Zastupitel Jaroslav Horák ze
zdravotních důvodů rezignoval
Tisková zpráva ze dne 17.2.2015 (PRO-REGION)
Na mimořádné tiskové konferenci, která se konala dne 17. února 2015, byla oznámena rezignace
zastupitele politického uskupení PRO-REGION, Ing. Jaroslava Horáka.
Zastupitel Jaroslav Horák se dne 16. února 2015 rozhodl rezignovat na svoji funkci z vážných
zdravotních důvodů. Jeho zastupitelský mandát skončil téhož dne. Ve funkci ho od 17. února
vystřídal 1. náhradník hnutí PRO-REGION (na základě volebních výsledků), Ing. Petr Blažek.
Veškerá činnost v zastupitelstvu, výborech a komisích je skutečně velmi náročná. Odčerpává
obrovské množství času, energie a vyžaduje velkou dávku pozornosti. Tím spíše, když se ocitnete v
roli začínajícího opozičního zastupitele, který musí před každým jednotlivým rozhodnutím
nastudovat určité množství podkladových materiálů, oslovit s doplňujícími dotazy zodpovědné
osoby, zorientovat se v problematice a ve finále vyřknout svoje rozhodnutí. Pokud chce člověk tuto
funkci vykonávat skutečně zodpovědně, s nejlepším vědomím a svědomím, že jako zastupitel
občanů rozhoduje v každé věci vždy správně, pak tento čas, energii a pozornost nelze ničím
nahradit.
Jaroslav Horák rozhodně patřil k těm velmi zodpovědným zastupitelům. Právě proto se v tuto chvíli
rozhodl pro tak závažný krok, jakým je jeho rezignace. Na doporučení svého lékaře se rozhodl
upřednostnit svoje zdraví, což mu nemůžeme mít nikdo za zlé.
Jeho zastupitelskou roli převzal dne 17. února, doslova po pár hodinách na rozmyšlenou, 1.
náhradník dle volebních výsledků hnutí PRO-REGION, Ing. Petr Blažek.
Kolega Petr Blažek bude jistě odpovídající náhradou za Jaroslava Horáka, a své role se zhostí s
úctou a veškerou vážností ke svým voličům.
V loňských komunálních volbách mu dalo důvěru 641 obyvatel Šumperka. Za sdružení PROREGION a Piráti kandidoval jako bezpartijní. Z 5. místa na kandidátce přeskočil díky preferenčním
hlasům dva ze svých spolukandidátů a dostal se tak na 3. místo v pořadí.
Kolegovi Jaroslavu Horákovi přejeme pevné zdraví.
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