
Malé zamyšlení k letošním volbám 
 
Komunální volby jednou za 4 roky jsou pro každého možností, jak ovlivnit vývoj města, ve 
kterém žije, a kde je doma. V Bílovci přišla volit jen necelá polovina oprávněných voličů, což 
je určitě škoda. V Bílovci šlo letos do voleb opět 8 stran a uskupení, stejně jako před 4 lety. 
Ani rozložení sil se od minulých voleb příliš nezměnilo. Přesto povolební jednání vedla  k 
tomu, že budeme mít novou koalici, která nyní povede město.  
Podívejme se na to, jak se výsledky voleb nakonec promítly do zvoleného vedení města 
Bílovce pro následující 4 roky.  
Já se domnívám, že to, co bylo nakonec domluveno a odhlasováno na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva, je pro Bílovec velmi nešťastné, a hlavně nerespektující vůli voličů. 
Důvody? Jeden ze zvolených zastupitelů ještě před ustavujícím ZM rezignoval na svůj 
mandát, a uvolnil místo náhradníkovi. Nová koalice navrhla a nakonec prohlasovala právě 
tohoto náhradníka na post starosty města. To znamená, že Bílovec a jeho místní části má 
starostu, kterého voli či vůbec nezvolili.  Je tohle přístup, kterým chce nová koalice získat 
větší důvěru pro politiku a politiky, která zjevně není velká, pokud k volbám nechodí ani 
polovina voličů? Samozřejmě že ne. 
Místostarostku mu bude dělat zástupkyně politické strany, která se těsně přehoupla přes 
zákonnou 5% hranici, a byla nejslabší z těch, kteří nějaký mandát v ZM získali. A co je ještě 
mnohem horší - ani nový starosta, ani jeho místostarostka nemají žádnou zkušenost s prací 
pro město - jsou nováčky v zastupitelstvu města, a do letošních voleb se ani jeden z nich 
nijak nezapojil do práce pro město. Nebyli v zastupitelstvu, nepracovali v komisích ani 
výborech města, nebyli členy pracovnich skupin, neúčastnili se projednávání strategických 
dokumentů města. Jejich zkušenost v této oblasti je nulová. 
Jsou schopni kompetentně a odborně vést město v nelehké době? Já se domnívám, že ne. 
Čeká nás těžké období - energetická krize, válka v Evropě, rekordní inflace, růst cen 
stavebních prací, boj s dezinformacemi a mnoho dalších problémů.  
Bílovec potřebuje pro toto nelehké období silné, kompetentní a zkušené vedení. A já se 
bohužel obávám, že to nám nová dvojice na radnici, potažmo celá nová velmi nesourodá 
koalice nemůže dát. 
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