Jak se tvořila
kandidátní
listina

Položme si hypotetickou otázku:
Co je důležitější – vybrat dobrý volební program, nebo zvolit správné
kandidáty? Obojí je jistě důležité.
Kvalitní volební program bez schopných a důvěryhodných kandidátů
zůstává jen cárem papíru. Kvalitní
lidé, kteří ani sami nevědí, co vlastně
chtějí pro město vykonat, také nejsou
tou nejlepší volbou. Pokud kandidáti
nemají čas na přípravu volebního
programu, budou mít dostatek energie a času na vše, co dlouhodobé
a koncepční řízení města vyžaduje?
Nebude pak jejich přístup jen čistě
pasivní bez toho, aby sami přicházeli
s novými věcmi a aktivně je prosazovali? Nicméně máme-li odpovědět na
teoretickou otázku položenou v úvodu, zda je důležitější kvalitní volební
program, nebo správní kandidáti,
přece jen intuitivně cítíme, že správní
kandidáti jsou důležitější. Také proto
se snažíme nabídnout pouze takové
kandidáty, o nichž jsme přesvědčeni,
že mohou být pro Novou Paku přínosem, že to jsou poctiví, pracovití
a odvážní lidé, kteří budou pracovat
na realizaci našeho volebního programu, ale zároveň jsou také schopni
pružně zvládnout běžnou operativní
agendu města a nezaleknou se ani
neočekávaných událostí.

Jak se tedy tvořila kandidátní listina
Sportovců pro Novou Paku? Vnitřním
hlasováním našich členů. Každý Sportovec měl stejný hlas. Starosta nebo
člen rady měl jeden hlas stejně jako
ten, kdo nebyl zvolen a po 4 roky třeba
nedělal skoro nic. Ale taková je už
demokracie, všichni jsou si při
hlasování rovni.
Náš současný starosta Rudolf Cogan
šel odvážně s kůží na trh, když se na
jaře v rámci ankety nechal zapsat do
seznamu a občané zhodnotili jeho činnost. Hodnocení nebylo na výbornou.
Občané byli v anketě k jeho osobě mírně kritičtí. V rámci hlasování Sportovců
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Kandidáti Sportovců se vzájemně dobře znají. Známe se většinou již
ze školy, hodně jsme toho spolu prožili: sport, cestování, hospoda, lásky,
děti, práce a nakonec i politika. Jsme
kamarádi a držíme při sobě. Na druhou
stranu jsme k sobě maximálně otevření
a kritičtí. Umíme se pohádat, ale vždy
k věci. Občané měli a mají k činnosti
našich dosavadních dvou starostů
řadu připomínek. Nejvíce kritiky si však
oba vyslechli z našich vlastních řad.
Chceme-li pro město Novou Paku to
nejlepší, musíme být přísní především
sami na sebe.
Snažíme se nebýt líní a pasivní. Vycházíme z předpokladu, že nikdo za nás
nic nevymyslí, nikdo nám s ničím nepomůže. Musíme proto být sami aktivní
a hloubaví. Vymýšlet nové věci, předvídat a hledět do budoucnosti na jedné
straně, ale i řešit existující problémy
a nečekané komplikace na straně
druhé.

o pořadí kandidátů skončil
Rudolf Cogan mezi nejlepšími,
na prvním místě ho však předhonil jeho bratr Josef Cogan.
Jako logický výsledek těchto
dvou událostí je pak to, že naším
kandidátem na funkci starosty
v následujících 4 letech je Josef
Cogan. V úvahu pak pochopitelně budeme brát také počet
preferenčních hlasů, které naši
kandidáti ve volbách získají.
Nakonec to však budou jen
a pouze občané Nové Paky,
kteří svými hlasy rozhodnou,
které strany a hnutí ve volbách
uspějí a budou si tak moci
prosadit svého starostu.
Pokud si náš volební program
a naši kandidáti získali Vaši důvěru, prosíme o Váš hlas pro celou
kandidátku Sportovců pro
Novou Paku. Slibujeme, že se
budeme chovat předvídatelně,
že budeme prosazovat náš
volební program, že budeme
aktivní, budeme přicházet
s novými nápady a náměty.
Víme, že poctivá práce pro
město vyžaduje hodiny času
a poctivý přístup a pracovitost.
Slibujeme, že se budeme chovat
odvážně, zůstaneme sví
a budeme postupovat důsledně.
Na druhou stranu jsme si vědomi, že je nezbytné klást velký
důraz na etické principy, slušnost, trpělivost, vstřícnou
a otevřenou komunikaci.

