
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ Z ÚJEZDU NAD LESY !

Dovoluji si Vás jménem Místního sdružení
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

pozvat k parlamentním volbám.

Větu, že účast ve volbách je jediná možnost jak přispět ke směrování naší republiky jste slyšeli
mnohokrát. Je pravdivá.

Pominula jsem sympatie či antipatie k jednotlivým politikům a zamyslela jsem se nad tím, jaké
je vlastně postavení našich dospělých občanů.

Asi by se dali rámcově rozdělit na 4 skupiny
1. politici – pravicoví

– levicoví
2. ti, co jsou schopní vlastní prací vytvářet větší, či menší hodnoty, jsou schopní

uživit sebe a rodinu a musí vydělat na 3 a 4 (viz níže)
3. ti, kterým pracovitost nebyla dána do vínku a určité procento těch, kteří práci

neseženou
4. důchodci a zdravotně postižení

Výsledek našeho snažení by měl z mého pohledu být :
co nejvíce rozšířit skupinu 2,
redukovat skupinu 3
a zajistit důstojný život skupině 4

Zvolím- li „ pravici“ zajistím tak podporu skupiny 2, částečný přesun ze skupiny 3 do skupiny
2 , dám šanci vytvořit hodnoty a získat peníze na skupinu 4 a zbytek skupiny 3.

Zvolím-li „levici“ zmenším skupinu 2, rozšířím 3.- skupina 4 je neměnná (stejně jako skupina 1),-
nutně musí následovat další zadlužení .

Obávám se , že pomoc ostatních států bude problematická.
Po dopadu světové krize bude nalezení financí dost těžké, ne-li nemožné.
(a navíc já dluhy nemám ráda, ať jde o koruny nebo miliardy)

Tak se taky zamyslete a PŘIJĎTE

Za MS ODS
MUDr. Zuzana Dastychová

Příloha Újezdského zpravodaje

pátek 28. května 2010
14.00–22.00 hod.

sobota 29. května 2010
8.00–14.00 hod.
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VOLEBNÍ PROGRAM KSČM 
PRO VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PČR 28. - 29. 5. 2010

Naším základním heslem je sociální jistoty pro všechny. Hospodářská a politická krize tvrdě
zasáhla ČR i naší společnost. Pravicové vlády v uplynulém období nebyly schopny řešit 
dopady těchto krizí na většinu občanů naší země. Naopak svou asociální a protilidovou poli-
tikou přispěly k výraznému poklesu průmyslové produkce, vysokému růstu nezaměstnanosti
a zvýšení základních životních nákladů. Podle představ pravicových stran lidé mají zaplatit
soukromokapitalistické zisky bankám ohrožených hospodářskou krizí.Mají také nést rozho-
dující tíhu státního dluhu, který je důsledkem špatného hospodaření všech předchozích vlád.
Komunistická strana Čech a Moravy tuto politiku odmítá, protože není v zájmu většiny občanů
České republiky. V nejbližších letech je nezbytné zastavit hospodářský rozvrat, výprodej 
národního bohatství do zahraničí a postupnou likvidaci všech základních životních a sociál-
ních jistot. Nejlepších výsledků může být dosaženo pouze demokratickou cestou ve volbách,
ve kterých KSČM, jako jediná důsledně levicová strana získá co největší podíl zastupitelských
orgánech všeho druhu. 

Bude usilovat v praktické politice o realizaci těchto základních priorit:
- zastavit výprodej a privatizací všeho druhu a usilovat o maximální zvýšení podílu ekono-

miky a vlastnictví v českých rukou. Jde o vlastnictví státu komunálního, družstevního i sou-
kromého vlastnictví. Vypracovat střednědobou koncepci obnovy prosperující ekonomiky,
prohloubení ekonomických vztahů všeho druhu zejména s dynamicky rostoucími ekono-
mikami rozvojových zemí. Na tomto základě zvýšit zaměstnanost a pokles nezaměstna-
nosti.

- zajistit podstatný růst nominální a reálných příjmů. Obdobně zajistit růst důchodů a so-
ciálních příjmů. Pouze za tohoto vývoje a společně s rostoucí silou koruny lze uvažovat
o vstupu eurozony.

- zastavit prosazování reforem penzijního systému, zdravotnictví a školství, kde jde o poru-
šení ústavní Listiny základních práv a svobod. Odmítnout pokusy o privatizaci v těchto 
oblastech. Zdokonalit současný penzijní systém na základě platového systému, racionali-
zovat hospodaření ve zdravotnictví a školství  tak, aby poskytované služby byly všeobecně
dostupné a bezplatné.

- vytvářet dostupné podmínky pro bydlení pro všechny skupiny obyvatelstva. Výstavbu 
nových bytů soustředit především na sociální byty pro mladé rodiny a důchodce. Zachovat
regulaci nájemného a nájemné zvyšovat pouze o inflaci cen ve stavebnictví.

- budeme podporovat národní kulturu a demokratický přístup ke kultuře. Odmítáme vulgari-
zaci a komercionalizaci kultury konzumní styl života, sobectví a elitářství.

- Je nezbytné prosazovat zásadní zlepšení bezpečnostní situace aktivizací práce policie,
soudů a státních zastupitelství

- chceme důsledně prosazovat mírovou zahraniční politiku, národní zájmy České republiky
a výrazně racionalizovat a snížit výdaje ministerstva obrany.

Uvedené priority pro nejbližší období a vytvoření předpokladů pro cestu k socialismu je
možné pouze na základě podstatného prohloubení a upevňování skutečné demokracie, tedy
vlády lidu. Dát možnost občanům aktivně se zapojit do věcí veřejných. K tomu je třeba zahá-
jit diskuzi o zdokonalení příslušných ústavních zákonů. Např. prohloubení přímé účasti lidu
na výkonu státní moci (referenda). Bez podstatné aktivizace občanů a zvýšení jejich aktivní
účasti ve věcech veřejných nelze reálně pokročit v nápravě současné společenské situace. 
Vážení spoluobčané proto přijďte k volbám a volte KSČM.                                     

Předkládá Dr. Pavel Janda     

MMUUDDrr..  JJiiřříí
KKoosskkuubbaa


