Vážení spoluobčané, milí Havířované,
rok 2007 začal ve znamení změn. Po opakovaných komunálních volbách jsem byl zvolen
havířovskými zastupiteli primátorem města. Do této funkce jsem vstoupil s nemalými
životními i politickými zkušenostmi, a proto pevně věřím, že mám dobré předpoklady podílet
se na rozvoji našeho města. Ve své snaze určitě nebudu sám - spolu se svými kolegy
zastupiteli a v užším týmu radních se budeme snažit realizovat volební programy politických
stran, které mají společný podtext, a tím je rozvoj našeho města a spokojený život jeho
obyvatel.
Za prioritní ve své práci považuji snahu o zlepšení bydlení, proto považuji za nezbytné
pokračovat v regeneraci panelového sídliště na Šumbarku, v oblasti infrastruktury je to
dobudování kanalizační sítě, na které chceme získat co nejvyšší dotace z Evropské unie,
v sociální oblasti budeme i nadále podporovat rekondičně ozdravné pobyty pro děti a seniory
a v oblasti dopravy je cílem odlehčit centru města. Na investiční akce bude letos vyčleněna
částka přes 400 mil. Kč.
Z velkých investičních akcí nás v letošním roce čeká dokončení rekonstrukce objektu
bývalého kina Radost, dokončení výstavby školního parku za Lučinou, dokončíme
rekonstrukce silnic V Zaryjach, Přátelství a mnohé další.
V tomto roce také zahájíme výstavbu vůbec prvního havířovského Domova seniorů, do
kterého se do 2 let nastěhuje téměř stovka seniorů. Zahájena bude také výstavba hasičské
zbrojnice v Havířově-Životicích, opraven bude most přes Sušanku a velkou změnou
v celkovém image města bude znamenat plánovaná rekonstrukce Hlavní třídy. Začněme
prostoru u autobusových zastávek před magistrátem města, kde vznikne zpevněná plocha
s kašnou, nové bude veřejné osvětlení a opravíme okolní chodníky. Letitý dopravní problém
na Bludovickém kopci vyřeší vybudování okružní křižovatky. Tuto stavbu zajistí Ředitelství
silnic a dálnic a město se na ní bude finančně podílet 7 mil. Kč.
Nemalé finanční prostředky si vyžádá „běžný provoz města“, tedy různé práce, opravy
a služby, které považujeme za samozřejmé: například zimní údržba přijde město na více než
10 mil. Kč, přes 50 mil. Kč stojí sběr komunálního a separovaného odpadu, dalších 40 mil. Kč
si vyžádá provoz veřejné silniční dopravy. 30 mil. Kč je určeno na veřejnou zeleň a vzhled
obce.
Neméně významná bude také podpora města do oblasti kultury, sportu a dalšího
volnočasového vyžití. Pro sportovní a mimosportovní subjekty, které nejsou zřízené městem,
bude určeno přes 35 mil. Kč, pro městské příspěvkové organizace, které zajišťují kulturní
a sportovní aktivity, bude navíc dalších skoro 70 mil. Kč. Mimo to také budeme nadále
podporovat Akademii III. věku, která je určena seniorům, kteří se chtějí nadále vzdělávat.

Volební období 2006-2010 začalo v Havířově s tříměsíčním zpožděním, kde svou roli sehrály
dramatické události. Jsem však přesvědčen, že práce nového zastupitelstva tím nebude
nikterak poznamenána a že všichni zastupitelé přiloží ruku k dílu a přispějí tak k novému
rozvoji našeho města. Rovněž bych si přál, aby ruku k dílu přiložili i všichni Havířované
například zapojením se do kulturního či společenského života města. Vždyť je to naše město –
udělejme si ho podle svých představ!
Přeji Vám, abyste se v Havířově dobře cítili a abyste měli mnoho důvodů být na své město
hrdí!

