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Říjnové volby do Senátu se blíží
(Dokončení z minulých čísel)

Na nedávných setkáních vedoucích 
představitelů města Bohumína s občany 
odezněla v jednotlivých městských částech 
řada problémových témat. Ve Vrbici občanům
vadí zápach z ostravské kompostárny, 
v Pudlově byla vzrušená diskuse ohledně 
uvažované výstavby protipovodňových hrází,
ve Skřečoni je averze ke zvýšenému provozu
po části ulice 1. máje po zprovoznění obchvatu
atd. Město je však vcelku v dobré kondici, 
což pochopitelně občané přičítají k dobru
i Petru Víchovi, který je v čele města již 18 let.
A ten je zároveň Vaším soupeřem pro blížící 
se volby do Senátu v našem obvodu č.74. 
Řekněte bohumínským voličům, proč by měli
dát hlas právě Vám. 

A proč ne právě mě? Mám zkušenosti 
z řízení velkého města (exprimátorka Ha-
vířova) i z práce v zákonodárném sboru.
Nabízím spolehlivost, své názory nemě-
ním. Vadí mi rozpor slov a činů. Příklad?
Představitel ČSSD hlásá i v Bohumíně na
bilboardu »Stop snižování počtu hasičů...«

a bohumínské zastupitelstvo v čele se sta-
rostou Petrem Víchou zruší požární jedno-
tku dobrovolných hasičů v Kopytově.

Nabízím voličům jistotu - nikdo zvolený
za KSČM nebyl a není »přeběhlík.« Nesli-
buji nic, co nelze splnit. 

Je jistě správné, když se starosta stará 
o své město. Je však otázkou, co pak šidí,
když je zároveň senátor a vysoký stranický
funkcionář. Všichni známe přísloví o ho-
nění mnoha zajíců najednou...

Jsem proti okázalým volebním kampa-
ním, na bilboardu mě nenajdete, pomá-
hám raději dětem, studentům, hasičům,
sportovcům, kultuře. A v neposlední řadě
- ženy si zaslouží posílit svůj vliv také 
v Senátu. Pokud dostanu Vaši důvěru, 
budu se v Senátu na plný úvazek věnovat
takovým zákonům, aby se nám žilo lépe 
a bezpečněji.

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM

Mgr. Věra Palková, náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,
ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě

MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel 
Bohumínské městské nemocnice 
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Nezůstávejte doma. Přij�te a rozhodněte! PŘIJĎTE 
12. a 13. října 
K VOLBÁM.
PODPOŘTE 

BOHUMÍŇÁKY!

Te� kandiduji do Senátu podruhé.
Záleží jen na Vás, zda mne opět pod-
poříte. Vaši důvěru budu brát jako 
vysvědčení za práci pro celý náš bo-
humínský tým. Snažíme se spolupra-
covat napříč politickými stranami,
využíváme spolupráce s poslancem
Alfredem Michalíkem i krajem. Proto
Vás opět prosím o podporu našich
kandidátů v krajských volbách. V mi-
nulém období nám velmi pomohli.

Vím, že jste v současné době zne-
chucení politickou situací a nedivím
se. Ale nenechejme se znovu napálit
projekty nových stran, jako byly
Věci veřejné. Zažili jsme je na vlastní
kůži, když nám exministr Vít Bárta
pozastavil výstavbu skřečoňského
mostu.

Proto Vás prosím, nese�te doma,
přij�te k volbám a volte podle svého
nejlepšího přesvědčení.

Musím také ocenit korektnost 
letošní kampaně, minimum útoků na
druhé kandidáty a minimum nepravd.
To, že jedna kandidátka slibuje do-
končení dálnice, která je již dávno
hotová, a druhá chce zabránit poddo-
lování našich domovů, protože si ne-
všimla, že kandiduje v jiném okrsku,
kde poddolování nehrozí, jsou drobná
a spíše úsměvná pochybení, která 
je třeba brát s nadhledem. Krátká
volební kampaň nerozhoduje o vý-
sledku voleb, lidé posuzují dlouhole-
tou práci a její výsledky. O tom jsem
přesvědčen a věřím jim. Věřím Vám. 

Ing. Petr VÍCHA, starosta města

p o l i t i k a

p o l i t i k a

Ing. Petr Vícha
starosta Bohumína

»Nepotřebuji imunitu, 

pracuji poctivě.«

Vážení spoluobčané,

je to již šest let, kdy jsem před Vás předstoupil jako kandidát do Senátu.
Tehdy jsem Vám slíbil, že z Bohumína neodejdu. Slib jsem dodržel a dodr-
žím jej i v budoucnu. Sloučení funkce starosty a senátora mě stálo mnoho
osobních obětí a bylo možné jen díky podpoře a výborné spolupráci 
s kolegy na radnici. Za to jim moc děkuji! Vaše podpora v minulých komu-
nálních volbách ukázala, že jsme dosáhli dobrých výsledků.


