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Přesto jsme považovali za
přirozené vést koaliční jednání
s ostatními stranami zastupi-
telstva ODS a KSČM i s těmi,
které nepřekročily povinnou
pětiprocentní hranici pro zís-
kání mandátu. Zajímaly nás je-
jich představy o práci v zastu-
pitelstvu i účasti v komisích 
a výborech. Život nás už nau-
čil, že vyhrocenou předvolební
atmosféru vystřídá každoden-
ní náročná práce a je jen ku
prospěchu věci, aby napjaté
konfliktní období bylo co nej-
kratší a neodčerpávalo zbyteč-
ně síly na nic neřešící šarvátky
a souboje, které jen zanecháva-
jí šrámy v mezilidských vztazích.

Navíc skutečnost, že o pří-
zeň voličů se ucházelo 8 stran

Svátky a pátky ve službě veřejnosti

řejnosti, která nikdy nekončí,
je potřebná ráno i večer, stejně
jako ve svátky či pátky. A po-
kud je někdo jiného mínění,
měl by svůj mandát co nejdříve
složit.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD 

chování některých jedinců - psát
lživé anonymy a útočit na ne-
připravené a nevinné. Jsem moc
ráda, že naprostá většina zvo-
lených zastupitelů nechápe
svůj mandát jako „job“ či osob-
ní výhodu, ale jako službu ve-

byla pro nás velice příjemným
signálem. Bohumínským ob-
čanům opravdu záleží na na-
šem městě a jsou ochotni vě-
novat svůj um, myšlenky čas 
i energii ve prospěch ostatních.
Takový signál nelze přehléd-
nout. Každý, kdo vedle kritiky
je ochoten přiložit ruku k dílu
místo „pivních řečí“, je vítán.
Vždy� právě týmová práce, za-
ložená na partnerství, otevře-
nosti, vzájemné důvěře a spo-
lupráci je cestou, která město
posouvá dál.

Proto mě mrzelo, že slav-
nostní rámec nedělního usta-
vujícího zastupitelstva se ne-
obešel bez slovních útoků 
a zpochybňování věcí napros-
to zřejmých. Zářná ukázka

Volby skončily, emoce opadly a opět začaly všední pracovní
dny dalšího čtyřletého období. V Bohumíně už čtvrtého pod
vedením sociální demokracie. Voliči opakovaně řekli výrazné
ANO lidem, cestě i způsobu, jakým se má město rozvíjet 
a kam směřovat. Volební výsledky byly tak jednoznačné, že 
ustavující zastupitelstvo je mohlo slavnostně završit volbami
vedení radnice a tím odstartovat další etapu rozvoje Bohumína.

Děkujeme občanům Bohumína za jejich důvěru v náš tým.
Už čtvrté volební období budeme pokračovat ve společné
práci pro Bohumín, město s budoucností.


