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Vážení spoluobčané, dovolím si na tomto místě poděkovat všem zúčastněným voličům, kteří v
sobě našli potřebu vyjádřit svou vůli a spoluúčast na vedení našeho krásného města.

Starosta Teplic nad Metují Milan Brandejs
{jathumbnail off}
Výsledek teplických komunálních voleb nedopadl pro naši kandidátku podle očekávání.
Společnou metou hnutí STAN, Sportovců a Zdoňováků bylo získat šest mandátů, abychom
mohli pokračovat v rozdělaných činnostech a plánech. Od samotného začátku volebního klání
mi bylo jasné, že velkým tématem bude budoucí provozování Teplických skal, a i proto jsme se
k danému tématu několikrát vyjadřovali písemnou formou i v kontaktní kampani na besedě v
Astře.

Gratuluji vítězi našich voleb, ale zároveň konstatuji, že se jako poražený necítím. Ve velmi
vyhrocené, často až za rámec slušnosti, kampani jsem se o sobě dozvěděl takové informace,
že bych se styděl se sám potkat na ulici. A i přesto se našlo mnoho lidí, kteří nám dali svůj hlas,
a ohodnotili tak naši dlouhodobou práci. Ještě jednou děkuji.

Vzhledem k výsledkům voleb a po pravdě i k následujícímu vývoji na teplické politické scéně
jsem se rozhodl oznámit, že přijímám osobní zodpovědnost a vzdávám se kandidatury na post
starosty. Jsem připraven v dalším volebním období pracovat jako řadový zastupitel, který by rád
využil své zkušenosti v některém z poradních orgánů budoucího vedení radnice.
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Co tím následujícím vývojem myslím? Ještě v sobotu po zveřejnění výsledku voleb jsem
pogratuloval všem budoucím kolegům zastupitelům. Po diskusi se svými kolegy jsem byl
pověřen nabídnout povolební vyjednávání všem subjektům, které ve volbách uspěly. A co byste
řekli? Našli se budoucí komunální politici, kteří nenašli odvahu gratulaci opětovat. Dokonce se
protistrana jednomyslně shodla, že nebudou na výzvy současného starosty vůbec reagovat.
Přesto, že jsme si přečetli v médiích, že snahou vítěze voleb je situaci v Teplicích nad Metují
uklidnit, nesešel se s námi ani ze slušnosti. Naopak, nedostali jsme jediné oficiální stanovisko
žádného soupeřícího subjektu, které by o setkání či jeho odmítnutí vypovídalo.

Jsem přesvědčen, že jsem se pokusil všemi slušnými cestami naplnit očekávání svých voličů,
ale marně. Děkuji všem lidem, kteří se mnou dlouhá léta spolupracovali, zastupitelům,
zaměstnancům radnice, spolkům i jednotlivcům... za Vaši ochotu a omlouvám se všem, na
které jsem byl a snad i musel být přísný, spravedlivý a nekompromisní.

Milan Brandejs, Váš odstupující starosta
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