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V Plavsku 8. 2. 2022 

Rok 2022 – rok s komunálními volbami 

       Jistě jste vážení spoluobčané zaznamenali, že každoročně již 

mnoho let po sobě se konají nějaké volby. Tyto letošní na podzim opět 

po čtyřech letech rozhodnou, kdo z občanů obce bude jako zastupitel 

společně s dalšími zastupiteli vést a řídit chod a život v obci 

v následujícím volebním období 2022-2026. Proto pro většinu občanů 

všech měst a obcí jsou tyto volby nejdůležitějšími ze všech jednotlivých 

probíhajících voleb. Některé komunální volby přinesenou jenom malou 

změnu nebo přinesenou radikální změnu v obsazení celého 

zastupitelstva. Pravděpodobně tyto podzimní volby u nás v obci se 

budou nést v duchu té větší změny. Zatím v posledních volebních 

obdobích docházelo v obsazení devítičlenného zastupitelstva obce 

jenom k malým změnám, tak v důsledku rozhodnutí většiny členů 

stávajícího zastupitelstva včetně starosty již na podzim nekandidovat je 

potřeba již nyní začít řešit vyvstávající otázku, kdo z řady mladších, ale 

nejenom mladších občanů tyto odstupující zastupitele nahradí. Obměna 

složení zastupitelstva obce jako nejvyššího orgánu obecní samosprávy 

je přirozeným časovým vývojem, a ať už dříve či později k tomuto 

dochází. Nehledě na to, že je to i potřeba, neboť noví lidé s sebou 

přinášejí novou energii a nové myšlenky. Samozřejmě by měli ve své 

nové činnosti navázat na práci, rozpracované projekty a záměr rozvoje 

obce předchozího zastupitelstva. A hlavně se v jiném obsazení vždy 

najde něco nového a jestli se bude obec ubírat tím nebo jiným směrem, 

tak je to jen na zastupitelstvu. Již nyní je však potřeba začít jednat o 

nových zájemcích, kteří by byli ochotni v podzimních komunálních 

volbách kandidovat, neboť počet zastupitelů na každé volební období 

stanoví stávající zastupitelstvo nejpozději 85 dní přede dnem voleb. 

        V naší obci v posledních volebních obdobích probíhaly volby za 

účasti pouze samostatných nezávislých kandidátů, kdy každý kandiduje 

sám pod svým jménem a nekandidovaly žádné strany ani sdružení 

nezávislých kandidátů. Nezávislý kandidát jakoby typ volební strany 

nemusí zakládat žádnou stranu ani se registrovat. Petici na podporu 

konkrétního kandidáta, kterou je do voleb podporován, podepisují 
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občané, kteří mají v obci trvalý pobyt, a to pro naši obec s počtem 

obyvatel do pěti set, je ve výši pěti procent podpisů. Samozřejmě 

potencionální voliči mohou podepsat i více petic. Kandidátky a petici 

s podpisy registruje v letních měsících registrační úřad, kterým je MěÚ 

v J. Hradci.  

       Všeobecně platí, že každý zastupitel, by měl co nejlépe pečovat o 

všestranný rozvoj území obce a potřeby občanů a při plnění svých úkolů 

chránit veřejný zájem. Stále věříme, že se najde dostatek občanů, kteří 

mají, a i budou mít potřebné schopnosti i dovednosti při rozhodování o 

správě území, i když je kladen vysoký nárok na personální obsazení 

klíčových postů volených zástupců při výkonu jejich funkcí. Vysoké 

požadavky jsou kladeny i na rozhodování a následné dodržování 

pravidel všech zákonů a nařízení, které jsou potřebné pro řízení obce. 

Věříme však, že nově zvolení zastupitelé se v tomto velice rychle budou 

dobře orientovat, s energií učit se nové věci a svědomitě rozhodovat o 

důležitých, ale i běžných záležitostech. Určitě pokud bude potřeba, tak 

končící zastupitelé jsou ochotni svým nástupcům v počátku jejich práce 

pomoci a i poradit. 

      Proto bychom byli rádi, aby se v řadách mladších obyvatel našli 

jedinci, kterým další rozvoj obce není lhostejný. Nechceme je 

přesvědčovat, ale chceme je pro toto působení ve veřejné správě získat. 

Samozřejmě každému volebnímu úspěchu vede kontakt s lidmi. Čím 

více občanů budeme mít šanci oslovit, tak třeba s nimi i prodiskutujeme 

i nějaká témata, na která nemusíme mít úplně stejný názor. Věřme 

tomu, že potencionální zájemci o práci v zastupitelstvu obce jsou si 

vědomi přímé možnosti vyjadřování svého názoru a větší pravomoci při 

zasahování do dění v obci. 

      Rádi bychom do poloviny března 2022 uspořádali vzájemné setkání 

stávajících členů zastupitelstva s občany obce, kteří by o kandidaturu 

do Zastupitelstva obce Plavsko v podzimních komunálních volbách 

měli zájem.  

 
Za Zastupitelstvo obce Plavsko 

František Boček, starosta obce 


