NEZÁVISLÍ

Volby do zastupitelstva městyse Liteň / 10. a 11. října 2014

s podporou TOP09

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S NEZÁVISLÝMI
Zveme vás na pivo i kávu s NEZÁVISLÝMI. Přijďte se nás zeptat na to, co vás zajímá.

sobota 4. 10. ve 14 hod. v Leči před klubovnou
sobota 4. 10. v 17 hod. v Bělči v klubovně
neděle 5. 10. ve 14 hod. Ve Stínu lípy v Litni
Přijďte pobejt a poznat se navzájem.

Komunální volby jsou prostě a jednoduše o lidech

Z

ajímali jste se někdy o to, co bylo
tématem diplomové práce Miloše Zemana a v jakých firmách byl kdy činný
pan Sobotka? Asi ne. No – my také ne. U kandidátů do zastupitelstva Litně si ale takové informace přečteme rádi, pakliže nám je kandidáti nabídnou. Pana Zemana ani Sobotku
nepotkáme totiž při odpoledním nákupu ve
večerce a v neděli na fotbalové tribuně. Jsou
to takoví spíš abstraktní nositelé moci. Ale
na Kaštánka, Lukešovou, Hrácha a Münzbergera natrefíme každou chvíli – nejsou ani
trochu abstraktní. Jsou to naši sousedé, lidé
z masa a kostí. S našimi radostmi i starostmi.
Svázání kandidátky s nějakou politickou stranou nemá v těchto volbách význam
ideologický, ale čistě praktický: není potřeba
shánět stovky podpisů, aby se smělo kandidovat. A některé strany zajistí i nějakou tu
slevu při tisku letáků. Toť vše.
Nedejte se proto zmást ani názvem, ani
rétorikou. Je úplně jedno, která je vaše
oblíbená politická strana. Nás NEZÁVISLÉ
můžete zvolit pro náš promyšlený program
rozvoje městyse, pro prokazatelně kval-

itní lidi na naší kandidátce, pro skvělého
týmového ducha, se kterým spolupracujeme už teď a budeme i po volbách. Nenašli
jsme ani jednu jedinou věc, kde by nám naše
rozdílné politické preference (TOP09, Svobodní, ČSSD, ODS, ANO, …) stály v cestě
v dosažení rozumné dohody o obecních
záležitostech.
Jsme parta schopných lidí, kteří prokazují už celé měsíce, že se dokáží v zájmu
konečného výsledku dohodnout. Konstruktivně se přít, ale zásadně při tom ctít
osobnost i argumenty druhého. Jestliže vás
prosíme, abyste volili nejlépe celou naši
kandidátku, je to právě z tohoto důvodu.
Nejsme kandidátka toho typu, kde jeden
určí, jak to bude a ostatní mu to odkývají,
protože nemají zpravidla ani alternativní
řešení, ani dost argumentačních schopností.
Mezi NEZÁVISLÝMI panuje skutečný soulad, kde se o konsensu diskutuje zásadně na
stejné úrovni a z očí do očí.
Koncentrace na konkrétní lidi v komunálních volbách má ale také dvě ošidné
stránky. Člověk někdy zaměňuje svůj pocit

„toho znám už léta“ za to, jestli je ten člověk
skutečně schopný nebo není. Určitě neuškodí položit si u každého budoucího zastupitele otázku: „Co výjimečného dokázal, jak
se v minulosti angažoval, jaké osobní a pracovní předpoklady přináší?“
Druhou ošidností je záměna snahy
a výsledků. Kdo by neznal českého Honzu,
sympatického rošťáka, který dostává ve
škole jednu kuli za druhou. Když se na něj
zeptáte učitelky, jen zakroutí hlavou. Když se
ale zeptáte jeho maminky, vysvětlí vám, že je
to prima kluk a že se strašně moc snaží. Jen
ty výsledky, pravda, nejsou. Voliči by měli –
ve svém vlastním zájmu (!) – zaujmout při
hodnocení kandidátů raději pozici učitele,
který objektivně hodnotí
výsledek. A ne pozici
maminky, která dá více
na snahu než na prokazatelně špatné výsledky.

Jiří Vodička
místostarosta Litně

NEZÁVISLÍ

s podporou
TOP09

Jak se volí v obecních volbách?

M

echanismus volby se v komunálních volbách podstatným způsobem liší od voleb parlamentních. Abyste se mohli správně rozhodnout a omylem nevolili jinak, než máte v úmyslu, vysvětlíme vám na praktickém příkladu naší kandidátky, jak se
hlasy počítají. V Litni má v komunálních volbách každý volič celkem devět hlasů, které může rozdělit na volební uskupení
a jednotlivé kandidáty. Máte tři různé možnosti, jak volit a z nich si chtě nechtě musíte jednu možnost vybrat.

1. VOLÍTE JEDNU KANDIDÁTKU

Jste, dejme tomu, přesvědčení, že Nezávislí mají na své kandidátce ty správné lidi, kteří budou v zastupitelstvu aktivně spolupracovat,
jsou schopní zvolit starostu a mohou ho i zastoupit, kdyby např. náhle onemocněl. Uděláte proto pouze jeden křížek v políčku před názvem Nezávislí s podporou Top09. Tím jste dali všech svých devět hlasů naší kandidátce, každému členovi jeden. Křížkování jednotlivých
kandidátů nemá žádný význam a nepřihlíží se k němu. Důležité je vědět, že označíte-li tímto způsobem kandidátku, která má méně jak
devět členů, část vašich hlasů propadla.

2. VOLÍTE JEDNU KANDIDÁTKU A VYBRANÉ KANDIDÁTY

Stejně jako u předešlé metody chcete volit Nezávislé jako uskupení, ale jste přesvědčení, že by v příštím zastupitelstvu měli usednout
i někteří kandidáti z jiných kandidátek. Znáte je osobně jako schopné lidi, přesvědčili vás svým výkonem v minulém zastupitelstvu a tak
podobně. Uděláte proto křížek v políčku před názvem Nezávislí s podporou Top09 a přídavně označíte i své oblíbené kandidáty před
jejich jménem. Počet hlasů, které jste naší kandidátce dali, se tak sníží o počet vašich oblíbených kandidátů a to od zadních míst kandidátky.

3. VOLÍTE POUZE VYBRANÉ KANDIDÁTY

Tato metoda se zdá na první pohled jasná, je ale kvůli našemu volebnímu systému skutečně ošidná a zasluhuje si bližší vysvětlení. Neoznačíte žádnou kandidátku, ale vybíráte si napříč stranami jednotlivé kandidáty (označujete je křížky). Maximálně jich můžete označit
devět. Označíte-li jich více, je hlasovací lístek neplatný! Voliči tento způsob volby často preferují v domnění, že si takto vyberou osobnosti,
kterým se rozhodli dát důvěru. To je však velmi iluzorní představa. Na základě volebního systému totiž v první řadě hlas obdrží strana,
ke které námi vybraný kandidát patří. Až se všechny hlasy této strany sečtou, spočítá se průměr na jednoho kandidáta a pak teprve ti
z kandidátů, kteří tento průměr překročili o 10 procent, mohou poskočit dopředu.
Teprve po skončení voleb a rozdělení mandátů na základě jejich výsledku nové zastupitelstvo ze svého středu volí starostu. Nejlepší vyjednávací pozici a tím i největší šanci prosadit kandidáta ze svých řad má pochopitelně nejsilnější klub. Pokud tedy chcete podpořit našeho
kandidáta na starostu FILIPA KAŠTÁNKA a jeho tým, nejlepším způsobem hlasování je zvolit celou kandidátku NEZÁVISLÍ s podporou
TOP09, která má číslo 5. Jedině tak od vás obdržíme maximální možnou podporu.

