
Po vyjádření nedůvěry vládě
Mirka Topolánka a neúspěš-
ném pokusu o mimořádné vol-
by možná u řady občanů
vznikla nechu� k volbám jít.
Vždy� stejně nic nezměníme,
»ti nahoře« nám jen něco na-
slibují a potom udělají, co bu-
dou chtít. Chápu rozhořčení
nad (ne)činností a aférami ně-
kterých politiků, ale přesto
jsem přesvědčen, že nesmíme
rezignovat a nechat druhé, aby
rozhodli za nás. 

Volby do Parlamentu, které
budou v květnu, rozhodnou 
o tom, která strana bude sesta-
vovat vládu. Chceme znovu
vládu Topolánka s Dalíkem,
Langra a Julínka s Cikrtem?
Chceme další snížení daní hor-
ním deseti tisícům a zhoršová-
ní situace zaměstnanců a dů-
chodců? Myslím, že ne. Lze ří-

Čeká nás volební rok 2010

ci, že i rekordní schodek stát-
ního rozpočtu za rok 2009 ve
výši kolem 200 miliard korun
z velké míry zavinily neuváže-
né reformy a pozdní reakce na
začínající ekonomickou krizi.

Na podzim se budou konat
volby komunální. Městská or-
ganizace ČSSD v Bohumíně už
vyhodnotila plnění padesáti
konkrétních úkolů, které jsme
předložili voličům před volba-
mi v roce 2006. Pokud jste si
uschovali náš volební pro-
gram, můžete provést kontrolu
společně s námi. S výsledky
budete samozřejmě v následu-
jícím období seznámeni na be-
sedách a formou informačního
letáku. Už nyní můžeme kon-
statovat, že sliby plníme. 

p o l i t i k a

V roce 2010 se budou konat troje volby - do Poslanecké sně-
movny, do Senátu a volby komunální do zastupitelstev obcí.
V Bohumíně budou volby do Poslanecké sněmovny a volby
komunální, volby do Senátu se v našem volebním obvodu 
uskuteční až v roce 2012.

Město každoročně hospoda-
ří s vyrovnaným rozpočtem,
zadluženost je nízká a dále kle-
sá. Přes výpadek v daňových
příjmech, způsobený ekono-
mickou krizí, se daří plnit
hlavní investiční záměry a zís-
kávat dotace. V návaznosti na
potřeby města, finanční mož-
nosti a dotační programy při-
pravujeme volební program
na další čtyřleté období. 

Připravujeme rovněž kandi-
dátku do zastupitelstva - tým,
který bude garantovat opětov-
né splnění programu. Přij�te
k volbám a podpořte nás.
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