Vážení občané Jesenicka!
K tomuto textu mne přivedly dotazy na e-mailu, který mi poslala, nebo se
alespoň podepsala M. Dostálová. Považuji otázky za velmi důležité, proto
odpovídám touto cestou vlastně celému Jesenicku.
1. Proč by vás měli volit lidé z Jesenicka?
Až po přečtení této otázky mi zcela došlo, co se vlastně stalo po rozdělení bývalého okresu.
A musím se za to omluvit. Já jsem větší polovinu života prožil na „společném“ území a
vlastně mi nikdy nepřišlo, že to je jinak. Kromě krásných hor mezi námi žádná hranice není,
alespoň doufám, ani dnes. Na Jesenicko jsem jezdil už jako kluk školou povinný, zpočátku
většinou za školním sportem. V tělocvičně v České Vsi jsem vybojoval svou první medaili za
basketbal. Na hřišti stejné školy pak první „Odznak zdatnosti“ a k tomu mnoho dobrých
výkonů. Na střední škole pak volejbal proti gymnáziu. Pak jsem se tam vracel jako kantor
s dětmi. Na stejná místa a také do Lipové na zimní závody. Také jsem hráli basketbalovou
„horskou ligu“, do Jeseníku jsme jezdili mnoho let. Měl jsem a mám na Jesenicku mnoho
kolegů z kantořiny a mnoho dalších známých. V současné době jsem na Jesenicku pracovně
velmi často. Máme společné problémy a řešíme je v koordinaci s jesenickou radnicí a z toho
mám velkou radost. Jesenicko mám projeté na kole všemi směry a hodlám v tom pokračovat
dál. Nádherná krajina a přívětivý terén k tomu doslova lákají. Přesně to jsem se snažil
propagovat i v předvolebních jízdách. Aspoň malý příspěvek k rozvoji turistického ruchu.
Tak proč by mne tedy měli lidé z Jesenicka volit? Považuji celý tento region za náš společný,
nedělám v něm žádné rozdíly a jsem připraven jej zastupovat celý, bez rozdílu.
2. Co víte o našich problémech? Život u polské hranice je přece
odlišný.
O problémech Jesenicka vím přesně to, co ostatní kandidáti, snad to nebude znít
neskromně, když řeknu, že v některých případech možná i o něco víc. A že je život u polské
hranice odlišný to vím úplně dokonale. Hanušovicko, Staroměstsko, oblast Branné znám
opravdu velmi důvěrně a problémy jsou opravdu velmi podobné. Stejné jako na Javornicku,
Vidnavsku a obcí poblíž hranice. Také se těchto oblastí snažím zastávat, kdykoliv je
příležitost, ale moc to zatím nepomáhá. Vždy zvítězí nějaká forma centrismu, vždy je něco
důležitějšího jinde. Byl jsem šokován zrušením výchovného ústavu ve Vidnavě, stejně tak
následným rozhodnutím, že detenční zařízení se otevírat nebude. Kdyby někdo zrušil
podobné zařízení v Praze, tak to nikdo ani nepozná, na Jesenicku je to katastrofa. Kdo jiný
by měl držet alespoň nějakou úroveň zaměstnanosti v této oblasti, když ne stát? Dříve to
byla pošta, dráhy, financové. Dnes vše zrušeno, zcentralizováno, včetně tísňových volání a
samozřejmě státní správy atd. Proč? Stejně tak mne zlobí špatné umisťování dotačních
peněz, které mají za úkol vyrovnávat úroveň regionů, místo toho prohlubují rozdíly. Mohl
bych pokračovat dost dlouho. Jako starosta Šumperka můžu jen zuřit, jako senátor bych
třeba mohl něco udělat.
Asi bych dokázal napsat slohovou práci, ale to by asi nemělo žádný smysl. Tak snad jsem
alespoň v základu na Vaše otázky odpověděl, pokud ne, ptejte se dál.
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