
JUDr. Josef Čejka: Slušní lidé spojte se!

Po dokončení základní školy jsem se vyučil nástrojařem, při
zaměstnání jsem vystudoval střední i vysokou školu. 
Pracoval jsem ve více funkcích a ve více podnicích, když 
nyní vykonávám povolání advokáta. 

V zastupitelských orgánech  jsem byl  2 funkční  období  v Zastupitelstvu
obce  Žlutava,  ve které  také  bydlím  a 2 funkční  období  jako  zastupitel
v Zastupitelstvu Zlínského kraje. 

Po celou dobu mého života a působení ve funkcích jsem se řídil zásadou,
že pokud nemohu pomoci, alespoň neubližuji. 

Ve  své  profesní  praxi,  ale  také  v osobním  životě  se setkávám  velmi  často  s různými  lidmi
a s různými názory na životní podmínky, na hospodářský a politický vývoj nejen v kraji, ale také
v České republice. 

A tehdy přicházejí  okamžiky,  kdy se více  než  jindy zamýšlím nad mým postavením,  svou rolí
v životě a ve společnosti a nad tím co jsem vlastně v životě dokázal. V tento moment si uvědomuji
svoji zodpovědnost občanskou i politickou jako zastupitel kandidující za KSČM. 

Končí jedno volební období a čekají nás nové volby do Zastupitelstva Zlínského kraje na období let
2016 až 2020. Opět budou volební plakáty a volební programy politických stran a hnutí plné slibů
a v mnoha  případech  nesplnitelných  a nereálných  hesel  a prohlášení.  Opět  budou  usilovat  o své
místo v řízení kraje nově vzniklé strany a hnutí a budou proklamovat, že to co se vytvořilo je špatné
a že pokud budou voleni jejich zástupci (kandidáti), tak dojde k radikálním změnám ve prospěch
občanů-voličů. 

Občané-voliči by si již konečně měli uvědomit, kdo a jací lidé by je chtěli v kraji zastupovat a měli
by si objektivně  spočítat,  co která  strana  a kteří  zastupitelé  osobně po celou  existenci  kraje,  pro
rozvoj kraje a blaho občanů udělali. 

Slušní  lidé spojte  se a přestaňte  naslouchat  frázím a prohlédněte objektivně,  co a kdy se za dobu
působení  krajského zřízení  ve Zlínském kraji  vybudovalo,  i když se všechny záměry nepodařily
realizovat. 

Zvažujte při volební kampani, pro kterého kandidáta osobně či pro kterou stranu či hnutí dáte svůj
hlas, ale pomněte, že vaše rozhodnutí při volbách bude tím zásadním rozhodnutím, kam se vývoj
kraje bude v budoucím volebním období ubírat a kdo zodpovědně, poctivě a s otevřeným hledím
bude plnit požadavky a tužby občanů tohoto krásného kraje. 

Je  toho mnoho, co se v minulých volebních obdobích podařilo  prosadit  a vybudovat,  ale  je toho
také  mnoho,  co je třeba  pro  rozvoj  našeho  kraje  zbudovat,  aby  se jednalo  o kraji
konkurenceschopném, atraktivním a s dobrou životní úrovní občanů mezi ostatními kraji v České
republice. 

Závěrem bych chtěl vyzvat všechny občany, kteří jsou voliči, aby svou účastí při volebních aktech,
vložili do volební urny volební lístek pro ty kandidáty, kteří další rozvoj Zlínského kraje zaručují. 
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