DOPIS VOLIČŮM č. 2
starostky a starostové, zastupitelé
Ve Valu dne 21. srpna 2014
Vážení přátelé,
dovoluji si Vás opět oslovit v souvislosti s nadcházejícími volbami do Senátu Parlamentu ČR, které se
uskuteční v termínu konání i komunálních voleb, tedy ve dnech 10. - 11. října 2014. Jako komunální
politik dobře vím, jak je nyní Váš čas drahý, proto si nesmírně cením i toho, že čtete můj osobní dopis.

Mé krátké osobní představení proběhlo již v Dopisu voličům č. 1 (ke stažení na www.lubosrehak.cz), a
proto bych Vám nyní rád představil několik mých programových priorit, které se budu prosazovat i
na půdě Senátu PČR.
K mým základním programovým prioritám, které bych rád prosazoval i na půdě Senátu PČR, patří (7):
 podpora vhodného propojení pracovního a rodinného života
 podpora finanční gramotnosti občanů = boj proti chudobě, lichvě a zbytečným exekucím
 podpora rozvoje hospicové péče
 podpora spravedlivého a poctivého rozvoje našich venkovských regionů
 podpora komunitně vedeného místního rozvoje a přeshraniční spolupráce (MAS, DSO,
destinační společnosti, Euroregion Glacensis)
 podpora živnostníků, drobného podnikání a regionálních výrobků
 podpora aktivního a zodpovědného členství EU

Rád bych do svého programu zahrnul i další problémy našeho regionu. Obracím se proto na Vás
s dotazem, s čím konkrétně by mohl právě Vaší obci/městu pomoci Váš senátor! Pro urychlení a
zjednodušení komunikace mi můžete napsat na e-mailovou adresu: lubos.rehak@val.cz .
Veškeré své veřejné funkce (předseda MAS POHODA venkova, místopředseda DSO Region Orlické
hory, starosta obce Val, místopředseda OS BESEDA Val … atd.) jsem vždy bral jako službu a snažil se je
vykonávat naplno. Je-li Vám mé dosavadní snažení sympatické a alespoň trochu věříte v mé snažení
budoucí, budu rád i za Vaši konkrétní pomoc (např.):
 vydáváte-li místní zpravodaj, rád poskytnu článek či rozhovor,
 máte-li obecní vývěsku, zašlu svůj osobní materiál k propagaci,
 uvítám „přátelská“ oplocení pro umístění předvolební propagační plachty.

ALE HLAVNĚ … budu Vám vděčen za Vaše doporučení volby mé osoby u Vašich přátel i známých!
Vzhledem k tomu, že i Vás (nás) čekají volby komunální, tak Vám přeji hodně síly a energie do dalších
starostovských let!
S úctou

Luboš Řehák, číslo 7,
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ve volebním obvodu č. 48
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