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Koho chcete na radnici?
Vyberte si...
Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

přešlo jaro, možná už i léto, za chvíli přejde podzim
a zima a budeme mít zase jaro. Dnes Vám to povím pěkně od plic: Jestli nechcete, abych se na Vás opravdu rozzlobil, nepodepisujte už žádné petice. My totiž sami nejlíp
víme, jak to máme dělat, a pokud nám do toho zasahujete nějakou peticí, tak nás zdržujete, zbytečně otravujete
a odvádíte od poctivé práce. A to my se pak do toho
umíme pořádně obout a umíme být opravdu zlí.
My totiž sami nejlíp víme, co je pro Vás nejlepší a Vy
nám do toho nemluvte. Jednou jste si nás zvolili, tak nám
dejte pokoj. Uvědomte si, že za každou peticí stojí banda
podvratných živlů, kteří se obvykle maskují jako petiční
výbor. Tato podezřelá individua přepadávají spoluobčany
a nutí je podepisovat petiční archy. A to vše jen proto, že
chtějí rozvrátit všechno to, co my tady s velkým úsilím
pracně budujeme. Jestli nechcete, abych si Vás musel
brát znovu a znovu do úst a navážet se do Vás, což dělám
opravdu nerad, tak jen proboha už nepodepisujte žádnou
petici a nechte nás v klidu dožít naše čtyři roky!
Stejně to máte marný!

”

Jsme přesvědčeni, že radniční zpravodaj není určen
k tomu, aby byly uráženy a pomlouvány občanské iniciativy. S takovými praktikami skoncujeme. Radnice bude
využívat noviny k tomu, aby otevřeně informovala občany o svých plánech.
Usilujeme o vypsání místního referenda k otázce využití lokality Juranka a k otázce vybudování tranzitní
silnice do Kohoutovic v lokalitě Jasanová-Kopretinová.
Protože se domníváme, že by šlo o významný zásah do
života naší městské části, odmítáme tyto otázky řešit kabinetní zákulisní politikou. Chceme se zeptat v referendu
na Váš názor.
Umožníme Vám vyjádřit v referendu, zda si přejete
přeměňovat v Jundrově další oblasti parků a zahrad na
stavební parcely. Pokud totiž vyjádříte závazně určitý názor, je výsledek referenda závazný i pro politiky, kteří přijdou po nás. Rádi bychom tato referenda spojili s nejbližším termínem, kdy se budou konat volby. Je to úsporné
jak pro obecní pokladnu, tak pro občany, kteří mohou
hlasovat ve volbách i v referendu zároveň.
Zorganizování a sepsání petice považujeme za projev
občanské angažovanosti a mnohdy i statečnosti. Petice
vyjadřuje vždy stanovisko svých signatářů, proto iniciátory petice osobně vyslechneme a posoudíme jejich
argumenty. Vždy s nimi budeme jednat korektně. Vždyť
mohou přijít se spoustou podnětných myšlenek, které
nás samotné ani nenapadnou.
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Azurové stránky rozdává hnutí JUNDR☺V ŽÁDÁ N☺VÉ TVÁŘE. Každý týden otevřeme nové téma.
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Za N☺VÉ TVÁŘE Mgr. Ing. Antonín Továrek, kandidát do Zastupitelstva městské části Brno – Jundrov.

