VOLBY DO SENÁTU
5. a 6. ríjna 2018

starosta Bohumína
(ČSSD)

Chci bojovat za všechny slušné
lidi a lepší zákony pro obce.
Starostové mne podporují.

naslouchám
jsem srdcar

všímám si

starám se

bojuju

Zadavatel: Petr Vícha  Zhotovitel: Mirka Hrbáčová

volební obvod

Vážení občané,
více než 20 let jsem starostou a za tu dobu už
víte, co ode mne můžete očekávat. Víte, že vždy
a všude hájím zájmy obcí a měst – i v Senátu.
Podporoval jsem omezení heren a sběren šrotu, hlasoval jsem pro omezení byznysu s ubytovnami, proti zdražování odpadů a o spoustě
dalších zákonů, u nichž jsme se shodli se starosty, že jsou potřebné a užitečné pro občany.
Nejsem zastáncem billboardů a nákladné reklamy, o práci by měly hovořit výsledky, a proto
jsem o hodnocení požádal právě ty, s nimiž
jsem nejvíce spolupracoval. Kandiduji za ČSSD,
ale podporují mne i Starostové a nezávislí
a KDU-ČSL. Vážím si toho. A děkuji za každý Váš
hlas. Nezklamu Vás.
Petr Vícha, starosta
Jana Feberová, primátorka
Havířova (ČSSD)
Petr Vícha je
čestný a spolehlivý komunální politik,
za kterým je
vidět kus práce nejen v Bohumíně, kde
starostuje. V Praze bojuje za naše
města a platí za uznávaného
a respektovaného senátora. Proto za ním opět budu stát a je to
můj jasný favorit.


Pavel Buzek, starosta
Dolní Lutyně (STAN)
Petra Víchu
budu volit pro
jeho odvahu
a nadstranický lidský přístup. Vážím si
jeho postojů
ve věci výherních přístrojů, sběren druhotných
surovin nebo bezdoplatkových
zón. Petr Vícha a Bohumín byli
vždy první, kteří na problémy
ukázali a snažili se je řešit.



Přijďte 5. a 6. října k volbám

Předseda Senátu Milan Štěch se starostou Petrem
Víchou při návštěvě Bohumína.

PETRA VÍCHU PODPORUJÍ
 Šárka

Kapková, starostka Rychvaldu (STAN)

Senát je důležitou pojistkou naší křehké demokracie. Proto by v něm měly být osobnosti s přirozenou
autoritou, zkušené a zodpovědné, které mají něco
za sebou. A to přesně starosta Bohumína Petr Vícha
splňuje. Jeho více než 20leté zkušenosti z komunální politiky, nadhled a zdravý úsudek svědčí o tom,
že bude i nadále hájit v Senátu zájmy nás všech.
Proto ho podporuji a budu ho volit.


Petr Dvořáček, místostarosta Petřvaldu (ČSSD)

Petr Vícha je velmi pracovitý člověk, který i za cenu
nemalých osobních obětí velmi dobře zvládá funkci
senátora a starosty. Ve prospěch občanů Bohumína a všech občanů našeho regionu. Spolupodílel
se na vzniku místní akční skupiny (MAS), která rozvoji regionu také výrazně pomáhá. Přeji mu úspěch
a při volbách do Senátu má mou plnou podporu.
 Igor

Bruzl, místostarosta Bohumína,
předseda MO ČSSD Bohumín

Petr Vícha je pro mě životním vzorem a jakýmsi
bořičem mýtů. Za osm společných let na radnici mě
zase a znovu přesvědčuje, že i vysoce inteligentní
lidé mohou mít silné sociální cítění. Že ohromná
píle i obětování umožňují věnovat se naplno práci
starosty i senátora, a přitom ani jedna z činností
není ošizena. Že ani roky strávené ve funkci nemusejí znamenat vyhoření. Bohumín se v republice těší respektu a já vím, čí je to zásluha.

