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? Pane starosto, gratuluji ke 
zvolení místopředsedou ČSSD.

Čekal jste tak jednoznačné 
zvolení (286 hlasů z 519)?

Volby při devíti kandidátech
bývají většinou mnohakolové.
Tentokrát jsme s ministrem
Paroubkem byli zvoleni hned 
v prvním kole, což mne příjem-
ně překvapilo. Dlouhodobě jsem
se »zabýval« komunální politi-
kou, se kterou mám zkušenosti
a zřejmě je v ČSSD po této
oblasti poptávka.

? Proč jste se rozhodl pro 
kandidaturu do funkce

místopředsedy v okamžiku, 
kdy se strana potýká se ztrátou
důvěry voličů?

Myslím, že právě proto.
ČSSD se dopustila asi mnoha
chyb a působí navenek nejed-
notně. Média nás kritizují. Ale
když se opravdu zamyslíme,
jestli se lidé mají hůř, než 
v dobách vlády ODS, která
přivedla zemi na pokraj krize,
není tomu tak. Ekonomice se
daří, mzdy mírně rostou, ČSSD
připravuje snížení daní pro 90
procent lidí. Reálně ale hrozí
naopak vítězství ODS a za-
vádění jejich »modré šance«. To
není nic, než modrá šance pro
bohaté. A tomu je třeba za-
bránit. Chci tomu pomáhat.

? V tisku se diskutuje o vašem
budoucím působení. Bude to

regionální politika a samospráva? 

O tom není pochyb, na roz-
dělení kompetencí jsme se s os-
tatními místopředsedy dohodli.

? Čeho hodláte v nové funkci
dosáhnout?

Byl bych rád, kdyby ČSSD
zlepšila své výsledky v komu-
nálních volbách v roce 2006. To
je jeden cíl. Tady mohu uplatnit
naše zkušenosti. Ten druhý sou-
visí s lepší koordinací a infor-
movaností mezi zastupiteli, po-

slanci a senátory. Zkušenosti 
z práce totiž ukazují, že sně-
movna někdy přijímá zákony, 
které ztěžují činnosti obcí i
občanů. Jakoby chyběla zpětná
vazba od lidí, kteří se mezi
občany každodenně pohybují.
Rád bych ale spolupracoval
také s jinými politickými stra-
nami a svazem
měst a obcí. 
V této oblasti
by právě hodně pomohlo méně
politiky a co nejvíce zdravého
rozumu.

? Průzkumy ukazují, že
Moravskoslezský kraj je 

ve všech parametrech životní
úrovně na samém dně vůči
zbytku republiky. Jak můžete 
z nové pozice pozitivně ovlivnit
rozhodování o nejzanedbanějším
kraji republiky?

Náš kraj je postižen vyšší
nezaměstnaností a restruktura-
lizací těžkého průmyslu, ale má
naopak mnoho výhod a jsem
přesvědčen , že má před sebou
dlouhodobě dobrou perspek-
tivu. Má krásnou přírodu,
spousty šikovných a pracovi-
tých lidí, vysoké školy... Te� je
mu třeba ale pomoci. A tak
jsme například před minulým 
sjezdem přesvědčili tehdejšího
premiéra Špidlu o nutnosti 
opravdu stavět rychle dálnici,
nyní jsme na krajské konferenci
vyzvali vládu k pomoci vysoké-
mu školství a máme informace,
že nám vyjdou vstříc. Te� naše
delegace na sjezdu prosadila 
usnesení o pomoci strukturálně
postiženým regionům. 

? V komunální politice jste 
nejúspěšnějším starostou 

sociálních demokratů. Co je
hlavní zásadou vašeho úspěchu?
Budete aplikovat způsob řízení
města do práce nejvyššího
politického činitele? 

I po deseti letech považuji
práci starosty za spíše manažer-

skou, než politickou. A naší
největší bohumínskou výhodou
je dobrý tým na radnici a bá-
ječná spolupráce s aktivními
občany. Myslím, že se snažíme 
o jejich maximální informo-
vanost a tím o to, aby se zapojo-
vali do rozhodování o městě.
Aplikace těchto zásad v práci
politické strany je trochu obtíž-
nější, protože tam ve skutečnos-
ti nemáte žádné podřízené,
všichni to dělají dobrovolně, 
jsou tam jiné motivace, než je
tomu u firem v pracovním pro-

cesu. Ale po-
kusím se.

? Jste starostou Bohumína,
předsedou krajské ČSSD

a nově také místopředsedou
ČSSD. Chcete-li dobře pracovat
v nové funkci, musí město přijít 
o část vaší energie, se kterou ho
doposud vedete. Jak ji nahradíte?

Po skončení mandátu před-
sedy kraje již nebudu kandi-
dovat. Ale máte pravdu, zejmé-
na vzdálenost od Prahy vezme
čas. Mohl jsem pochopitelně jít
dělat tu práci na plný úvazek,
ale rozhodl jsem se jen pro ne-
placený výkon funkce. Pokud
bych ztratil kontakt s občany,
myslím, že bych to po čase
musel pocítit a město by mi moc
chybělo. Rád vidím konkrétní
výsledky. Rozhodující proto pro
mne byla skutečnost, že oba
místostarostové jsou ochotni
mi pomoci a přerozdělíme si
práci. Cítím podporu i u rad-
ních, zastupitelů i spolupracov-
níků na radnici a vynasnažím se
svou práci na radnici nešidit 
a využít všech možností jak
naopak pomoci také městu.

? Jste psychicky i morálně
připraven na stranické 

potyčky, boje o názory a zásady,
ale i propírání soukromých 
záležitostí a problémů?

Ono to není tak hrozné, jak
to z médií vypadá. ČSSD je vel-
mi demokratickou stranou, kde
má každý možnost říci svůj ná-
zor a ještě máme všechna zase-
dání otevřená pro novináře. Ti
nám to většinou oplácejí tím, že
z těchto zasedání vyberou ty nej-
dramatičtější chvíle a my pak
vypadáme špatně. Je to škoda
zejména proto, že to odrazuje
občany od účasti ve volbách 
a znechucuje je to. No a jiné 
strany někdy volí metody osob-
ních útoků proti svým konku-
rentům - a to se lidem také
nemůže líbit. Možná jednu radu
pro občany. Nevěřte všemu, co
se píše v novinách a tomu, jaké
fámy někdy kolují. Skutečnost
většinou není tak hrozná. 
Ale k vaší otázce: jsem na to
připraven a stejně mne to vždy
překvapí.

? Na závěr osobní otázka 
- co vaše děti, nebudou si vás

pamatovat jen z fotografií 
a novinových článků?

Trefil jste se do mého nej-
citlivějšího místa. Pokusím se 
kvantitu času nahrazovat kvali-
tou. A stejně mi je vždy po nich
strašně smutno. 

Připravil František KREJZEK

Jak se »dělá« komunální a vysoký politik?

Starosta Petr Vícha je v současné chvíli místopředsedou ČSSD
a předsedou její krajské organizace. Pro město je však stále nej-
důležitější jeho práce starosty. Z posledních let ho známe jako
úspěšného komunálního politika. Bude mít dostatek času a sil
na tuto práci i po zvolení do další funkce? 
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Starosta Petr Vícha zvolen místopředsedou České strany sociálně demokratické

Ing. Petr Vícha, 41 let, absolvent VŠB Ostrava, Fakulty strojní
a elektrotechnické. Prvním zaměstnavatelem byly ŽD Bohu-
mín, od 1.5.1991 byl vedoucím finančního odboru Městského
úřadu Bohumín. V roce 1994 byl zvolen starostou města jako
nestraník na kandidátce ČSSD. Ve funkci je již třetí volební
období. Členem ČSSD je od roku 1995.


