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Vážení spoluobčané,
na přelomu října a listopadu
půjdeme letos již podruhé
k volebním urnám a svými hlasy
rozhodneme o tom, kdo nás
bude zastupovat na radnicích
obcí a měst a jak se obmění
třetina Senátu. Ten o několik
týdnů později – společně
s Poslaneckou sněmovnou –
završí tento supervolební rok
volbou prezidenta republiky.
Troje letošní volby na mnoho
budoucích let předurčí politické
uspořádání České republiky
a zásadně ovlivní, kam a hlavně
jakým způsobem se bude naše
země ubírat.
V červnových parlamentních
volbách zvítězila levice. Vznikla tak
– poprvé po listopadu 1989 –
situace, kdy mají v Poslanecké
sněmovně většinu socialisticky
orientované strany. Je také stále
zřetelnější, že k sobě mají ČSSD
a KSČM názorově blízko. Jejich
otevřené spolupráci nebrání ze
strany sociálních demokratů jejich
světový názor, ale jen a pouze
strach z veřejného mínění. Proto
budou chtít odpor veřejnosti
postupně obrušovat a zvykat ji na
komunisty ve vládě tím, že se –
v případě úspěchu v komunálních
volbách – ČSSD a KSČM dohodnou
na obsazení radnic. Nechceme
voliče strašit, ale považujeme za

nutné pojmenovat nahlas to, co
hrozí a nestrkat hlavu do písku.
Totéž se týká i Senátu. Moc
levice je sice v Poslanecké sněmovně
dočasně zastírána vládní koalicí
ČSSD s lidovci a unionisty, ale tyto
dvě menší strany hrají jen roli
statistů. Právě dnes může díky tomu
Senát sehrát důležitou roli
a prokázat své historické
opodstatnění.
ODS byla v červnu letošního
roku připravena převzít vládní
zodpovědnost a vyvést zemi
z blížící se hospodářské stagnace
a s ní spojené vysoké
nezaměstnanosti. Voliči však
rozhodli jinak a umožnili
socialistům pokračovat
v nebezpečném experimentu žití na
dluh. Je nyní jen a jedině na nás,
zda jim k tomu ještě více
usnadníme cestu nebo zda do
Senátu a obecních zastupitelstev
zvolíme kandidáty, kteří se stanou
účinnou protiváhou Špidlovy vlády.
ODS má co nabídnout, protože
na rozdíl od ostatních politických
stran měla a má veliké zázemí
v regionech a na místech starostů,
primátorů a hejtmanů. Ti za 12 let
dokázali, že rozumí každodenním
problémům svých občanů a že umí
své obce spravovat ke spokojenosti
všech. Před několika týdny to mnozí
z nich opět potvrdili při potýkání se
s povodňovou katastrofou.

Při správě obce vycházíme
z toho, že se její hospodaření nijak
neliší od hospodaření v každé
rozumné rodině. Dobrý rodinný
rozpočet je jen rozpočet vyrovnaný,
rozpočet, v němž se peníze
vynakládají na užitečné a potřebné
věci. Tak jsme přistupovali ke správě
obcí v minulosti a tak to naši
představitelé budou dělat
i v budoucnu, dáte-li jim opět svou
důvěru.
Byli jsme a budeme zastánci
samostatnosti obcí a jejich
nezávislosti na vládě. Obce a lidé
v nich sami nejlépe vědí, co mají
dělat. Z toho důvodu jsme proti
snahám levicové vlády odebírat
obcím právo svobodně rozhodovat,
ať už prostřednictvím dalších
zákonů a vyhlášek, nebo cestou
zvětšující se závislosti finanční.
Vážení občané,
je před námi druhý poločas
letošního volebního zápasu.
Občanská demokratická strana po
porážce v červnu nerezignovala.
Svou zodpovědnost za další vývoj
země si uvědomuje o to silněji.
Zůstala jedinou stranou
připravenou hájit a prosazovat
hodnoty svobody, tržního
hospodářství a odpovědného
hospodaření. Teprve tyto volby
rozhodnou o tom, zda se Česká

republika skutečně stane rudou
baštou – počínaje prezidentem,
přes vládu a parlament až po ta
nejmenší města a obce – nebo zda
se síly vyrovnají a nebezpečný skok
doleva, který jsme udělali v červnu,
bude alespoň částečně
vykompenzován v Senátu
a v komunální sféře.
Přijďte ve dnech 25. a 26.
října 2002 k prvnímu kolu
senátních voleb a ve dnech
1. a 2. listopadu 2002
k druhému kolu senátních
voleb a k volbám do obecních
a městských zastupitelstev.
Přijďte k senátním
a komunálním volbám
a rozhodněte o budoucnosti
České republiky a Vašeho
města či obce. Zabraňte
mocenskému monopolu levice.
Naši senátoři budou Vaší
zárukou svobody a naši noví
zastupitelé a starostové budou
Vaší zárukou pořádku
a prosperity.
Volte kandidáty Občanské
demokratické strany.
Nabízíme Vám pravici.
Vaše
Občanská demokratická strana

Materiál, který se Vám dostává do rukou,
je součástí prezentace názorů ODS.
Máte zájem o pravidelné informace z ODS?
Zaregistrujte se na adrese

www.ods.cz
k odběru novinek prostřednictvím e-mailu.
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