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Zastupitelstvo 29. 9. 21 se sejde již snad ve větším počtu než 9 členů, kdy jsme měli ruce
svázány jednomyslným hlasováním a tedy již to bude zajímavější. Za zmínku stojí materiál
nazvaný eufemisticky „snížení odměny neuvolněného zastupitele“, kdy zastupitel Vojtěch Vais
(člen TOP 09) má 11 neomluvených absencí a zastupitelé tedy navrhnou, aby byl dále
zastupitelem za měsíční odměnu 0,- Kč. Škoda, že okresní šéfkou TOP 09 je paní z Kosmonos,
která takovémuto jednání člena místní organizace Kosmonosy měla dávno udělat přítrž, resp.
ho v mandátu nahradit někým jiným. Ostatní materiály jsou zdánlivě nekonfliktní, ale uvidíme. Z
ostatních kosmonoských reálií mohou třeba někoho zajímat přednášky pana Jiřího Bartoše,
např. Češi a Němci – aneb „sudetoněmecká kuchařka“ dne 18. 10. 21. Téma nabývá na
zajímavosti, zejména s výroky Bernda Posselta, který by chtěl udělat sjezd Sudetoněmeckého
landsmanšaftu příští rok v jednom z českých měst a zacvěcení již vědí o které město se jedná.

A pár slov k volbám…

Zkušený komunální politik musí také říci pár slov k volbám, které budou do PSP ČR ve dnech 8.
- 9. 10. 2021 (samozřejmě bych byl rád, kdyby se projevili i ti zkušenější, kteří jsou v
zastupitelstvu již 4. či 5. období), zatímco já jsem členem zastupitelstva teprve 2. období. V
bitvě o 200 mandátů sní svoje sny již zaběhnuté strany i celá řada nešťastníků.
Předpokládejme, že k volbám může přijít až 65% voličů. Vstupenka do PSP ČR tedy bude cca
280 tis. hlasů (viz min. volby – STAN 262 tis. hlasů a 6 mandátů).
Dnes máme v PSP ČR 9 stran a myslím si, že to je až dost. Posledně kandidovalo do voleb 31
subjektů a dnes jich kandiduje 22. Uvidíme, jak se splní představy koalic, např. koalice SPOLU
do toho jde s představou zisku 64 mandátů (z toho KDU-ČSL 16 a TOP 09 12 mandátů).
Nezapomínejme ani na Zelené - mají plně obsazené všechny kraje vcelku smysluplnými
kandidátkami, kteří dávají korektiv Pirátům. Minule měli Zelení 74 tis. hlasů.

A pojďme se jenom krátce podívat do největšího „volebního okrsku v ČR“ – tj. našeho
Středočeského kraje, kde se narodí 26 nových poslanců. Čtěme ty kandidátky s velkou
pozorností. Jaké těžké váhy nám tedy strany postavili ve Středočeském kraji? Možná těžkou
váhou (politickou) je č. 1 u Volného bloku učitelka Jana Volfová (bývalá poslankyně ČSSD),
jejíž postoje jsou dobře známy 25 let. A máme zde taky politický novotvar Švýcarská
demokracie, který založil stavební inženýr Tomáš Raždík, člen zastupitelstva Statutárního
města Ostrava za SPD. Tento pan mladý inženýr to zkoušel s debaklem minulý rok do
krajského zastupitelstva v Ostravě za subjekt Jednotni. A založil si další stranu, kterou by nám
chtěl implantovat švýcarské poměry. Těžko říci, kdo za ním stojí. Zmiňuji to rozsáhle proto, že
za ně v našem kraji kandiduje MUDr. Soňa Peková, kterou mnozí bereme, že nám s odborností
a odvahou dokázala říci o čem ten covid je. Takhle to dopadá, když je člověk naprosto
nezkušený v politice a propůjčí svoje jméno takovémuto subjektu. Je mi jí líto…
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A úplně „přes kopec“ máme jako č. 4 v koalici PIRStan starostu s Mnichova Hradiště Ondřeje
Lochmana, tak uvidíme jestli naskočí z tohoto místa do mandátu. Dosti překvapením pro
některé je, že za tuto koalici kandiduje i dětský lékař MUDr. Pavel Nechanický z Ml. Boleslavi. A
mohl bych napsat několik dalších odstav. Dobře to promýšlejme komu dáme svůj hlas a
podívejme se přitom na Slovensko, kde byly volby loni v březnu.

Ing. Kar . Blecha
zastupitel města
Kosmonosy
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