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Volební obvod 71: Ostrava−město Volební obvod 74: Karviná

Současně s komunálními volbami se uskuteční také volby do Senátu. V těch
ČSSD minule nikde v republice neuspěla. Možná i proto, že Senát nemáme pří-
liš v oblibě, nebo jej dokonce považujeme za zbytečný. Neúčastí u voleb jej
však nezrušíme, spíše tak podpoříme někoho, koho bychom v zákonodárném
sboru ani vidět nechtěli. Dnes je v něm například polovina zástupců ODS. A to 
u nás na Moravě a ve Slezsku přece nechceme.
Sociální demokracie do Senátu nominovala našeho starostu Petra Víchu. Za do-
bu svého dvanáctiletého starostování získal spoustu zkušeností i znalostí problémů
jednotlivých měst, obcí a občanů Karvinska. To vše může v Senátu dobře uplatnit.
Byli bychom neradi, kdyby jeho kandidatura na senátora ohrozila Vaše rozhodová-
ní v komunálních volbách. Ty jsou pro nás prioritou. A Petr Vícha je opět kandi-
dátem na starostu, protože je »motorem i tmelem« našeho týmu. Po důkladném
zvážení jsme ale usoudili, že pro město může být jeho práce v Senátu užitečná. Mů-
že pro Bohumín mnohé udělat - stejně jako se snažím já v Poslanecké sněmovně, třeba
při získávání dotací. V tom je Bohumín velmi úspěšný a je to na každém kroku vidět.
Lidé se ptají, zda Petr Vícha v případě svého zvolení do Senátu neodejde z Bohumína. Může-
me všechny ujistit, že neodejde. Bude to pro něj náročné, ale Bohumín mu přirostl k srdci 
a zůstane zde! Odmítl už řadu lukrativních postů podmíněných stěhováním do Prahy. Je velmi silná osobnost a s podporou
našeho týmu zvládne i větší zátěž. Už te� se chystá »provětrat« řadu nevyhovujících zákonů. Je to potřebné pro naši dobře
nastartovanou nulovou toleranci a ke zvýšení finanční podpory obcí, ale také k boji proti zneužívání sociálních dávek. 
Podpořme Petra Víchu, a� nevyhrají Kumarové a Karásci nebo ODS! 

Ing. Alfréd MICHALÍK, poslanec PČR, předseda MO ČSSD Bohumín
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Využijte svého volebního práva, volte JISTOTU!


