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Milí sousedé,
15. a 16. října půjdeme (věřím, že v Jundrově všichni, kteří budou moci) k volebním urnám rozhodnout o výběru jundrovských zastupitelů na další čtyři roky. Volební zákon dává nám – voličům v komunálních volbách několik jedinečných možností, jak naložit se svým
hlasem. Rádi bychom Vám tyto možnosti přiblížili, abyste svůj hlas využili co možná nejlépe.
Mohu volit stranu i konkrétní kandidáty? Jak to mám provést?
Existují tři možnosti, jak mohu platně hlasovat v komunálních volbách. Za prvé: Mohu zakřížkovat jednu kandidující stranu nebo
hnutí a nic víc, nejlépe č.1 – to je hnutí JUNDR V ŽÁDÁ N VÉ TVÁŘE. Pozor! Pokud bych zaškrtl křížek u názvu dvou kandidujících
stran nebo hnutí, je můj hlas neplatný. Níže je správná volba vyznačena křížkem na azurové podkladové barvě.
Druhá možnost: (viz příklad kandidátních listin dole): Vždycky jsem volil LEVOU STRANU a budu ji volit opět, ale kromě toho velmi
držím palce panu Tylečkovi, (protože se snaží o maximální transparentnost radnice už dnes – viz www.jundrovskatelevize.cz), a slečně
Durnové, (protože vím, že je to sympatická a vzdělaná mladá dáma s širokým rozhledem), oba z kandidátky JUNDR V ŽÁDÁ N VÉ
TVÁŘE, jak to mám provést? V takovém případě mohu vyznačit křížek u názvu LEVÁ STRANA a též připojit křížek ke jménům Ing. Pavel
Tyleček a Mgr. Gabriela Durnová z kandidátky JUNDR V ŽÁDÁ N VÉ TVÁŘE. Takový hlas je platný a počítá se jako hlas pro prvních
třináct osob z kandidátky LEVÉ STRANY a zároveň hlas pro pana Ing. Pavla Tylečka a pro Mgr. Gabrielu Durnovou. Pozor! Tyto křížky
musím provádět u osob z jiné kandidátky než z té, kterou jsem zaškrtl jako celek. Toto je významný rozdíl oproti parlamentním volbám.
Níže je volba vyznačena křížky na červené podkladové barvě.
Třetí možnost: Dejme tomu, že bych volil PRAVOU STRANU, ale je mi krajně nesympatický pan První, protože je arogantní a vyhrožuje svým odpůrcům, a pan Třináctý, protože si i vrabci na střeše cvrlikají, že si nakradl, oba z kandidátky PRAVÉ STRANY, zato
sympatizuji s Ondřejem Šťastníkem z kandidátky JUNDR V ŽÁDÁ N VÉ TVÁŘE (už 5 let vede Společenství vlastníků bytů a prokázal,
že je výborný manažer) a s Markétou Němcovou ze stejné kandidátky, protože má skvělý organizační talent. Pak mohu volit tak, že nezaškrtnu křížek u žádné strany, ale pouze zaškrtnu jednotlivé kandidáty: Kandidáty 2 až 12 a 14 až 15 z kandidátky PRAVÉ STRANY a
Ondřeje Šťastníka a Markétu Němcovou z kandidátky JUNDR V ŽÁDÁ N VÉ TVÁŘE. Touto cestou jsem hlasoval pro 15 konkrétních
lidí napříč různými kandidátkami – i to je možné. Pozor! Nesmím učinit víc křížků, než je počet zastupitelů (tj. v Jundrově maximálně
15), jinak je můj hlas neplatný. Níže je vyznačena volba křížky na zelené podkladové barvě.
Držíme Vám palce a přejeme šťastnou ruku při nadcházejících volbách.

LEVÁ STRANA

JUNDR V ŽÁDÁ N VÉ TVÁŘE

PRAVÁ STRANA

Paní První
Pan Druhý
Paní Třetí
Pan Čtvrtý
Paní Pátá
Pan Šestý
Paní Sedmá
Pan Osmý
Paní Devátá
Pan Desátý
Paní Jedenáctá
Pan Dvanáctý
Paní Třináctá
Pan Čtrnáctý
Paní Patnáctá

Ing. Ondřej Šťastník, 38 let, bankovní úředník
Ing. Pavel Tyleček, 36 let, ﬁnanční ředitel
Mgr. Gabriela Durnová, 29 let, vysokoškolský pedagog
Mgr. Ing. Antonín Továrek, 36 let, právník
Mgr. Markéta Němcová, 35 let, učitelka ZŠ
Ing. Zdeněk Vinský, 39 let, programátor
Mgr. Richard Hubl, 31 let, metodik řídícího orgánu pro fondy EU
Ing. Vladimír Diatka, 42 let, ředitel IT společnosti
JUDr. Kristina Šnajderová, 32 let, právnička
Martina Jurečková, 39 let, bankovní úřednice
Dagmar Kolářová, 43 let, živnostnice
Ing. Milan Přibyl, 38 let, manažer v pojišťovnictví
Jaroslav Špaček, 69 let, důchodce
David Kratochvíl, 39 let, živnostník
Ing. Karel Sládek, 69 let, důchodce

Pan První
Paní Druhá
Pan Třetí
Paní Čtvrtá
Pan Pátý
Paní Šestá
Pan Sedmý
Paní Osmá
Pan Devátý
Paní Desátá
Pan Jedenáctý
Paní Dvanáctá
Pan Třináctý
Paní Čtrnáctá
Pan Patnáctý

www.jundrovaci.cz
Azurové stránky rozdává hnutí JUNDR☺V ŽÁDÁ N☺VÉ TVÁŘE. Každý týden otevřeme nové téma.
Čtete díl č. 7. Následující díl je ve Vašich rukou ve volebních místnostech 15. a 16. října 2010.
Děkujeme Vám za pozornost.

