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● ČSSD získala v sobotních 
komunálních volbách 59 procent.
Počítal jste s takovým výsledkem
nebo vás překvapil?
Volby jsou tím okamžikem,

kdy nám občané dávají vysvěd-
čení za naši čtyřletou práci.
Myslím, že se Bohumín oprav-
du změnil k lepšímu, a tak jsem
s napětím čekal, jaké to vysvěd-
čení bude. Jsem mile překva-
pen. Je to pro nás velká podpo-
ra pro další práci. Když ji od ob-
čanů cítíte, můžete se pustit i
do odvážných kroků. Slibuji, že
náš tým důvěru nezklame.

● Jak jste spokojen s volební účastí? 

Z velkých měst našeho okre-
su byla v Bohumíně účast jasně
nejvyšší. Jít volit je právo a je
na každém občanovi, zda toto
své právo využije. Obecně mů-
že panovat určité znechucení 
z vyšší politiky, ale ve městě jde
o něco jiného. Věřím, že se o-
pět podaří spolupracovat v za-
stupitelstvu napříč stranami 
k prospěchu města a jeho občanů.

● Jaké te� budou povolební kroky
vaší strany?
V neděli 29. října se uskuteč-

ní ustavující zasedání zastupi-
telstva, kde proběhne volba
starosty, místostarostů a rady.
Do té doby se určitě sejdou zá-
stupci jednotlivých stran. Pak
budou postupně ustaveny vý-
bory a komise, do kterých se jis-
tě opět zapojí mnoho občanů.
A hlavní pro nás je, že nebyly
přerušeny žádné práce, probíhá
příprava rozpočtu na příští rok,
žádáme o dotace, připravují se
projekty, zkrátka život běží dál.

● Budete se ucházet opět o křeslo
starosty?

Jsem kandidátem ČSSD na
starostu a myslím, že ve složení
vedení radnice by se nemělo
nic měnit. 

● V prvním kole voleb do Senátu
jste získal téměř 34 procent hlasů
a postoupil jste do druhého kola,
které proběhne v pátek 27. 
a sobotu 28. října. V případě, že
se stanete senátorem, dokážete si
představit symbiózu obou funkcí
nebo se něčeho budete muset
vzdát. Jaký dopad to bude mít
pro Bohumín?
Kombinace starosta a senátor

je v Senátu nejčastější a je to
logické. Zkušenosti z každo-
denního styku s občany a s je-
jich problémy, ale také znalost
zákonů používaných ve měs-
tech jsou dobrým předpokla-
dem pro kvalitní práci v Sená-
tu. A naopak se to pak může
projevit zlepšením zákonů. Dá
se to pochopitelně zvládnout
jen díky dobrému týmu na rad-
nici. A pro Bohumín by to
mohlo být také výhodné, tak ja-

ko je užitečné, že máme svého
poslance, který městu pomáhá. 

● Budete s někým jednat 
o uzavření koalice?
Byl bych rád, kdybychom

v zastupitelstvu spolupracovali
všichni bez rozdílu stran. Každý
se může zapojit do práce, je jí
dost.

● V případě, že se opět stanete 
starostou, jaké budou vaše první
kroky ve staronové funkci? Je
něco, co jste nestihl dokončit?
Máme spoustu rozdělané prá-

ce. Naznačili jsme to v padesáti
konkrétních závazcích občanům,
které jsme doručili do všech do-
mácností na mapě města. Vše
se pokusíme postupně splnit.
Největší úkol cítím tentokrát
nikoli v konkrétních investi-
cích, ale v postupném zlepšení
sociální struktury obyvatelstva
našeho města.

● Od koho očekáváte podporu
při volbě starosty? Jen od stra-
nických kolegů, nebo čekáte, 
že vás podpoří i opozice? 

Minule jsem dostal důvěru
napříč stranami. Ale po letáku,
který dva dny před volbami
rozšířila Občanská demokratic-
ká strana a který byl naprosto
lživý, si myslím, že s naší prací
asi příliš spokojeni nebyli. Uvi-
díme.

● Za poslední čtyři roky získal 
Bohumín přes 150 milionů dota-
cí. Kolik peněz byste rád získal
pro Bohumín v následujících
čtyřech letech? Pokud se stanete
senátorem, budete tak moci 
získat více peněz pro město?
Senátoři a poslanci pochopi-

telně pomáhají svým městům,
ale žádnou dotaci nedostanete,
když nejste dokonale připrave-
ni, nemáte projektovou doku-
mentaci, stavební povolení,
perfektní žádost a tisíce dalších
náležitostí. To musí připravit o-
pět tým zkušených lidí na rad-
nici. A že to dokážeme, o tom
svědčí naše vysoká úspěšnost 
při získávání dotací v minulém
období. Jistě se pokusíme být
minimálně stejně úspěšní.

● Co vás nejvíce zamrzelo na
předvolební kampani v Bohumíně?
Několik měsíců před volbami

jsem napsal, že přestože po do-
bu čtyř let spolupracujeme,
před volbami vždy přijde někdo
s kritikou, a to i toho, co před
tím sám schvaloval. Tentokrát
byla kampaň korektní, s výjim-
kou zmíněného letáčku a inze-
rátu ODS do Oka, kde byly
zjevné lži a dokonce nesprávná
čísla. Ale čekal jsem to, i když
to svědčí o jisté ubohosti auto-
rů. 

Nejsmutnější je, že se pod le-
táček nedokázali ani podepsat 
a vytiskli jej dokonce s naším
znakem ČSSD. Ale je vidět, že
naši občané posuzují čtyři roky
práce a ne čtyři dny pomluv 
v předvolební kampani. Tak to
kolegům z ODS opět odpustím.
Možná to je příliš velkorysé, ale
spolupráce po další čtyři roky je
pro město důležitější. Odpus-
tím, ale budu si to pamatovat!

Rozhovor připravila 
Lucie BALCAROVÁ

Od voličů jsme dostali výborné vysvědčení
řekl OKU lídr vítězné bohumínské ČSSD v komunálních volbách Petr Vícha

K volbám v Bohumíně při-
šlo 40 procent voličů, kteří si
vybírali zástupce do 23 člen-
ného zastupitelstva a hlasova-
li v 19 volebních okrscích. 
O jejich hlasy se ucházelo 152
kandidátů z osmi stran.

Největší volební účast zazna-
menali ve Vrbici, kde přišlo 
k urnám 61 procent lidí, nej-
menší naopak v základní škole
na Bezručově ulici, kde volilo
30 procent občanů.

ČSSD tak zůstává v 23 člen-
ném zastupitelstvu 16 křesel.
Polepšila si ODS, která získala
5 mandátů oproti původním
třem. O jeden mandát si po-
horšili komunisté, kteří získali
pouze 2 křesla. KDU-ČSL, kte-
rá měla v minulém volebním

ČSSD v Bohumíně suverénně obhájila své vítězství
období jedno křeslo, se s vý-
sledkem 4,7 procent do zastu-
pitelstva vůbec nedostala.

„S výsledkem jsme spokojeni 
a čekali jsme jej. Mrzí nás, že se li-
dovci nedostali do zastupitelstva a
že nám aktivity menších stran ode-

braly hlasy,“ uvedl lídr bohu-
mínské ODS Kamil Drobek.

Za ČSSD usedne v zastupi-
telstvu opět Vojtěch Balcárek,
Vilém Bannert, Igor Bruzl,
Marcela Ciprichová, Petr Dlu-
hý, Roman Honysz, Dušan

Kroščen, Svatopluk Němeček,
Marie Neudertová, Alfréd Mi-
chalík, Věra Palková, Josef Plá-
šil, Kamila Smigová a Petr Ví-
cha. Nováčky mezi nimi budou
Jiří Knot a Jaroslava Krömero-
vá. Za ODS se v zastupitelstvu
objeví rovněž známé tváře -
Marta Bočková, Kamil Drobek
a Pavel Drobil. Premiéru v no-
vém zastupitelstvu zažijí David
Maryška a Vladimír Šmíd. Za
KSČM to budou dvě stálice -
Arnošt Suchý a Zdeněk Veselý,
kteří dostali od voličů nejvíce
preferenčních hlasů.

„Čekal jsem, že naše strana zís-
ká alespoň tři mandáty, takže jsem
trochu zklamán, že se nám to ne-
podařilo. Jinak se potvrdilo, že lidé
v komunálních volbách volí ty,
kteří pro město něco dělají a to je
dobře,“ sdělil Zdeněk Veselý
(KSČM), který se do zastupi-

„Ano, mohu potvrdit, že jsme
museli urnami třást, protože už
byly z poloviny zaplněné a velké
A4 obálky do zastupitelstva se tam
už nechtěly vejít. Schránky se plni-
ly rychle, protože u nás probíhaly
také volby do Senátu,“ řekla zapi-
sovatelka Věra
Vzatková.

Kvůli přepl-
něným volebním schránkám
tak zažívaly komise perné chví-
le. Ve volebním okrsku gymná-
zia Františka Živného se napří-
klad mladý muž snažil dostat
svou obálku do urny tak urput-
ně, že mu v ní uvízly i prsty:
„Asi po deseti sekundách se mu
prsty podařilo z urny vytáhnout.
Když jsem ale v první chvíli viděla,
jak s urnou zápasí, úplně jsem se
polekala a řekla mu, že s námi bu-
de muset zůstat až do úředního 
otevření uren. Jeho manželka, kte-
rá boj s urnou sledovala, to vzala 
s humorem a odvětila, že je to dob-

rý nápad. Nakonec se mu prsty
podařilo vyprostit a s ruměncem
ve tváři rychle odešel,“ popsala
situaci Věra Vzatková. 

Podobný případ se v Bohu-
míně nestal poprvé. Podobnou
situaci řešila volební komise 

v roce 2004 při
volbách do Ev-
ropského par-

lamentu. Tehdy v urně zůstaly
dětské prstíky. Stejně jako letos
ale i tehdy vše dobře dopadlo.
Na pomoc přišli rodiče a prsty 
z volební schránky uvolnili. 

Práce členů volební komise
však nepřináší jen adrenalino-
vé chvilky. Jsou mezi nimi i ta-
kové, kdy se vůbec nic neděje.
A tak se dlouhá chvíle krátí
různými způsoby. Ve velkém se
luští křížovky, čtou se časopisy
a knihy nebo se uzavírají sázky
o volební účasti a soutěží se 
o to, komu z komise přijde více
voličů. (balu)

Obálky se do uren místy nevešly

Česká strana sociálně demokratická 93 875 59.26 16
Občanská demokratická strana 30 671 19.36 5
Komunistická strana Čech a Moravy 16 312 10.29 2
Křes�. demokratická unie - Čs. strana lidová 7 537 4.75 0
NEZÁVISLÍ 5 889 3.71 0
Strana zelených 2 281 2.36 0
Koalice SNK ED, COEXISTENTIA 1 842 1.16 0
6 Národní strana 0 0.00 0

Kandidující strana / Získané hlasy Počet
seskupení počet % mandátů

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V BOHUMÍNĚ

V některých volebních místnostech v Bohumíně řešili v so-
botu 21. října nečekaný problém. Urny se kvůli velkým obál-
kám do zastupitelstva plnily tak, že je členové volební komise
museli utřepávat, aby jejich obsah „sesedl“.

volby 2006

Foto na dvojstránce: Lucie Balcarová

dokončení ze str. 1

telstva probojoval z pátého mís-
ta na kandidátce. 

Pro srovnání: v komunálních
volbách v roce 2002 získala ČSSD
60,9 procenta, ODS 14,6 pro-

centa, KSČM 13,9 procenta a
KDU-ČSL 6,2 procenta hlasů.
K volebním urnám přišlo před
čtyřmi lety 40,2 procenta lidí. 

Lucie BALCAROVÁ


