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Vážení spoluobčané,

nejprve mi dovolte, abych 
využil této příležitosti 
a popřál vám hodně štěstí, 
spokojenosti a pevné 
zdraví v novém roce 2014.

Město Bohumín vytrvale pracuje 
zejména na dlouhodobých projek-
tech. Dřívější příprava vyústila 
v loňském a letošním roce v jejich 
realizaci. Letos zase budeme při-
pravovat to, co budeme stavět 
a opravovat v příštích letech. Ale 
po pořádku.

Rok 2013 je za námi a troufám si 
říci, že úspěšně. Navzdory vývoji 
hospodářství v České republice 
jsme v Bohumíně skončili hospoda-
ření kladným výsledkem. Při pročí-
tání svého novoročního proslovu 
na rok 2013 jsem s uspokojením 
mohl konstatovat, že máme splněno.

Slibně se rozjela služba senior 
taxi, upravili jsme poslední velký 
dětský koutek a hřiště v Bezručově 
škole. Fotbalisté mají nové trénin-
kové hřiště a připravili jsme projekt 
nové tribuny. Také lokalita za par-
kem po odstranění zahrádek pro-
hlédla a je hojně využívaná. Rekon-
strukcí hasičské zbrojnice ve Skře-
čoni jsme dosáhli stavu, kdy jsou 
všechny naše zbrojnice pěkné 
a opravené. Nyní se zaměříme na 
doplnění techniky – dokončuje se 
repase cisterny záblatské a na řadě 
je cisterna v Šunychlu. Ale i zbrojnice 

profesionálních hasičů v centru 
města se opravuje a v letošním 
roce bude dokončena novými 
garážemi. Nejde ale o akci města.

Zejména přes prázdniny jsme 
opravovali také školy. Nejviditelnější 
je postupná výměna oken Masary-
kovy školy, ale děti jistě ocení 

i méně viditelné vybavování našich 
školních kuchyní. V Záblatí, ale také 
v jiných částech, sázíme stromy 
v rámci projektů izolační zeleně, 
připravujeme terénní úpravy a oze-
lenění bývalého areálu na Faji.

Ve Skřečoni a Šunychlu se dočkali 
dalších kousků kanalizace, a takto 
budeme postupovat i v dalších 
letech. Ověřujeme i nové metody tla-
kové kanalizace, která by nám po-
mohla vyřešit místa, kde nejsme 
schopni využít kanalizace gravitační.

Hned na pěti místech jsme v roce 
2013 pokračovali v projektech rege-

nerace okolí našich domů a v úpra-
vách dvorů a veřejných prostranství. 
Pro připomenutí – v Šunychelské 
a Nerudově ulici, ve dvorech za 
Grandem a v Poděbradově ulici 
a v lokalitě Osvěta, kde vzniklo nové 
parkoviště a došlo k užitečné úpravě 
dopravního řešení. Také letos bude 
regenerace pokračovat dalšími etapa-
mi v Nerudově ulici, zejména v okolí 
pošty a Bobše. A připravujeme se 
i na další období, ať již budou dotace 
či ne. Chceme, aby celé město bylo 
hezké a upravené. K tomu využívá-
me i vlastní zdroje a opravujeme 
chodníky a cesty, ale na podzim 
došlo také k opravě pěti cest v růz-
ných městských částech v rámci 
náhrady za to, co jsme vytrpěli při 
stavbě dálnice. 

Zdravotníci i pacienti se dočkali 
zateplení a nových oken Centra 
zdravotnických služeb, i když v prů-
běhu rekonstrukce jim to ztěžovalo 
život, stejně jako našim nájemní-
kům, když jsme v Nerudově a Ja-
náčkově ulici připojovali další domy 
na centrální teplovod. Přestože 
vytrpěli své, věřím, že výhody i nové 
koupelny ocení. Bohužel i letos a v 
dalších letech si totéž vytrpí i jinde. 
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Dokud je co zlepšovat, je třeba se o to snažit
Nahrazování gamat či topení tuhými palivy je 
v dnešní době nutné. 

Asi 150 rodin se dočkalo zateplení dvou věžo-
vých domů v Bezručově ulici, letos a v příštím 
roce se dočkají všechny věžové domy. Zbývá jich 
deset a do konce roku 2015 budou zatepleny. 
A právě na tomto si ukažme, jak se vše prolíná 
v dlouhém čase. Postupná příprava projektů 
a stavebních povolení, zajištění financování 
a také propočty, zda i výhodný úvěr můžeme 
splatit a neomezit další opravy ostatních domů. 
Dobrou zprávou pro všechny nájemníky je, že je 
tomu tak a až do roku 2018 mohou mít jistotu, 
že se nájemné už zvyšovat nebude. To je, myslím, 
velmi dobrá zpráva. Zvláště když ji doplníme tím, 
že naopak ceny za odvoz odpadů díky dobré 
separaci snižujeme, že ceny elektřiny a plynu 
jsme vysoutěžili elektronickou aukcí nižší a pro 
letošní rok zůstanou stejné i ceny tepla. Alespoň 
jedna dobrá zpráva v naší republice, kde se ne 
vše ideálně daří.

Vzpomínku na minulý rok zakončím tím, že 
jsme zahájili dvě velké akce – rekonstrukci Národ-
ního domu, která potrvá do roku 2015, a stavbu 
víceúčelové haly, kterou, pevně věřím, budou 
sportovci moci využívat už letos na podzim.

Naopak největší akce, kterou financovalo 
Povodí Odry, byla úspěšně ukončena. Vrbice se 
dočkala protipovodňových hrází. Ještě tam přibude 
nový asfaltový povrch. Na přípravě hrází v Pudlově 
se pracuje, ale víme, že je to dlouhý proces.

A co nás čeká letos? V areálu naší nemocnice 
bude soukromý investor budovat hemodialyzační 
jednotku. Jinak je nemocnice po modernizaci 
a zateplení a už další investice v nejbližších letech 
nepotřebuje. Potřebuje jen, aby se celkově uzdra-
vilo naše zdravotnictví a jeho fi nancování.

Už na jaře začnou další opravy chodníků 
a silnic, vzniknou také nové chodníky v nebez-
pečných místech v městských částech a v plánu 
jsou také přechody pro chodce. Záleží i na tom, 

jaké získáme dotace. Prioritou je Lidická ulice 
u Bochemie a přechod u Lidlu. Kraj zahájí rekon-
strukci pro kamiony nevyhovující »myší díry« 
v Drátovenské ulici. Vznikne zde úrovňový přejezd.

Dokončují se procesy rušení povolení pro lote-
rijní herny. Ministerstvo financí je ale mnohem 
pomalejší, než bylo, když je protiprávně a proti vůli 
města povolovalo. Naši lidé v nich prohrají ročně 
téměř 40 milionů korun! Tomu chceme zabránit.

Nebudeme jen stavět, ale pokračovat budou 
postupné demolice domů v lokalitách, které 
tady v Bohumíně nechceme. Věříme, že se také 
změní podmínky pro placení dávek v ubytov-
nách, ať se nevyplatí jejich vlastníkům nám je 
tady zřizovat.

Ne vše se vždy podaří a nemáme ve městě jen 
pozitiva. Žijeme v kraji a okrese se zvýšenou 

nezaměstnaností a je moc důležité, aby se dařilo 
bohumínským podnikům a živnostníkům. Žijeme 
v kraji, kde i vlivy z Polska, dopravy, průmyslu 
a způsobu vytápění nemáme ideální ovzduší. 
Žijeme v regionu, kde z důvodu horší sociální 
situace není nejlepší ani bezpečnostní situace 
a kde se daří sběračům kovů a sběrnám.

Žijeme na soutoku velkých řek, kde vždy bu-
deme trochu v ohrožení velkou vodou. Žijeme ve 
městě, kde díky dopravnímu uzlu vznikly podniky 
a kvůli podnikům je tady naopak větší dopravní 
zatížení. Přes postupné zlepšování a budování 
obchvatů je třeba ulice 1. máje ve Skřečoni velmi 
zatížená, a usilujeme proto spolu s okolními 
obcemi o budoucí obchvat Skřečoně.

A jsme lidé, a proto i my někdy zkrátka selže-
me, jako se to loni stalo i dvěma úřednicím. Ale 
přesto, že okolní svět není vždy růžový, společně 
se snažíme, aby byl krásnější, bezpečnější a aby 
zkrátka stálo za to v Bohumíně žít. Dokud je co 
zlepšovat, je třeba se o to snažit. A naši občané, 
ale i občanská sdružení a další organizace jsou 
mnohdy úžasní, dokáží se spojit. Dokáží hlaso-
váním získat nové hřiště, dokáží bojovat proti 
zastavení stavby mostu, dokáží se sejít u vánoč-
ního stromu na náměstí a hlasovat v soutěži, 
aby byl nejkrásnější. Jsme na vás zkrátka pyšní. 
A za to vám děkuji a ještě jednou vám všem pře-
ji úspěšný a spokojený rok.

Petr VÍCHA, starosta

(D
o

k
o

n
če

n
í z

e
 s

tr
. 1

)

NOVOROČNÍ SLOVO

Hezká zbrojnice a vzduch z vlastní produkce
Celoměstský boom obnovy nemovitostí neminul ani 
základnu profesionálních hasičů. Před pár dny skočila 
už její pátá etapa, pro kolemjdoucí nejmarkantnější. 
Dosud se ve zbrojnici na křižovatce Jateční a ČSA 
inovoval hlavně interiér a vybavení, nyní přišel na řadu 
vzhled samotné stanice.

Téměř žádné rekonstrukce 
objektů se dnes neobejdou 
bez zateplování fasád a střech. 
Jednak pak objekt lépe 
vypadá a současně klesnou 
náklady na vytápění. Touto 
cestou se vydali také hasiči. 
A protože to jsou profesioná-
lové z oboru, na zateplení 
použili nehořlavou »skelnou 
vatu«. Na tu stavební fi rma 
ve finále nanesla omítku 
v kombinaci šedé a tmavě 
cihlové barvy, aby se bohu-
mínská stanice sladila s vi-
zuálním standardem objektů 
moravskoslezských hasičů.  

Kromě  atraktivnějšího 
vzhledu se zbrojnice dočkala 
i modernizace vnitřních pro-
stor. Má nový nábytek a ob-
ložení. A došlo i na techniku. 
Bohumínská jednotka si po-
řídila dieslový agregát, který 

v její výbavě dosud chyběl, 
a přípojku s hydrantem. 
Nový je i kompresor. „Využi-
jeme jej při plnění tlakových 
lahví vzduchem, bez kterých 

se neobejde-
me při zása-
zích v nedý-
chatelném 
prostředí,“ 

vysvětlil velitel bohumínské 
stanice Přemysl Švajda.

Rekonstrukce bohumínské 
základny profesionálních 
hasičů probíhá, jak už bylo 
řečeno, po etapách. Podle fi -
nančních možností. Pokud to 
situace dovolí, letos by se 
měly obnovy dočkat garáže.

(tch)



 Na plechové a nevzhledné garáže by se mohlo 
dostat letos. Do této doby »brizolitová« omítka se 
oblékla do kombinace cihlové a šedé, jako všechny 
stanice HZS v kraji.  Foto: Pavel Čempěl
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