Komunální volby 2018
Vážení spoluobčané,
volba prezidenta republiky dala impulz k aktivitám, které směřují k dalším
volbám v letošním roce, a to volbám komunálním.
Pro letošní rok Vám představíme nově pojaté uskupení, které se rozhodlo
kandidovat v říjnových komunálních volbách. Bude se jednat o společnou
kandidátku nezávislých členů a kandidátů ČSSD.
Co je důležitého si předem uvědomit. Komunální volby mají s volbami do
parlamentu poměrně málo společného. Parlamentní volby jsou především
bojem politických stran a hnutí o moc. Do komunální politiky vstupují lidé, kteří
mají v prvé řadě zájem aktivně se podílet na rozvoji našeho města, prosazovat
zájmy občanů, vytvořit příhodné podmínky pro kulturní, sociální a aktivní život
napříč celým spektrem obyvatel. Na této úrovni politiky se jedná především o
podporu jednotlivých kandidátů.
Vždy se podařilo vytvořit pomocí Vás voličů zastupitelstvo, které společnými
silami pro Chrastavu mnohé dokázalo. I když jedna strana dominuje v počtu
mandátů, přisuzujme úspěchy i neúspěchy politicky pestrému zastoupení
jednotlivých stran v našem zastupitelstvu. Je na Vás občanech, jaký si děláte
průběžný přehled o lidech, kteří se v současné době pohybují v zastupitelstvu
našeho města a jak se podílejí na jeho chodu, rozhodování a jak Vás
reprezentují.
Nezávislých kandidátů, kteří nechtějí být v žádné politické straně, ale mají
zájem se zapojit do procesu dalšího směřování našeho města, je dle mých
zkušeností poměrně hodně. Nemají však možnost se do systému zapojit. Museli
by být členy nějaké politické strany nebo hnutí. Nepohybují‐li se v blízkosti lidí,
kteří skládají kandidátky, nemají sílu zakládat nová uskupení, pod kterým by
mohli kandidovat. Kandidátka našeho města sestává z devatenácti členů. Každé
uskupení hledá a získává kandidáty jiným způsobem. Jedni sázejí na vlastní
zájem a oslovují pouze občany, kteří jim přinesou jisté hlasy. Druzí jsou věrní
svým kandidátům na kandidátce a spoléhají na jejich dlouhodobou loajalitu.

Naše uskupení nabízí stejně jako v roce 2014 možnost se aktivně zapojit do
přípravy na podzimní komunální volby 2018. Děkuji všem, kteří se v minulosti
zapojili a stejně tak děkuji těm, kteří se rozhodnou zapojit.
Vaše poznatky a náměty zapracováváme do volebního programu a budeme je
společnými silami prosazovat.
Kontakt pro zájemce o spolupráci a podporu nezávislých kandidátů:

volbychrastava2018@seznam.cz
V příštím článku se zaměříme na to, co se nám podařilo prosadit, na čem jsme
se spolupodíleli a samozřejmě s čím jsme nehnuli.
Závěrem je důležité připomenout, že prezentace všech společně dosažených a
důležitých kroků je postavena na společném hlasování zastupitelů a prací
zaměstnanců městského úřadu.
Pište, ať se posuneme ještě dál, a věřte, že moc jedné strany není dobrá.
Nebojte se vyjádřit svůj názor.
Za realizační tým nezávislých kandidátů.
Mgr. Karel Řehák

