodli jsme také o způsobu vývoje nájem-
ného v městských bytech do ukončení regulace
v letech 2013 až 2015. Naši nájemníci se ne-
musejí obávat dramatického zvyšování cen ja-
ko je tomu zejména u soukromých vlastníků.
Úpravy nájmů budou postupné a sociálně 
únosné. Navíc stále platí, že veškeré nájemné

Matka dvou dcer, původně ekonomka, se na mateřské roz-
hodovala, čemu by se chtěla v životě věnovat. Nakonec u Petry
Kalichové (43) zvítězila práce s malými děti a jejich rodiči. V do-
bě, kdy byla mateřská centra teprve v plenkách, rozjela v Bo-
humíně Centrum mladé rodiny Bobeš. Dnes je v jedné osobě
jeho koordinátorkou / vedoucí a sociální pracovnicí. Člen-
kou zastupitelstva je od loňského podzimu, kdy nahradila od-
stoupivší kolegyni. Pracuje také v komisi pro výchovu a vzdě-
lávání a v sociální komisi.

zahrádkaření, opravdu ne-
mám. Když už něco, tak ráda
cestuji. Nejraději do globaliza-
cí neposkvrněných končin,
například do Bosny. Vypnu
mobil, relaxuji a dokonale si
»vyčistím« hlavu.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

vrátíme do oprav domů a bytů. Změna systé-
mu vytápění, výměny oken a postupné zatep-
lování domů naopak přinesou snižování plateb
za služby.

Z konkrétních akcí letos dokončíme výměnu
oken ve zbývajících bytech, zateplíme věžový
dům 973 v Nerudově ulici, zahájíme výstavbu
kanalizace v městských částech, kompletně 
opravíme kuchyni ZŠ Čs. armády a zrekon-
struujeme MŠ Tovární a hasičskou zbrojnici 
v Šunychlu. Z dotací zahájíme výsadbu izolač-
ní zeleně a zmodernizujeme veřejná prostran-
ství v centru. Ale hlavně se budeme opět při-
pravovat na budoucnost, pracovat na dlouho-
dobých projektech. Třeba na zástavbě lokality
Petra Cingra ve Starém Bohumíně či Anenské
ulice v Záblatí, na přípravách staveb chodní-
ků, cyklostezek a kanalizací v městských čás-
tech a na další regeneraci sídliš�.

Budoucnost města nám totiž nikdy nebyla 
a není lhostejná a budeme o zlepšení života 
v Bohumíně usilovat, a� už bude situace v Ev-
ropě jakákoli. Společně to dokážeme, jako
jsme dokázali vybojovat dostavbu skřečoňské-
ho mostu. Společně dokážeme, aby byl Bohu-
mín městem, v němž slušným občanům stojí
za to žít. I když to není jednoduché a není to
běh na krátkou tra�.

Přeji i vám všem splnění vašich přání 
a úspěšný běh rokem 2012.

Petr VÍCHA, starosta


