
16 Volby 2006 do zastupitelstva města a do Senátu číslo 18/2006

BOHUMÍN - MĚSTO 
S BUDOUCNOSTÍ 7

Přij�te 20. a 21. října k volbám

MY ONI

MY ONI?

Neznalost problémů, manipulace 
s informacemi
Nezájem o „obyčejného“ člověka
Rozprodej městského majetku

Sóloví hráči 
Nejisté experimenty 
Osobní zájmy, 12 dní pomluv
Podpora privátních dodavatelů tepla

ZA ODS NENÍ NIC, JEN SNAHY O:
- zrušení nemocnice
- výpově� z nájmu bez udání důvodů
- zavedení školného
- prodej střechy nad hlavou
- omezení sociálních jistot

... zkrátka, občane, pora� si sám!

SVÉ SLIBY PLNÍME

Dobrá znalost města a otevřená
komunikace
Spolupráce s občany
Zdravé finance, vysoké získané dotace 
a nárůst majetku města
Sehraný a spolupracující tým 
Jistoty a prosperita města
Stabilita, slušnost, 12 let bez afér
Snaha o snížení cen tepla

ZA NÁMI JSOU VÝSLEDKY:
- záchrana nemocnice
- výstavba krytého bazénu
- nové domy s pečovatelskou službou
- regenerace sídliš�
- nová sportoviště a dětské koutky
- vystěhovaný hotelový dům
- opravené domy, školy, chodníky ...

50 KONKRÉTNÍCH ZÁVAZKŮ občanům
Bohumína

PŘEDVOLEBNÍ SLIBY

Motto volebního 
programu MO ČSSD
pro komunální volby 

v Bohumíně 2006

7volte číslo
ROZHODNĚTE!ROZHODNĚTE!

OLTE CELÝ TÝM ČSSD

Vážení občané,
děkujeme vám za dlouholetou spolupráci a vaši podporu. Cítili jsme ji po celou dobu našeho působe-
ní na radnici. Pomáhala nám zejména ve vyhrocených situacích - při boji o záchranu naší nemocnice 
a později i hotelového domu. Pamatujete si, kolika útokům a soudním přím jsme společně museli
čelit? I díky vám te� hotelový dům přestavujeme a z ghetta se stane příjemné místo k bydlení s 86
moderními byty. Věříme, že vaši podporu budeme mít i nadále.
Děkujeme za spolupráci také ostatním politickým stranám.V zastupitelstvu jsme o rozpočtu, inves-
ticích a všech zásadních rozhodnutích hlasovali vždy společně. I výsledky práce jsou tedy společ-
né. Je však před volbami. Někteří možná účelově ztrácejí pamě�, popírají sami sebe a zapomí-
nají, jak a o čem v zastupitelstvu hlasovali. Chápeme je. Zejména střet mezi ČSSD a ODS je před
volbami běžný. 
Sami porovnejte, co je pro naše město a občany důležitější. 12 let konkrétních a viditelných 
VÝSLEDKŮ nebo 12 dní účelové KRITIKY v předvolební kampani?
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www.cssd-bohumin.cz


