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Po dálnici ještě letos, ale jen osobáky
Dálnice z Bohumína ke státní hranici

je hotova, ale auta na ni dosud nemohla.
Daleko by se nedostala. Důvodem je
zfušovaný most u polské obce Mszana,
jehož opravy a dodatečné zpevnění po-
trvají až do srpna příštího roku. Přesto
se blýská na lepší časy, alespoň řidičům
osobních vozů. Pro ně by se mohla dál-
nice provizorně otevřít ještě letos s tím,
že by problematický most míjeli.

Po nové dálnici na Mistrovství Evropy 
v kopané 2012. Takový byl plán. Starono-
vými fotbalovými šampiony jsou už čtvrt
roku Španělé, ale po magistrále do Polska
neprojel jediný vůz. To by se ovšem mohlo
změnit. »Polská strana připravila na svém 
úseku variantu objízdné trasy nedokončeného
mostu, ovšem pouze pro osobní vozidla. K pro-
pojení české D1 a polské A1 by mělo dojít ještě
v letošním roce,« informovala mluvčí Ředi-
telství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvi-
nová. Dodala, že na tomto alternativním
zprovoznění se Správa dálnic Katowice 
s českým ŘSD dohodly 25. října. Přesné
datum, kdy by se po dálnice měla projet
první osobní auta, ale zatím nepadlo.

Řešení je to sice polovičaté, ale pořád
lepší než žádné. Šestikilometrový úsek 
z Bohumína ke státní hranici je už od
června hotový, ale používat se nemohl.

Stavba přišla na 2,6 miliardy a nabíhaly
další náklady - na údržbu a hlavně na 
ostrahu před nájezdy zlodějů. Navíc běžela
záruka, aniž by dálnice prošla zatěžkávací
zkouškou běžného provozu. Takto ji otes-
tují alespoň osobáky.

Pro řidiče kamionů se nic nemění, ti se
do Polska po dálnici minimálně do polovi-
ny příštího roku nedostanou. Důvodem je
mostní komplex, asi třináct kilometrů za
státní hranicí, který stíhá rána za ranou.

Nejprve se zde utrhlo ukotvení jednoho 
z lan, pak se oddělil betonový blok ze spod-
ní strany mostu a vůbec nejhorší bylo zjiš-
tění, že je celý most špatně založený. Pro-
jekt se musí přepracovat a je třeba radikál-
ně zpevnit celou mostní konstrukci. Za-
tímco budou probíhat opravy, osobní auta
mohou mostní komplex po provizorně 
vybudovaných cestách objíždět. Pro nákla-
�áky ale tato objízdná trasa dělaná není.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Starosta Bohumína a od roku 2006
také senátor Petr Vícha (ČSSD) obhájil
post v horní komoře Parlamentu ČR.

Ve druhém kole senátních voleb porazil svou soupeřku Miladu
Halíkovou (KSČM) z Havířova, když obdržel 59,70 % hlasů. 

Úspěch ve volbách do Senátu těší, 
ale na prvním místě je Bohumín

Senátní volby sice probíhají
nezávisle na těch komunálních,
ale voliči logicky přihlížejí k to-
mu, jak se kandidáti na domov-
ské scéně prezentují. Vždy� Mi-
lada Halíková je bývalou primá-

torkou Havířova a Petr Vícha je
už 18 let starostou Bohumína.
»Moc občanům děkuji a beru to
jako ocenění práce celého našeho
týmu na radnici,« poděkoval
voličům staronový senátor. 

Petr Vícha pracoval během
prvního senátorského období
ve Výboru pro veřejnou správu
a životní prostředí. »Této pro-
blematice se chci věnovat i nadále,
je mi z hlediska mých 18letých
zkušeností nejbližší,« uvedl. Při-
pomněl také, jakých úspěchů
Senát v posledních letech do-
sáhl. »Dokázali jsme změnit lote-
rijní zákon a umožnili obcím 
regulovat hrací přístroje. Změnili

jsme také zákon o ovzduší, a tím
zachovali poplatky pro velké zne-
čiš�ovatele,« sdělil Vícha. 

Druhé kolo senátních voleb
se konalo 19. a 20. října a pro-
vázela ho slabší účast. K ur-
nám přišlo jen 16,32 % voličů.
Petr Vícha zvítězil ve čtyřech 
z pěti měst volebního okrsku
č. 74. V domovském Bohumí-
ně získal 86,45 % hlasů voličů.

(Dokončení na str. 2) 
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(Dokončení ze str 1)
Ještě větší přízeň voličů zazna-
menal v sousední Dolní Luty-
ni, kde získal 87,51 % hlasů. 
V Rychvaldě to bylo 73,28 % 
a v Petřvaldě 61,14 % hlasů.
Soupeřka Milada Halíková bo-
dovala pouze v Havířově, kde
získala 54,90 % hlasů.

»Výrazná podpora v Bohumí-
ně, Rychvaldě a zejména v Dolní
Lutyni mne mile překvapila. Při-
čítám to dobrému výkonu státní
správy pro tyto obce ze strany 
bohumínské radnice. A je to také
důkazem, že na komunální úrovni
rozhoduje práce lidí a ne politická
příslušnost. Vždy� starosta Dolní
Lutyně je členem ODS a spolu-
práce je vynikající,« pozname-
nal Petr Vícha. Reagoval také
na dotazy, které se před volbami
objevily. A totiž, zda nepřene-
chá starostovský post jiným 
a nebude se na »plný úvazek«
věnovat jen Senátu. »Nic z toho
nezamýšlím. Bohumín a řešení
každodenních problémů zdejších
lidí s celým týmem na radnici je
mi mnohem bližší!« uzavřel sta-
rosta a vítěz senátních voleb 
v jedné osobě.

Pavel ČEMPĚL

P.S. Petr Vícha byl 24. října
všemi hlasy opět zvolen předse-
dou senátorského klubu ČSSD,
který má po volbách 46 členů. 

Úspěch ve volbách
do Senátu těší, 
ale na prvním místě
je Bohumín

Dobrovolní hasiči ze Šunychlu se zabydlují
v novém. 19. října slavnostně otevřeli zrekon-
struovanou zbrojnici, která nejen zkrásněla,
ale také narostla. Přibylo jí celé patro, ve 
kterém vznikla školicí místnost, šatna, 
kuchyňka, klubovna i menší kancelář pro 
velitele. Radikální proměna stála 1,9 milionu.
Městu, které ji financovalo, pomohla také
dotace kraje ve výši 950 tisíc.

Kromě už zmíněných novinek mají šunychelští
hasiči konečně vlastní toalety. Vznikly přestav-
bou bývalého skladu. Zbrojnice má také elek-
tricky ovládaná vrata, zateplenou a nově natřenou
fasádu. Do stejné barvy se oblékla i věž na sušení
hadic. 

Ve stejné době jako v Šunychlu se pilně praco-
valo také ve Skřečoni. Ve zdejší základně hasičů
se měnila okna, dveře, garážová vrata. Venkovní
inovace zahrnovala také nátěr fasády, nové
chodníčky a oplocení. »V interiéru nás ještě čekají
rozvody vody a topení. Dříve tady byly gamaty, te�
výhřev zajistí moderní ústřední topení,« uvedla ve-
doucí organizačního odboru radnice Miroslava
Šmídová. Vylepšení skřečoňské základny přišlo
na zhruba 1,5 milionu, ale ani tím letošní měst-
ské investice do hasičáren nekončí. Dalších tři
sta tisíc putovalo do Kopytova na nové krovy 
a střechu zdejší zbrojnice.

Bohumín má v městských částech hasičských
zbrojnic šest a do všech v uplynulých letech 
investoval nemalé prostředky. V minulosti 
nevzhledné stavby jsou dnes jako ze »žurnálu«.
Se zásadními rekonstrukcemi začalo město v roce
2007 v Záblatí. Přestavba tam přišla na 650 
tisíc. Následovala v roce 2009 Vrbice a inovace
za 680 tisíc. O rok později přišel na řadu Kopy-
tov. Práce se protáhly až do roku 2011 a vše stálo
660 tisíc. Loni se řemeslníci pustili také do nej-
větší zbrojnice ve Starém Bohumíně. Její 
modernizace si vyžádala dva miliony. 

I když jsou nyní všechny zbrojnice po rekon-
strukci, investice do nich nekončí. Už na příští
rok se ve Skřečoni chystají terénní úpravy 
a oprava vedlejší budovy. V Záblatí to bude 
kanalizace a oprava podlahy v garáži.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Povolební 
poděkování

Děkujeme vedení bohumín-
ských základních škol, gymná-
zia, základní umělecké školy,
PZKO ve Skřečoni a majite-
lům restaurací. Opět nám 
umožnili ve svých objektech
umístění volebních místností
pro letošní říjnové volby do
zastupitelstva kraje i dvoje
volby do Senátu Parlamentu
ČR. Velký dík patří i členům
všech devatenácti okrskových
volebních komisí, kteří se vel-
kou měrou zasloužili o bezpro-
blémový a důstojný průběh
voleb.

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice 

Starý Bohumín

Šunychl

Vrbice

Skřečoň

Kopytov

Záblatí




