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Vážení spoluobčané, 

výsledek voleb v Bohumíně nás doslova
šokoval. I v této nelehké době, kdy jsou 
občané oprávněně naštvaní na celou poli-
tickou situaci, získala od Vás ČSSD v kraj-
ských volbách nevídaných 50 % hlasů a bo-
humínští kandidáti i spoustu preferenčních
hlasů. Do zastupitelstva kraje byli zvoleni
dva Bohumíňáci - Věra Palková a Svato-
pluk Němeček. Také třetí Bohumíňák, 
Vojtěch Balcárek, měl Vaši velkou podporu.

V Bohumíně jsem od vás získal v 1. kole 

senátních voleb více než 73 % hlasů. Je to nej-

vyšší podpora v republice a beru ji jako oceně-

ní práce celého našeho týmu. 

Havířov je ale velké město a druhá kandi-

dátka je z Havířova. Proto prosím o podporu 

i ve druhém kole. Hlasovací lístky tentokrát

dostaneme až ve volebních místnostech, které

jsou stejné jako pro 1. kolo.

Věnujte mi 19. nebo 20. října 15 minut
svého času a já slibuji, že budu v Senátu 
6 let usilovně pracovat ve prospěch naší 
země, Bohumína a našeho regionu. 

Petr VÍCHA, starosta města

Za krásného slunečného počasí ve středu 3. října ožila
pěší zóna pěknými melodiemi dechové hudby, sličnými
mažoretkami a mnoha desítkami občanů, včetně mláde-

že. Svým volebním programem, ale také zodpovězením aktuálních otázek k součas-
né situaci v České republice, se přítomným velice srozumitelně představila kandi-
dátka do Senátu ve volebním obvodu č. 74 Milada Halíková. 

Volební den KSČM se v Bohumíně vydařil

Měla zde plnou podporu nejen stranic-
kých představitelů města i našeho okresu,
ale osobně ji také přišel podpořit první 
(a vlastně jediný) československý kosmo-
naut, europoslanec za KSČM Vladimír
Remek. Ten byl neustále v obležení hlavně

školní mládeže, která se s ním chtěla vyfotit
a mnozí si odnášeli i jeho foto s vlastno-
ručním podpisem. 

Akce přinesla úspěšný výsledek a Mila-
da Halíková postoupila do 2. kola senát-
ních voleb. K tomu se sama vyjádřila:

»Oceňuji, že jste využili své volební právo 
a přišli volit do zastupitelstva kraje i Senátu.
Děkuji všem, kteří stejně jako já chtějí LEPŠÍ
ZÁKONY PRO SLUŠNÉ LIDI a dali mi
svůj hlas. Pokud jsem i díky VAŠEMU hlasu
postoupila do druhého kola, prosím, zopakujte
svoji volbu a přij�te do stejné volební místnosti
ještě v pátek 19. nebo v sobotu 20. října. Hlaso-
vací lístky obdržíte až ve volební místnosti. Velice
si vážím VAŠÍ volby a děkuji za váš hlas!«

Díky za vaši podporu kandidátů ČSSD

Ing. Petr Vícha
starosta Bohumína

Děkuji za Vaši velkou podporu
v prvním kole senátních voleb.

Velmi si jí vážím.

Aby Vaše hlasy nepropadly, 
přij�te, prosím, ještě jednou.

SENÁTNÍ VOLBY
19. – 20.10. 2. kolo

www.petr-vicha.cz

ZUSTAT DOMA NENÍ
NEJLEPSÍ VOLBA...

DRUHÉ KOLO 
VOLEB 

DO SENÁTU JE 
19. a 20. ŘÍJNA.


