NEZÁVISLÍ

s podporou
TOP09

Volby do zastupitelstva městyse Liteň / 10. a 11. října 2014
Zleva: Jiří Hrách, Olga Beaufortová, Lukáš Münzberger, Hana Lukešová, Filip Kaštánek, Iveta Sládková, Miloslav Kliment, Jiří Vodička a Jindřiška Jelínková

Jak se volí v obecních volbách?

M

echanismus komunálních voleb se podstatným způsobem liší od voleb parlamentních. Abyste omylem nevolili jinak,
než ve skutečnosti chcete, vysvětlíme vám na praktickém příkladu naší kandidátky, jak se hlasy počítají. V Litni máte devět hlasů, které můžete rozdělit
mezi volební uskupení a jednotlivé kandidáty jedním ze tří způsobů:
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, mají dost znalostí, aby vymohli dělat
kvalitně práci předsedů výborů: finančního, životního prostředí, kontrolního, kultury, informatiky a internetu. 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. 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 upřednostňujete i někoho dalšího z jiné kandidátky – přesvědčil vás v minulosti svými perfektními výkony a tak podobně. Uděláte proto
křížek v políčku před názvem Nezávislí a přídavně
označíte i své oblíbené kandidáty před jejich jménem.
Počet hlasů pro naši kandidátku se tak odzadu sníží
o počet vašich oblíbených kandidátů.
3. VOLÍTE POUZE VYBRANÉ KANDIDÁTY
Tato metoda se zdá být na první pohled jasná, je
ale dost ošidná. Neoznačíte žádnou kandidátku, ale

Když děláš to co vždycky,
dostaneš zase to, co vždycky

T

ohle staré francouzské přísloví má určitě
něco do sebe – a to i u nás v Litni, Bělči, Leči
a Vlencích teď před volbami. Budeme volit
letos opět tak jako vždycky?
Málokdy je tak očividné, že si skutečně všichni
– ať staří nebo mladí – naprosto přesně uvědomují
neutěšený stav v naší obci. Úplně každý, s kým se
dáte do hovoru, vám z fleku vyjmenuje pět pro něj
osobně skutečně palčivých problémů, které zůstávají
léta letoucí neřešené. Protože prý „to nejde“ nebo
„nejsou peníze“. Přitom to jsou vesměs věci, které
v jiných obcích zvládají naprosto bez problémů.
Tedy přesněji v těch obcích, které mají dynamické,
mladé vedení, které se odmítlo spokojit s pohodlnými názory. Všeradice, Lety, Karlštejn nebo Korno,
abychom jmenovali alespoň některé z nich.
Filip Kaštánek, zkušený manažer a kandidát NEZÁVISLÝCH na starostu, přirovnává svou kandidátku
plnou dynamických, ve svých oborech prokazatelně
úspěšných a vzdělaných lidí ke štice, která vtrhla do
stojaté vody kapřího rybníka. Hospodaření městyse

Liteň má ve skutečnosti rozsah malé firmy. Obrat 8 až
10 milionů, z toho dvě třetiny předem dané, protože to
jsou náklady na provoz úřadu, školu a školku. Státní
sektor má sice některá účetní a jiná specifika, ale i zkušené zaměstnance jako je paní Zítová. A pro manažera,
uvyklého na desetiletí neustálých změn naší legislativy
je to vítané zpestření jeho profesního života.
Mnohem důležitější pro nás, občany, je, aby se
starostovi dařilo každoročně navýšit prostředky,
kterými může městys disponovat – o dodatečné dotace. O to je třeba se umět poprat. A právě to se nám
až do dnes moc nedařilo. Při tak napjatém rozpočtu je neméně důležité, aby starosta přísně dohlížel
i na výdajovou stranu. Každá koruna, která se vydá
neúčelně nebo zbytečně je v naší malé „firmičce“
setsakra znát. Jak jistě víte, obec převzala na příklad
závazek financování víceprací na kanalizaci ve výši
cca. 2,5 mil. korun, které vznikly zborcením výkopu
pro čističku. Přitom tyto vícepráce nevznikly zaviněním na straně obce. A obec nemá zajištěno, že jí tyto
náklady v budoucnosti někdo uhradí.

vybíráte jednotlivé kandidáty. Označíte-li jich více
než 9, je váš hlasovací lístek neplatný! Voliči jsou
mnohdy přesvědčení, že si takto vyberou osobnosti,
kterým důvěřují. To je ale mylná představa. Podle
volebního systému totiž v první řadě hlas obdrží
strana, ke které vybraný kandidát patří. Ten může
poskočit dopředu jen tehdy, dostane-li o 10 % více
hlasů než je průměr jeho kandidátky.
Jaký je tedy závěr? V těchto volbách nevolíte starostu, ale nejlepší zastupitele. Pokud chcete podpořit
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.

Filip Kaštánek
kandidát na starostu Litně

Situace v tak velkém stavebním projektu jako kanalizace Litně je samozřejmě komplikovaná a nikdo
ji nechce ani zjednodušovat, ani bagatelizovat. Nicméně přesně toto jsou situace, kdy by se nám hodil
zkušený manažer jako Filip Kaštánek, aby i v této situaci pro obec vytěžil absolutní maximum. Ostatně
– přijďte se s ním pobavit nejen o této věci osobně
dne 4. 10. ve 14:00 do klubovny v Leči, v 17:00 do
klubovny v Bělči anebo 5. 10. ve 14:00 do restaurace
Ve Stínu lípy.
Začali jsme příslovím francouzským, zakončeme to nyní
jedním českým, které sedí na
tyto volby obzvláště perfektně: „Jaké si to uděláš, takové
to máš.“

Jiří Vodička
místostarosta Litně
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