Tomáš Ploc se stal regionálním místopředsedou ODS
V den Tří králů, tedy v pondělí 6. ledna 2014 byl sněmem občanských demokratů Libereckého kraje
zvolen Tomáš Ploc místopředsedou tohoto regionálního sdružení ODS.
Harrachovský zastupitel Tomáš Ploc tak v následujícím období pomyslně bude krýt záda taktéž nově
zvolenému regionálnímu předsedovi Danu Ramzerovi, jenž je rovněž starostou města Frýdlant. Ten
nahradil dlouholetého regionálního lídra, současného místopředsedu Senátu PČR Přemysla Sobotku.
ODS v našem kraji i v celé zemi neprožívá aktuálně nejlepší časy. V letošním supervolebním roce bude
jednak obhajoval mandáty v eurovolbách na jaře a především na podzim kdy se uskuteční obecní a
též z části senátní volby.
Tomášovi Plocovi jsme několik dnů po jeho zvolení položili jeden stručný dotaz a o to delší byla záhy
jeho odpověď:
Co tě vede k angažování se pro ODS v době, když zrovna není v současné době slušně řečeno
v dobré kondici?
Do podzimních voleb do poslanecké sněmovny a na kandidáta na místopředsedu regionu jsem šel
bez jakýchkoliv osobních ambicí. Důvod byl jediný. Není mi lhostejné, jak Zemanova vláda a následně
levicová vláda podporovaná komunisty devalvuje naší republiku.
ODS je jediná skutečně pravicová politická strana v ČR. Má velmi náročného voliče, který se nenechá
opít rohlíkem. Pravicový volič je vzdělaný, soběstačný, pracovitý a nechce, aby mu stát zásadně
zasahoval do života. My jsme tohoto voliče, ať už koaličními kompromisy, nebo osobním selháním,
podvedli.
Je před námi veliká výzva a zároveň příležitost ukázat, kdo vlastně jsme a co chceme. Chce to jenom
vrátit se k základním principům, tj. pokora, úcta, slušnost a umění naslouchat.
Je nezbytně nutné, abychom jako region byli jednotní a přestali si hrát na oblastní přebory. To je pro
mě výzva, a to je důvod, proč jsem se v posledních měsících v ODS angažoval ve vyšších sférách.
Ještě bych chtěl tímto poděkovat bývalému předsedovi regionu Přemkovi Sobotkovi za odvedenou
práci v regionu i celé ODS. Na rozdíl od některých jsem přesvědčen o tom, že budeme dlouho hledat
takovouto osobnost.

