Někteří se mě ptají, jaký mám „program“ a co jim mohu slíbit. A já jim na to odpovídám,
že „programů“ a slibů jsou všude hromady. Před volbami nám v podstatě všichni slíbí,
co chceme slyšet. Že v mém případě nejde o plané sliby, můžete usuzovat z mé
dosavadní dvacetileté práce v Krásné Lípě a Českém Švýcarsku, z konkrétních
výsledků. Jsem odhodlán nasadit veškeré své schopnosti, vzdělání, relativní mládí
a zkušenosti z veřejné správy jak jsem to činil doposud, a opět společně s mnohými
aktivními lidmi pracovat každý den systematicky na potřebných věcech jako Váš nový
senátor.
Nabízím Vám tucet základních vodítek - principů, kterými se chci především řídit při
své případné práci v Senátu.
OBECNĚ:
 Stát má být dobrý sluha, nikoliv špatný pán
 Pracující lidé nesmí být obětí úředního šimla či posměchu státem
podporovaného lenocha
 Méně zákonů, omezování a úřadů znamená více prostoru pro lidskou svobodu.
 Tvrdě kontrolované monopoly nám musí sloužit, ne nás ždímat
 Politickým stranám chybí rozum, srdce a odpovědnost, proto prosazuji přímé
volby osobností a jejich odpovědnost
 Opakované porušování pravidel musí být důsledně potíráno, chraňme zájmy
většiny
PRO DĚČÍNSKO A ŠLUKNOVSKO:
 Pomoc nezaměstnaným znamená aktivní hledání jejich pracovního uplatnění
případně i formou veřejně prospěšných prací
 Příhraniční regiony musí získat systematickou, koncepční a dlouhodobou
podporu
 Při čerpání evropských dotací mysleme na naše děti, ne na sebe, neutrácejme za
blbosti
 Děčínsko musí být lákavým místem pro život a práci mladých a vzdělaných lidí
 Děčínsko jako turisty vyhledávaný region musí mít kvalitní infrastrukturu a
veřejnou i turistickou dopravu
 Touha po bezpečí v ulicích nekončí na hranici Prahy. Posilme policii na Děčínsku
Neznamená to, že nevidím ostatní problémy. Naopak, těch je více, než je snesitelné. Obecně
zásadním problémem je nefunkční veřejná správa, nevymahatelnost práva a hromady
nesmyslných předpisů. Budu se při své práci řídit výše uvedenými základními principy,
používat zdravý rozum a jasnou mysl. To mi můžete věřit!
Mám-li to říci jednou větou: Cílem musí být, aby každý člověk mohl jít ve zdraví a
bezpečí do slušně placené práce a po ní, ve svém volnu se mohl věnovat svým zájmům
a spokojené rodině. Tomu má stát napomáhat, nikoliv překážet!
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