V Hrádku nad Nisou 24. kvìtna 2010
Váení pøátelé, ètenáøi tohoto dopisu,
v tomto týdnu se konají volby do Poslanecké snìmovny. Pøi listování volebními lístky jste
pravdìpodobnì narazili také na moje jméno a dost moná Vás napadlo, co ten starosta na
kandidátce do parlamentu vlastnì dìlá. Domnívám se proto, e si zaslouíte moje
vysvìtlení.
Po zvolení starostou mìsta v listopadu 2002 jsem si nepøipouštìl, e se vedle práce
ve mìstì a pro jeho obyvatele budu muset zaèít starat o to, co se dìje kolem nás, mimo
mìsto. U úspìšný souboj o zachování pohotovosti v Hrádku v roce 2003 ukázal, e bez
monosti hájit zájmy mìsta na úrovni kraje, jsou nìkteré problémy tìko øešitelné. Proto
vnímám rozhodnutí Starostù kandidovat v roce 2008 spoleènì do krajského zastupitelstva jako správné. Také
díky Vaší podpoøe a výsledku v Hrádku nad Nisou jsme získali sedm míst krajských zastupitelù a nyní se
snaíme nabízet alternativu slušné a odpovìdné politiky vùèi ideovému spojenectví ÈSSD a KSÈM, které
pomìrnì pravidelnì doplòuje koalice ekonomických zájmù ÈSSD a ODS.
Zpùsob, jakým koalice ODS a ÈSSD ve vedení Libereckého kraje manipulovala s hodnocením projektu
revitalizace centra Hrádku nad Nisou, byl popsán ji mnohokrát. Bez silného mandátu Starostù pro Liberecký
kraj v krajském zastupitelstvu by tento projekt mìl znovu smùlu a byl by odloen nejménì do roku 2016.
Podobným praktikám pøi rozhodování o dotacích, které podle dostupných informací fungují i v dalších
krajích, lze nejúèinnìji bránit na úrovni parlamentu a vlády. Proto jsme v èervnu 2009 pøijali nabídku
spolupráce od TOP 09 pøi sestavování kandidátky a prosazování našich témat:
· transparentní politika, jasná pravidla pro dotace, granty a výbìrová øízení, která zmenšují prostor pro
korupci
· reforma financování obcí a mìst, která odstraní nespravedlivé rozdíly v pøíjmech, zmìní systém dotací,
zruší poslanecké malé domù a dìlení medvìda
· úsporná opatøení - stát musí zaèít šetøit sám u sebe, na svých výdajích a státních zakázkách, teprve potom je
moné mluvit o zvyšování daní
· stop rozsáhlému zneuívání sociálních dávek - podpora ze strany státu musí být podmínìna prací
ve prospìch obcí, mìst a jejich obyvatel. Ti, kteøí pracují, se nesmí mít hùø ne ti, kteøí nikdy pracovat
nechtìli, a vyhovuje jim štìdrý sociální systém.
· úøady blí lidem – posílení významu obecní a krajské samosprávy bude znamenat sníení poètu úøedníkù
v Praze a omezení byrokracie
Zkušenosti Starostù øíkají, e na rozdíl od praských úøadù mùeme na vesnicích a mìstech utratit jen tolik
penìz, kolik jich získáme z výbìru daní, z prodeje a pronájmu majetku. Stejnì se chová kadá odpovìdná
domácnost. Na úrovni státu to nemùe fungovat jinak. Pokud nìkdo tvrdí, e stát šetøit nemusí, nechce pøiznat
skuteènost, e státní dluhy nakonec zaplatí naše dìti.
Svou úèastí na kandidátce chci podpoøit nejenom tyto programové cíle, ale osobnì také starostu elezného
Brodu Mgr. Václava Horáèka, který je lídrem kandidátky TOP 09 s podporou Starostù. Dobøe ho znám
nejenom ze spolupráce v Euroregionu Nisa a Sdruení obcí Libereckého kraje, ale také z krajského
zastupitelstva. Naše kandidátka bojuje v Libereckém kraji o jedno místo. Pokud mi dáte svùj hlas, dìkuji Vám
a váím si Vaší podpory.
Stát se poslancem ale není mým cílem. V mém rodném mìstì je rozbìhnuto mnoho projektù, u kterých
mám tu èest být od jejich vzniku a chci je dotáhnout a do úspìšného konce, kdy zaènou slouit jeho
obyvatelùm a návštìvníkùm. Proto se chci znovu ucházet o Vaši podporu v komunálních volbách na podzim
2010, ve kterých bude mým cílem nejenom obhájit svou práci, ale také dál jako starosta mìsta hájit Vaše
zájmy.
Pokud se tento pátek a sobotu chystáte dát svùj preferenèní hlas Martinu Pùtovi na kandidátce TOP 09
s podporou Starostù, pøidejte prosím také preferenèní hlas pro mého pøítele, lídra kandidátky a starostu
elezného Brodu Mgr. Václava Horáèka.
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