
Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si Vás oslovit s cílem získat Vás pro naši – společnou – věc. Je jí vyšší volební účast voličů 
v Libereckém kraji při říjnových volbách. Při minulých volbách do PSP ČR v roce 2017 bylo odevzdáno 
v Libereckém kraji jen 59,6 % platných hlasů. Téměř 140 tisíc oprávněných voličů k volbám nepřišlo. 
Důsledkem bylo jen 8 poslaneckých mandátů, které připadly kandidátům z Libereckého kraje (při vyšší 
volební účasti mohl Liberecký kraj získat až 14 mandátů). 
Domníváme se, že v současné době stát na kraje přesouvá stále odpovědnější úlohy, jak v jejich přímé, tak 
i v přenesené působnosti státní správy. Proto se nám jeví jako důležité, aby kraj získal co nejvíce mandátů 
pro poslance, ať už z kterékoli části spektra volebních stran. Jsme přesvědčeni, že tito poslanci budou hájit 
zájmy kraje, v němž byli zvoleni. 
Víme, že volební účast mohou citelně ovlivnit samosprávy obcí/měst. Podaří-li se Vám zvýšit volební účast 
ve Vaší obci/městě, budeme Vaši součinnost všemi dostupnými prostředky medializovat. Zvláště si dáme 
záležet na zveřejnění úspěchu dvou obcí/měst: 

1. obec/město s nejvyšší volební účastí v Libereckém kraji, 
2. obec/město s největším nárůstem volební účasti oproti volbám do PS v r. 2017. 

Náš spolek RADOSTI (se sídlem v Kacanovech) zahájil projekt ke zvýšení volební účasti v Libereckém kraji. 
Projekt se vyhýbá jakékoliv propagaci kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, či jejich 
kandidáta, není volební kampaní (viz §16/odst.1 zák. 247/95 Sb.). I díky tomu tento náš projekt s názvem 
PLNÁ URNA https://plnaurna.cz/zprava-pro-obce/ získal záštitu hejtmana Libereckého kraje. 

Budeme se snažit všemi cestami oslovit voliče v našem kraji, od prvovoličů po seniory, s cílem získat jejich 
volební účast. Už dvakrát se tato naše iniciativa osvědčila: Při komunálních volbách v Turnově v roce 2018 
stoupla volební účast o 5,3 %, při krajských volbách v roce 2020, kdy jsme oslovili 37 obcí ze správního 
obvodu ORP Turnov, stoupla volební účast natolik, že převýšila celostátní průměr o více než 10 %. 
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