Přemek Sobotka má moji důvěru
Vážení spoluobčané,

za krátkou dobu jsou před námi historicky první veřejné volby na post prezidenta
republiky. Jistě nikomu z vás neuniklo, že jedním z kandidátů je člověk, který většinu svého
volného času tráví v našem horském městečku.
Důvody, které mě vedou k napsání tohoto článku, jsou vedeny pocitem vlastní
odpovědnosti, důvěry a nesmírné úcty, kterou chovám k Přemkovi Sobotkovi. Můj vnitřní
pocit mě nabádá k tomu, abych si osobní poznání o lidském, ale i státním a mezinárodním
rozměru osobnosti Přemysla Sobotky nenechal jen pro sebe.
Jsem z generace “Zlatých šedesátých“. Rodiči jsem byl vychováván v tom, abych se vždy
choval slušně a pokorně, a že tehdejší normalizační politika je něco vzdáleného a
nepatřičného. V krajním případě i nebezpečného. Následně již pak v dobách svobodných
jsem měl a mám možnost pozorovat Přemka Sobotku při práci i v běžném životě jak usilovně
bojuje proti snahám o jakýkoliv návrat režimu z dob nedávno minulých.
Jako komunální politik a bývalý starosta našeho města jsem od něj jak při oficiálních, tak i
při osobních setkáních občas slýchával kritiku na poměry v ODS a státní správy. A to vždy
když měl pocit, že se ubíráme nesprávným směrem, či se děje něco nezdravého. O to víc
jsem obdivoval, jak vždy dokázal být navenek k ODS loajální, nikdy se nesnižoval k laciné
kritice, byl čitelný a vždy dokázal dění v naší straně usměrňovat a posouvat vpřed. Vždy uměl
veřejně upozornit na to, že překračujeme principy, kvůli kterým jsme naší stranu zakládali.
V takových krajních případech se nebál zatáhnout za záchrannou brzdu a vyzvat k vnitřní
sebereflexi. V těchto vypjatých situacích jsem ho poznal jako člověka, který vždy drží slovo a
pro kterého nejsou lidskost, morálka, odpovědnost a přátelství jen prázdnými slovy bez
obsahu. Na životním příběhu Přemysla Sobotky jsem pochopil, to co zní velmi jednoduše, ale
jen málokdo z nás to dokáže plnohodnotně naplnit v praxi jako právě on. Tedy, že správa věcí
veřejných je především služba občanům postavená na odpovědnosti, zásadovosti, trpělivosti,
odvaze, schopnosti sebereflexe a důvěře.
Já Přemkovi Sobotkovi důvěřuji a věřím, že mou důvěru on nikdy nezklame, stejně jako
nikdy nezklame ani vás.
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