Předvolební krajská kampaň ve službách města
Za necelé dva měsíce tu máme krajské volby a kampaň kandidujících subjektů tak je v plném
proudu. Hodně netradiční a zvláštní formu prezentace zvolilo uskupení zvané Starostové pro
Liberecký kraj (dále jen SLK). To totiž u vybraných silnic nižších tříd rozvěsilo 130 oranžových cedulí
s označením „Tato silnice je v majetku libereckého kraje“, které mají upozornit, že za havarijní úsek
dotčené komunikace nese odpovědnost současná krajská samospráva. Čtyři cedule se také objevily
v Harrachově. Osobou odpovědnou za jejich instalaci v našem městě je starostka Eva Zbrojová, jež
je zároveň kandidátkou za SLK do krajského zastupitelstva.
Kandidujícím starostům rozhodně nelze upřít originální pojmenování problému zvaným rekonstrukce
krajských silnic, zvláště těch, které postihly předloňské povodně. Ostatně v Harrachově o tom na
příkladu obchvatu, silnice do Ryžoviště a na Mýtiny víme své. Pomalu dosluhuje i průtah městem. A
bude jen dobře, když v případě volebního úspěchu starostové toto téma zvednou do viditelné
realizace.
Byť
již
sami
nyní
opatrně
naznačují
(http://liberec.idnes.cz/clanek.aspx?c=A120824_162745_liberec-zpravy_alh), že to bude úkol obtížný
a možná dojde k řadě nabídek na převzetí řady současných krajských silnic do péče obcí. Zde je třeba
zmínit, že Harrachov již od současného vedení kraje také podobnou nabídku dostal a dosud se jí
brání. Třeba pak paní starostka v barvách SLK změní zanedlouho na toto názor….
Zarážející na této kampani je, že servis tomuto politickému subjektu za peníze daňových poplatníků
dělají obecní a městské úřady. Například rozvěšování těchto cedulí na sloupy veřejného osvětlení po
Harrachově (sloupy jsou majetkem města – za reklamy umístěné na nich se přeci platí!) bylo
realizováno radnicí v pracovní době na náklady města. Proto je třeba se zeptat, zda tato volební
kampaň SLK ze strany města je řádně účtovaná nebo se tak děje z vůle „řádné hospodářky“ města
Harrachova (jak se sama v médiích pasuje) starostky Zbrojové? Cedule uvedená na obrázku je navíc
zavěšena za dopravní značku (značka je určitě v majetku kraje), což je bez potřebných povolení zcela
v rozporu se silničním zákonem. Informační tabuli však nenajdete u silnice průtahu města, který je
také krajským majetkem. Navíc v sousedních obcích (Rokytnice, Kořenov) kudy také vedou krajské
silnice, se žádná cedule neobjevila a přitom tamní starostové jsou také kandidáty do kraje za stejné
uskupení. Navíc harrachovské krajské komunikace vůbec nepoškodily povodně, což je hlavní důvod
této prezentace předvolební starostenské kampaně.
Pokud subjekt libereckých starostů na tuto svoji předvolební kampaň „vychytrale“ využil servisu
obecních samospráv, měli bychom být jako voliči pak velmi obezřetní na jejich kroky, pokud se chopí
krajské moci.
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