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Úvodník 
Vážení zdoňovští, libenští, tepličtí i všichni ostatní, dostává se vám do rukou třetí vydání občasníku. Občasník si klade za cíl hlavně informovat 
o dění ve Zdoňově a Libné, propagovat akce sousedů a přispívat k pocitu sounáležitosti s místem, které máme rádi.
Poslední vydání se věnuje hlavně komunálním volbám. Zveme všechny občany Zdoňova, aby přišli k volbám. Zdoňovští občané sestavili společnou
kandidátku s občany dalších městských částí – SNK Svornost. Svými hlasy ji můžete podpořit a mít svého zastupitele. Ostatní zdoňovští kandidáti
totiž mají poměrně malou šanci se do zastupitelstva dostat. Osobně bych asi hledal tam, kde vidím jasný program a kde je cílem práce pro
občany, hledání nejlepších řešení bez ohledu na to, jestli přijde od opozice či z vlastních řad a hlavně slušné a poctivé jednání. Už bych Vám
nepřál starostu (Jak se prý někde stalo .), který ignoruje opozici či usnesení zastupitelstva, udělá ze zastupitele svého zaměstnance a pak jej při
hlasování vydírá, mlží nebo dokonce popře svá vlastní slova. Přál bych ‚Teplickým‘ starostu (i zastupitelstvo) čestného, pracovitého a s jasnou
hlavou i vizí do budoucna. Petr Kohl

Vážení obyvatelé Zdoňova,
jistě jste si všichni všimli, že máme novou silnici a zadní cesta je v opravě. Co
nám však tato novinka přináší a co bere? Jisté je, že po nové silnici se pěkně
jezdí a doufejme, že v tomto stavu vydrží co nejdéle. Horší však je, že
opravená silnice začala lákat automobilisty k přejezdu přes hranice s Polskem.
Mnozí z nich však nerespektují, že projíždí vesnicí a často jedou doslova jako
blázni a ani si neuvědomují, že na novém povrchu vozovky automobil
nevytváří hluk a hrozí tak velké nebezpečí, že je někdo přehlédne či
přeslechne a vběhne jim přímo pod kola. Proto apeluji na Vás, místní
obyvatele, abyste šli příkladem a dodržovali maximální povolenou rychlost 50
km/h při průjezdu vesnicí.
Bohužel v současné chvíli stále ještě není dořešena situace ohledně přechodu
jako takového a množí se případy, kdy přechod využívají kamióny a autobusy.
Celkové situaci navíc nepomáhá ani nové značení, které je mnohdy zmatečné
a navíc nesprávně umístěné. Vzhledem k tomu, že zastupitelé z kraje stále
nechtějí slyšet naše podněty, jak nastalou situaci řešit, a dopravní značení
nerespektuje projekt, který sami připravili, nezbylo nám nic jiného než se
spojit s právníkem a společně připravujeme další kroky, které by nám měli
pomoci celou záležitost vyřešit. Je potřeba si uvědomit, že na kraji dělají vše
pro to, aby dosáhli svého, nehledě na oběti které to přinese. Důkazem je i to,
že v současné době je stavba zakonzervována na celý jeden rok, který mají na
kraji k tomu, aby našli další kličky a úskoky jak nás obejít. My obyvatelé
Zdoňova bychom měli mít na paměti, že dosud nás otevření přechodu nijak
zásadně neovlivnilo, neboť stavba jako taková probíhala v průběhu sezóny 
a tudíž největší nával turistů se nekonal, protože do Zdoňova byl z důvodu
stavby zákaz vjezdu. Co přinese další rok je dosud ve hvězdách, osobně si
však přeji, aby to nebyly první lidské oběti automobilového provozu u nás ve
vsi.      

Antonín Novotný
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Kterak volit v Teplicích, 
aneb stručná rukověť pro voliče.

1. Nejjednodušší je zaškrtnout celou kandidátku. 
Tím člověk zvolil všechny lidi na kandidátce a to 
v pořadí, v jakém jsou na kandidátce uvedeni.

2. Metoda jedenácti křížků. Tato metoda je dle mého 
názoru nejzajímavější. Volič si vybere ze 
všech kandidátek jedenáct lidí, ke kterým chová 
jisté sympatie, nebo si myslí, že by mohli být pro 
obec přínosní a zakřížkuje jejich jména. 
Můžete vybrat i méně než jedenáct, tím však 
nevyužité hlasy propadnou, což je škoda, ale je to 
lepší než dát více než jedenáct hlasů, neboť tím se 
lístek stane neplatným.

3. Metoda zvaná panašování je složenina dvou 
předchozích. Zaškrtnete celou kandidátku a potom 
můžete zaškrtnout až deset jednotlivců 
z ostatních kandidátek. 
Zaškrtnete-li celou kandidátku, souhlasíte s jejím 
pořadím.

Na celé volbě je však nejdůležitější si uvědomit, kam
chcete, aby se Teplice a spol. ubíraly, zda vám
vyhovuje současný stav, nebo si myslíte, že dozrál čas
na změnu. Ale tuto otázku musíme vyřešit každý sám
za sebe. Hlavní je věnovat půlhodinku svého času 
a k volbám se dostavit.

Šťastnou ruku přeje Honza Jarý

Čím topíme.
Pomalu začíná topná sezona, tak přinášíme pár podnětů, jak správně
topit. Pro ty, kteří topí dřevem je to celkem jednoduché, stačí mít
suché dřevo a v podstatě není na způsobu topení co vylepšovat. Snad
jen dodáme, že v moderních kamnech s dvou nebo dokonce
tříkomorovým spalováním ušetříte až polovinu dřeva, takže se opravdu
vyplatí. Ti, co topí uhlím, by měli hlavně dbát na to, aby měli kotel či
kamna dobře rozpálená, aby docházelo k dobrému spalování.
Představa, že někdo ušetří tím, že kotel úplně zavře dřív, než se
rozpálí, je mylná. Výsledkem je jen zamořená vesnice kouřem, spousta
popela z nedobře spáleného uhlí a komín plný sazí. 
Dále vyzýváme ty, kteří si myslí, že pálení plastů je dobrá investice, aby
s tím přestali. V obci máme na plasty kontejner a tam patří.
Spalováním plastů totiž vznikají prudce jedovaté plyny obsahující
například dioxiny. Nebudeme vás zatěžovat chemií, ale fanouškům
válečných filmů z Vietnamu se jistě vybaví  tzv. AGENT ORANGE.
Jednalo se o herbicid (obsahujíí dioxiny) kterým se americká armáda
snažila zlikvidovat prales, ve kterém byli domácí prakticky neporazitelní.
Z následků tohoto kroku se na některých místech dodnes rodí
znetvořené děti. Dioxiny se totiž rozkládají velmi pomalu a tak dlouho
putují přírodním koloběhem. Podle výzkumů patří mezi nejvýznamější
rakovinotvorné látky s vlivem i na vývoj plodu a to nejen člověka.
Pokud tedy Ti, kteří plasty pálí, neberou ohled na sebe a své sousedy,
prosíme je, aby ho brali aspoň na děti, zvířata a rostliny. S předstihem
upozorňujeme že, tato činnost se brzy může pořádně prodražit,
protože se chystá legislativní změna, která umožní velmi tvrdé postihy
těch, kteří plasty a jiné chemikálie pálí. Kdo co pálí se dá zjistit
z analýzy sazí.                                         Petr Kohl a Honza Jarý

B.U.K. připravuje:
16. 10. od 15 hod vystoupí před hospodou U Jardy Řeháka ochotníci
z Červeného Kostelce V případě nepříznivého počasí se akce koná U
Stana (Kaplanovo). Od 17 hod tentýž den plánujeme jazzový koncert
v kostele Nejsvětější Trojice. Ten ještě nebyl schválen hradeckou
diecezí. O jeho (ne)konání budete včas informováni. 
Poslední plánovanou akcí bude adventní koncert. Předběžný termín je
27.11. Na všechny akce Vás srdečně zveme.
Na 5.11. od 19 hod je plánována čajovna U Pavouka. Čaje bude jako
vždy podávat zkušený čajovník Hubert Hátle. Téma a detaily se včas
dozvíte z letáčku.(není akce BUKu)                               Petr Kohl

Společenská rubrika
Dovolte nám, abychom Vám představili děti, které se za uplynulý
rok narodili ve Zdoňově.
Vilma Jandáčková 22.9.2009 Josef Joska 4.10.2009
Tomáš Jánský 8.3.2010 Tereza Linhartová 15.5.2010 
Benjamín Jarý 5.6.2010 Anděla Novotná 1.8.2010

VAŠKOBRANÍ 
ANEB S KOLY, NE VŠAK S MOTOREM, PROJEDEME ZDOŇOVEM

Na svatého Václava proběhlo pod hlavičkou o.s. B.U.K. Zdoňov setkání
Zdoňováků a zdoňovských příznivců, spojené s pochodem vesnicí po
nové silnici. Akce byla míněna jako poděkování za opravenou silnici 
a zároveň jako happening vyznavačů bezmotorového pohybu. Na
startu se sešla řada vytuněných strojů od šlapacího autíčka až po
koňské spřežení. Většina účastníků využila k přesunu pouze své
genetické výbavy, maximálně doplněné o hůlky. Trasa vedla od horní
autobusové zastávky k Loděnicím a odtud do klubu u Jardy Řeháka,
kde na každého bezmotorového účastníka čekal kus grilovaného kuřete
a k pití, co kdo snese. Bohužel počasí nedopřálo našim mladým
zakončit pochod soutěžemi, ale i tak jsme si myslím setkání užili.
Pochodu se zúčastnilo téměř padesát lidí, což je vzhledem k
nasycenosti vzduchu vodou velmi slušná účast.              Honza Jarý

Nejrychlejší tvor planety? 
Máme ho za humny! 
Co pro nás znamená příroda? Řadu odpovědí můžeme nalézt v našem
vztahu k sokolům, kteří u nás již několikátým rokem opět hnízdí.
V této době je velmi snadné je vyrušit někdy i jedno projití v blízkosti
hnízda a hnízdění může být jak u výra či sokola zmařeno (na jaře často
ještě v mrazivém vzduchu vejce opuštěná vyděšeným ptákem rychle
zastydnou).
‚Sokoli jsou (ekonomická) brzda‘, vykřikovala tajemnice před několika
lety na jednání zastupitelstva v Teplicích. Zopakovala omílaný argument
proti zavírání části okruhu v Teplicích v době hnízdění sokolů.
Oponoval jsem: ‚Udělejme z nich atrakci táhnoucí turisty. Stačí jen
zastavit negativní myšlení.‘
Máme rádi přírodu, říkají všichni. Ale to je málo. Přírodu se musíme
snažit pochopit a respektovat. Nechat ji na pokoji. Ne ji oškubávat,
ořezávat. Ne si vymýšlet, co do přírody patří a co ještě ne. Opravdu
jsem slyšel názor, že sokoli by ve skalách být neměli…
Část horolezců, byť je to paradoxně nejukázněnější část veřejnosti, se
nedokáže smířit s představou, že jim sokoli vzali část jejich skal. Ale co
je víc? Ochrana druhu, který je stále ještě ohrožen vymřením nebo
možnost horolezit v jinak uzavřené části skal?
I proto je místní příroda (schválně se vyhýbám slovu naše, protože naší
není) důležitá pro celý stát (proto se její část jmenuje NÁRODNÍ
přírodní rezervace), některé druhy (sokol a výr) i pro Evropu.
Jsem rád, že stále silnější část veřejnosti ochranu sokola a přírody
podporuje. A když již potřebuje někdo pro jejich ochranu důvod, tak
nechť bere sokola jako příležitost. 
Tuto jedinečnou, neváhám říct světově ojedinělou, a přesto roky pro
teplické ladem ležící šanci, letos pozvedla Violka – začínající teplické
ekocentrum. Na okruhu bylo možné sokoly sledovat pomocí
dalekohledu zapůjčeného Správou CHKO. Nebo nám můžete pomoci
sokolíky hlídat. Stačí zavolat (720552887).    Jirka Malík, sokolík
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Nyní několik slov k tomu, co kandidáty
motivovalo, aby se ucházeli o vaše hlasy: 
Domníváme se, že v ideálním případě by měla mít
každá městská část Teplic nad Metují svého
zastupitele, který by byl zasvěcen do problematiky
dané části a vnímal hlasy a potřeby tamních
obyvatel. Proto se zde sdružují kandidáti alespoň
některých těchto částí. Dále bylo pro nás důležité,
aby žádný z kandidátů nebyl zaměstnancem města
nebo instituce městem financované a jeho
rozhodování tudíž mohlo být skutečně NEZÁVISLÉ.

A několik bodů k našemu programu:
1. Zahájení otevřené komunikace mezi Městem 

a občany. Transparentnost záměrů a jednání 
radnice. Možnost spolurozhodování o dalším 
rozvoji města, závažná rozhodnutí chceme řešit 
referendem.

2. Spravedlivé rozdělení investic dle potřeb 
jednotlivých městských částí.

3. Udržení vyrovnaného rozpočtu města, hledání 
nových zdrojů příjmů města.

4. Dobudování dětského hřiště v parku v Teplicích, 
event. vybudování v ostatních městských částech 
podle aktuální potřeby.

5. Maximální a efektivní využití dotačních programů, 
dle zájmů, potřeb a iniciativy občanů. 

6. Podpora občanských iniciativ vedoucích 
ke zlepšení životního prostředí.

7. Zlepšení stávajícího stavu a údržba bytového 
fondu.

8. Zabezpečení služeb týkajících se zdraví a bezpečí 
občanů.

9. Podporování lepší dostupnosti všech částí 
veřejnými dopravními prostředky.

Kromě těchto bodů, které vnímáme jako prioritní, by
zde bylo možno uvést ještě mnohé další, týkající se
např. kultury či sportu. Jedná se nám zejména o to,
aby město a jeho aktivity spíše občany spojovalo, než
rozdělovalo. Těšíme se na vaši účast a podporu ve
volbách.

TROCHA NARCISMU, ANEB
PROČ KANDIDUJI.
Mé důvody jsou prosté, jako u většiny lidí, je to hlavně
nespokojenost a domněnka, že to jistojistě dovedu mnohem
lépe. 
Za hlavní důvody své nespokojenosti s prací radnice považuji
mizivý přísun informací ke sprostému lidu. O věcech se
dozvídáme ve chvíli, kdy je o nich v podstatě rozhodnuto
(parkoviště na Kamenci), to v lepším případě a nebo ve
chvíli, kdy jsou vykonány (kácení v parku u Sokola). Jsem
přesvědčen o nutnosti vymýtit tento přístup k občanům, jako
k nesvéprávným bytostem. Jsem si jist, že lidé, kteří obývají
danou lokalitu, vědí nejlépe proč zde žijí a jak si svůj život
zde představují. Nevím, proč by o věcech v Dědově,
Zdoňově, Lachově, Bohdašíně, Bučnici, Horních Teplicích,
Dolních Teplicích, na Kamenci či Novém Dvoru, mělo být
rozhodováno ve stylu o nás bez nás. Chápu, že jsou to naši
zastupitelé, námi zvolení, ale to jim dle mého mínění nedává
do rukou právo rozhodovat bez našeho vědomí. 
Podle mnoha studií nejlépe fungují takové obce, kde jsou
všechny informace otevřené, ať už je to hospodaření, územní
plán, plány výstavby, či jakékoliv jiné obecní záměry. V
takových místech se významnou měrou zmenší prostor pro
korupci. 
Ptám se, jak je možné, že všechny obecní stavební zakázky
vyhrává jedna firma? Jak je možné, že výsledná cena staveb
je vyšší než cena uvedená při výběrovém řízení? Jsou to
záležitosti, které každého z nás stojí nemalé peníze a proto
bychom jim měli věnovat pozornost.
Mou hlavní motivací pro kandidaturu je otevření radnice
lidem, zpřístupnění informací dříve, než je hotovo a hlavně
vytvoření komplexního plánu rozvoje obce a to ve spolupráci
s každou jednotlivou částí. Přijde mi vpravdě tristní, zeptá-li
se mne turista v Teplicích na náměstí: „Kde je tady náměstí?“ 
Byl bych nerad, aby tento text byl vnímán jako útok. Je to
pouze malý elaborát na téma demokracie a život v ní. Vím,
že je řada věcí a vztahů, do kterých nevidím, neb zde žiji
teprve pět let, ale mám toto místo rád. Takže šťastnou ruku
u voleb, jde o čtyři roky, což z pohledu věčnosti není tak zlé.

Honza Jarý

Cvičení s Davidem
První týden prázdnin jsme začali cvičením  ve Zdoňově, 
u „našeho“ Holanďana Stana.
Zdravotní, relaxační, posilovací, protahovací, vyrovnávací,
rehabilitační, s prvky jógy aj. - to vše zahrnovalo cvičení 
s názvem Pružná páteř - pružná mysl.
Pod dokonalým vedením zkušeného fyzioterapeuta Davida
Heneberga jsme se plně soustřeďovali jen na své tělo 
a cviky, které nám David nejen perfektně popsal, ale 
i ukázal. Nezbývalo než se pokusit o totéž. Den ode dne
jsme se cítili lépe díky cvičení, ale i výborné kuchyni
Honzika a Olgy. Po ranním a odpoledním bloku
následovala snídaně a večeře. Týden bez masa, chutná jídla
plná bylinek a zeleniny. Byl to krásný týden s milými lidmi
všech věkových kategorií, výbornou kuchyní a pohodovým
cvičením. To vše doplněno slunečným počasím a klidným
prostředím u nás ve Zdoňově. Už se těším na začátek
dalších prázdnin, kdy se opět setkáme.        Emílie Jánská

Malé ohlédnutí za posledními volbami
2006, trocha čísel !!!!

V komunálních volbách r. 2006 měla obec Adršpach 422 voličů. Každý
disponoval 9-ti hlasy. To je celkem 3 798 možných hlasů. O vedení obce Adršpach
v následujících čtyřech letech rozhodlo pouze 13 hlasů, a udělali z vládnoucí kliky
opozici!!! Pouze 13 hlasů rozhodlo: „ Chceme změnu“!!! Pouze 13 ( slovy třináct)
hlasů z jedné strany na druhou. Jen tak malý byl rozdíl !!! Přičemž 154 lidí nevolilo
!!! To je 1 386 nevyužitých hlasů !!!  Pouze 13 hlasů z jedné strany na druhou,
1 386 hlasů mlčelo !!! Součet hlasů pěti zastupitelů, dnes většinových, činil 660.
Součet hlasů prvních pěti zastupitelů, dnes opozičních, činil 729.  I tak
nespravedlivý dokáže být současný volební systém. 1 386 hlasů mlčelo!!!

Měli jsme školu. Nemáme! Měli jsme poštu. Nemáme! Měli jsme obchod!
Nemáme. Měli jsme rybník! Nemáme. Nemáme 3km kanalizace, ani čistírnu
odpadních vod! Nemáme  1km vodovodního řádu! Nemáme chodníky, opravujeme
opravené. Podstatné neřešíme, na nicotnostech mrháme. Počet obyvatel v roce
2009 klesl o 21!!! Rostou parkovací plochy, počty turistů, příjmy do obecní
pokladny. Dojíždíme za prací, někteří ji nesehnali!!!  1 386 hlasů mlčí!!! 154 lidí
nevolilo! Copak si neuvědomují, že je to i jejich vina?!! Že právě oni jsou ti, kteří
mají vliv a rozhodují?! Nejsou to kandidáti se svými rodinami. Jste to VY.  Vy, kteří
si myslí, že na nich nezáleží, že se stejně nic nezmění, že je to k ničemu.  Opak je
pravdou. Přestaňte mlčet, Adršpach Vás potřebuje víc, než kdykoliv předtím !!!
Děkuji.

Děkuji též všem 30-ti kandidátům, kteří se rozhodli pomáhat s řešením
obecních záležitostí, a uchází se o přízeň obyvatel v letošních komunálních volbách.
Kteří chtějí nezištně přiložit ruku k tak nevděčné práci, jakou služba veřejnosti
bezesporu je. Děkuji za tak vysoký počet obyvatel, kterým není lhostejná
budoucnost našeho 500 členého společenství. Že si čím dál více lidí uvědomuje
nutnost řešit věci kolem nás. Že nejde o uraženou ješitnost, pocit moci, peníze,
zlepšení osobních pozic.

Následující čtyřleté období je pro obec Adršpach zlomovým obdobím. Buď
jasně řekneme, jakým směrem se má obec nadále rozvíjet, splatíme dluhy 
a připravíme pevné základy nebo promrháme poslední šance k získání nabízených
prostředků a dál se budeme donekonečna utápět v osobních půtkách. Ádr si
zaslouží to první. V tom případě však ono „ Mlčeti – zlato „ neplatí. Ještě jedou
děkuji. 

Michal Kozár
(Čísla byla použita z podkladů Českého statistického 
úřadu a mohou se lišit pouze v řádu jednotek.)

Vážení spoluobčané – voliči,
jistě víte, že 15. a 16. října 2010 budou probíhat komunální volby. Zvolená zastupitelstva budou po dobu dalších čtyř let rozhodovat zejména 
v záležitostech měst a nás, občanů. Dovolte nám zde představit: 

Poř. Příjmení, jméno, Věk Politická Povolání Bydliště
číslo tituly kandidáta příslušnost

1 Metelka Petr 48 BEZPP Stát. zaměstnanec Bohdašín
2 Bartoníček Josef 41 BEZPP Stát. zaměstnanec Zdoňov
3 Kerestešiová Lenka 47 BEZPP Ved. učitelka MŠ Teplice n.M.
4 Maroušek Luboš 64 BEZPP Důchodce Zdoňov
5 Řehák Jaroslav 64 BEZPP Důchodce Zdoňov
6 Kretschmer Rudolf 50 BEZPP Podnikatel Zdoňov
7 Stillerová Naděžda, Bc. 40 BEZPP Učitelka SŠHSS Teplice n.M.
8 Vítová Lenka 50 BEZPP Ref. zásobování Bohdašín
9 Řezníčková Jana 53 BEZPP Inv. důchodce Nový Dvůr

10 Himmelsbergerová Olga, Mgr. 36 BEZPP Sociální pracovnice Zdoňov
11 Malý Ladislav 54 BEZPP Dělník Zdoňov

Nyní několik poznámek a informací
k vlastním volbám.
Jak již mnozí víte, bylo v rámci Teplic nad Metují zaregistrováno 7 kandidátních
stran (při minulých volbách 4 strany). Nárůst počtu kandidujících stran svědčí 
o určité nespokojenosti občanů se stávajícím stavem a touze po pozitivních
změnách ku spokojenosti všech spoluobčanů.
Jen pro připomenutí – Teplice nad Metují mají v současné době 10 městských
částí (Bohdašín, Dědov, Horní Teplice, Dolní Teplice, Javor, Lachov, Libná, Skály,
Teplice nad Metují a Zdoňov). Tyto části jsou od centra města někde více,
někde méně vzdáleny.
I kdyby město Teplice nad Metují mělo sebevětší zájem dobře se starat o věci
veřejné ve všech městských částech, pevně věříme, že volení zástupci, kteří
sami z těchto městských částí pocházejí  a žijí v nich, přinášejí jiný vztah k péči
o ně. Pro Teplice jsme přece jen „periferií“, ke které přirozeně – aniž bychom je
chtěli podceňovat – nemohou mít takový vztah, jako občané bydlící v těchto
částech. Proto na kandidátce SNK-SVORNOST najdete občany, kteří vnímají
současnou problematiku a jsou ochotni v případě zvolení 
do zastupitelstva odpovědně a spravedlivě vykonávat mandát ku prospěchu
všech občanů města Teplice nad Metují. Vnímáme i problematiku občanů na
Kamenci (nespokojenost s plánovaným parkovištěm), na Nových Dvorech
(špatná místní komunikace) i v Dědově (veřejné osvětlení). Po zkušenostech
z minulých voleb víme, že zastoupení občanů okrajových částí v městském
zastupitelstvu je mizivé. Jak vyplývá z názvu kandidátky SVORNOST, chceme to
změnit a dle hesla „v jednotě je síla“ společně docílit úspěchu.

Co to pro nás znamená???
Dostavit se v maximálním počtu k volbám
a dát hlas této kandidátce jako celku.

Informace pro občany, kteří nechtějí studovat celý „Zákon o volbách“:
Všechny kandidující strany budou na jednom volebním lístku. V záhlaví bude
uveden název strany a pod ním jména jednotlivých kandidátů dle přiděleného
pořadí. Před názvem strany a jmény kandidátů bude prázdný čtvereček pro
případné označení křížkem. Nekroužkuje se. 
Každý volič disponuje 11 hlasy (dle počtu volených zastupitelů).

Máte možnost 3 způsobů volby:
1 Zaškrtnete křížkem do čtverečku před jménem vybraného kandidáta 

libovolně na kterékoliv ze stran – maximálně 11 křížků, jinak je Vaše volba 
neplatná.
V tomto případě dostává ta strana tolik hlasů, kolik jejich kandidátů 
zaškrtnete.

2 Zaškrtnete křížkem do čtverečku před jménem strany tu stranu kterou volíte 
jako celek – nesmíte zaškrtnout více stran, jinak je Vaše volba 
neplatná.V tomto případě dostává strana všech 11 Vašich hlasů.(každý 
kandidát jeden).

3 Zaškrtnete křížkem do čtverečku před jménem strany tu stranu kterou volíte  
a vybraného kandidáta libovolně na kterékoliv ze stran maximálně 11 křížků, 
jinak je Vaše volba neplatná. Zaškrtnutá strana bude mít kráceno Vašich 11 
hlasů o počet hlasů zaškrtnutých na ostatních kandidátkách před 
jednotlivými kandidáty. 

Vyhodnocení voleb:
Mandáty se přidělují podle počtu hlasů, kolik strana obdržela jako celek, jako
podíl z celkového počtu platných hlasů, nikoliv jednotlivým kandidátům
s nejvyšším počtem hlasů z různých stran. Proto, chcete-li mít z Vaší městské
části v zastupitelstvu své kandidáty, je nejvhodnější zakřížkovat stranu jako
celek. 
Respektujeme však to, že volba je svobodné rozhodnutí každého občana, proto
to berte jako doporučení pro ty, kteří se ztotožňují s tím, co je v tomto
příspěvku popsáno. Luboš Maroušek
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