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Voleb do krajskeho zastupitelstva Plzeňského kraje se zúčastnilo 17 politických stran a
občanských hnutí. Obce a města zaplavily letáky a bilbordy. V našich poštovních schránkách je
změť různých skládaček a letáčků. Na nich jsou různé splnitelné i nesplnitelné sliby, více či
méně se podbízejcích kandidátů na posty v zastupitelstvu kraje.
Mnohé strany obrátily svoji rétoriku o 180° a slibují to, proti čemu ještě včera brojily.
Obávám se, že po volbách se tyto strany opět obrátí po větru a opět budou skrečovat snahy o
splnění vlastních volebních slibů. Mnohé z jejich zástupců uvidí občan znovu až měsíc před
koncem jejich volebního období. Na prstech jedné ruky se dají spočítat ti, kteří se nemusí
pracně představovat na volebních akcích konaných po celém kraji, protože se v průběhu celého
svého volebního období s občany pravidelně scházeli.
Pokud bych měl někoho zastupovat, musím znát jeho názor a vědět co chce. K tomu ale
nutně potřebuji komunikaci s těmi, které mám zastupovat. Mnozí zastupitelé musí být fakt
opravdu machři, pokud to zvládnou i bez toho. Inu, kdo umí, ten umí, anebo ne?
Bez ohledu na výsledek voleb, chci poděkovat zastupitelům za KSČM, kteří jsou schopni
bez obav složit účty a informovat voliče o tom, co v minulém volebním období dělali. Snad z
vrozené skromnosti své úspěchy až tak veřejně neprezentují a já si myslím, že je to chyba.
Ve volebním klání mne překvapil i pobavil jeden kandidát, který o sobě tvrdil, že i přes
svůj pokročilý věk je v plné kondici a velmi rád se rochní v problémech, které jeho funkce
přináší. No jó, když my bychom raději, abyste ty problémy spíš řešil. Na rochnění tu máme
něco, nebo někoho úplně jiného.
Přeji všem zvoleným mnoho úspěchů a doufám, že budou jako jeden muž pokračovat v
nastaveném kurzu, dokončí připravené projekty a zachovají Plzeňský kraj i nadále jako nejlepší
místo pro život. To samo o sobě je ohromná výzva, která v sobě skrývá neuvěřitelné množství
poctivé práce.
Rochnícím je třeba poděkovat a nahradit je schopnými odborníky, a to nejen v řadách
zastupitelstva Plzeňského kraje.
Na závěr chci ještě poděkovat těm, kteří přišli k volbám a vyjádřili tak svůj zájem o to,
kam bude směřovat a jaký bude život v našem kraji v následujících letech.

