Milé sestry a vážení bratři,
opět tu máme čas volební. Skoro se může zdát, že volby jsou nějak moc
často. Ale demokracie právem vyžaduje také něco od nás a není zadarmo.
Měli bychom dobře přemýšlet, koho volíme a hlavně proč. Ono to v dnešní
době

není

jednoduché.

Snadno

můžeme

podlehnout

mediálním

mystifikacím, a to včetně těch, které se šíří po internetu a sociálních sítích.
My členové i příznivci KDU-ČSL to budeme mít v nadcházejících volbách
trochu složitější. Ve Středočeském kraji nemáme vlastní kandidátku, ale naši
kandidáti jsou na kandidátce Starostové a nezávislí, tedy STAN. Tak to
vedení naší krajské organizace dojednalo. Po našich neúspěších v minulých
krajských volbách je to pokus, jak dostat naše lidi do krajských orgánů.
Mnohým se to nemusí líbit, což lze chápat, ale hnutí STAN je nám historicky
blízké. Vzpomeňme na pokus o koalici v parlamentních volbách. Ten sice
nakonec nedopadl, ale i to se stává. Proto jsme rádi, že se ten krajský
podařilo dovést až do realizace. Našemu vedení Středočeské organizace
KDU-ČSL se podařilo vyjednat velmi dobré pozice na společné kandidátce
včetně férového financování volební kampaně. Když společná kandidátka ve
volbách uspěje, a my se o to musíme přičinit, tak se do zastupitelstva kraje
dostanou také naši lidé, kteří nám ostudu rozhodně neudělají. Pokud třeba
jen i okrajově sledujete dění na Středočeském krajském úřadě, jistě nám
dáte za pravdu, že současné vedení kraje pod taktovkou paní Pokorné
Jermanové překračuje únosné meze. Již to opravdu potřebuje změnu. A to
je také naše společné volební heslo: “Kraj potřebuje změnu“. Budeme se na
této změně podílet? To záleží i na Vás! Kdo by pochyboval a myslel, že se
tam naši stejně nedostanou, tak ať maximálně využije

možnost

„kroužkování“ (až 4 kroužky) a posílí tak pozice lidoveckých kandidátů.
Berme proto tuto krajskou spolupráci vážně, pojďme 2. a 3. října k volbám
a podpořme naše kandidáty. Spolehliví a poctiví lidé jsou to nejcennější, co
můžeme nabídnout. Tak se nebojme volit společnou kandidátku Starostové
a nezávislí a doufejme, že ta změna se na Středočeském krajském úřadě
povede.
Zdař Bůh!
Karel Koubský a Zdeněk Volf
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