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Podruhé v letošním roce se v České republice
konají volby. V těch jarních vybírali občané
své zástupce do Evropského parlamentu.
V podzimních budou Jablonečané volit za-
stupitele města.

Poslední volby do zastupitelstva města se kona-
ly v roce 2010. Volby do obecních zastupitelstev,
které nás čekají v říjnu 2014, jsou mezi volba-
mi v naší republice určitou výjimkou. 

„Rozdíl spočívá jednak v tom, že volič obdrží
jen jeden hlasovací lístek, na kterém budou
uvedeni kandidáti všech 13 volebních stran kan-
didujících v Jablonci nad Nisou. Druhým rozdí-
lem je, že jablonecký volič má v těchto volbách
k dispozici 30 hlasů, tj. tolik, kolik se bude volit
zastupitelů našeho města. Letos se bude vybírat
z rekordního počtu 390 kandidátů,“ říká Marek
Řeháček, tajemník magistrátu města. 

Hlasy mohou občané použít několika způso-
by, celkem třemi. 

Nejjednodušší je, když si volič vybere pouze
jednu volební stranu. Poté tedy vyznačí volbu
křížkem v rámečku před názvem této zvolené
volební strany. Tím dává po jednom hlasu
všem kandidátům vybrané volební strany a vo-
lič již žádným způsobem neoznačuje jednotli-
vé kandidáty této vybrané volební strany, pro-
tože se při sčítání hlasů k takovým křížkům
nepřihlíží.

„Opakem je způsob volby, kdy volič rozdělí
svých 30 hlasů mezi kandidáty různých voleb-
ních stran napříč celým hlasovacím lístkem vy-
značením křížků do rámečků před jména
vybraných osob. Při tomto způsobu volby volič
nedělá křížek u názvu žádné volební strany.
Pokud volič vybere na hlasovacím lístku menší
počet kandidátů než 30, je jeho volba platná, ale

volič tímto způsobem nevyužil všechny své
hlasy a ty propadají. Volič ale nesmí použít víc
hlasů než 30, taková volba by platná nebyla“
upozorňuje Řeháček. 

Posledním způsobem je tzv. kombinovaná
volba, kdy volič křížkem v rámečku před jmé-
nem označí vybrané kandidáty různých voleb-
ních stran a následně ještě křížkem v rámečku
před názvem označí jednu vybranou volební
stranu. 

V takovém případě se započítávají hlasy
označeným jednotlivým kandidátům volebních
stran a rozdíl mezi součtem takto označených
jednotlivých kandidátů a celkovým možným
počtem (30 hlasů) získávají kandidáti vybrané
volební strany v pořadí, v jakém jsou na hlaso-
vacím lístku uvedeni. K případným křížkům
před jmény kandidátů této vybrané volební
strany se v takovém případě nepřihlíží.
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Vedoucí kandidát: 
iinngg..  FFrraannttiiššeekk  PPeeššeekk

Původní povolání: 
konstruktér, později OSVČ,
nyní důchodce, působící i jako zastupitel
Libereckého kraje.

Členem městského zastupitelstva je od roku 1992 nepřetr-
žitě, působil v několika výborech, vždy v opozičních řadách. 

Přestože současní 2 členové tvoří nejmenší poslanecký
klub, jsou zapojeni spolu s dalšími zástupci za KSČM v čin-
nosti několika výborů a aktivně se podílí na práci ve pro-
spěch obyvatel města, jejich spokojenosti a pocitu bezpečí.

Díky mnohaletému působení v komunální sféře a na-
vzdory své menšinové pozici v ZM skýtají kandidáti za
KSČM záruky, že i v dalších letech budou pracovat ve pro-
spěch občanů města, zejména jejich sociálních potřeb, a ti
nezvolení budou i nadále pracovat ve všech výborech za-
stupitelstva.

Z tohoto místa chceme vyzvat voliče, aby neváhali ode-
vzdat svůj hlas kandidátům za KSČM, kteří v duchu svého
hesla „S lidmi pro lidi“ budou nadále hájit zájmy vás všech. 

33volební číslo
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Jedna z volebních místností je také na Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
Foto Borek Tichý


