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Petr Vícha je od roku 1994 starostou Bohumína, v roce 2010 byl zvolen 
už popáté. Od roku 2006 je senátorem volebního obvodu 74, kam patří
Bohumín, Havířov, Petřvald, Rychvald a od června 2012 i Dolní Lutyně.
Od voličů tehdy získal téměř 63 procent hlasů. Poslední čtyři roky je před-
sedou senátorského klubu ČSSD. Za jeden z největších úspěchů své práce
v Senátu považuje aktivní účast na změně zákona o loteriích. Díky ní se
zachránily miliardy korun pro stát a obce. Novela totiž umožnila obcím
regulovat na svém území hazard. www.petr-vicha.cz
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Imunitu nepotřebuju,

pracuju poctivě!

PŘIJĎTE SI POPOVÍDAT S KANDIDÁTY
Srdečně Vás zveme v pondělí 3. září na předvolební mítink. Uskuteční se od 16 hodin se na pěší zóně
v Bohumíně. Zúčastní se jej představitelé ČSSD, kandidáti do krajského zastupitelstva a Senátu 
a kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier.  

Vážení Bohumíňáci, od posledních komunálních voleb, ve kterých tým ČSSD obdržel
vaši velkou důvěru, uplynou brzy dva roky. Jsme v poločase. Jak je naším zvykem, sna-
žíme se vám průběžně skládat účty. Proto v září obdržíte do svých schránek letáček 
s informacemi o plnění našeho volebního programu. Porovnejte jej s našimi závazky 
z roku 2010. Někdy se sice nepodaří udělat vše, co si naplánujeme, ale slibujeme, že se
o to budeme dále poctivě snažit. Vaší důvěry si velmi vážíme a nechceme vás zklamat.

Ing. Josef Plášil,  předseda MO ČSSD Bohumín

12. - 13. 10. 2012 se konají krajské a senátní volby. Stojíme o Vaši podporu.




