Příloha k Suchdolskému zpravodaji (Říjen 2018)

Komentář
Termín konání voleb do obecního zastupitelstva je několik dní po předpokládaném vydání říjnového čísla. Považovali jsme za
vhodnější variantu zařadit volební přílohu do zářijového čísla, což se také stalo. Toto řešení podpořila Rada města svým rozhodnutím, že Suchdolský zpravodaj poskytne kandidujícím subjektům prostor pro otištění předvolební kampaně.
Vydavatel nemá povinnost vydávat předvolební přílohy (v některých obecních novinách byly zařazeny, v jiných nikoli). Má však
ze zákona povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace. „Více novela o objektivitě nehovoří. Toto ustanovení lze však vyložit jako povinnost poskytovat informace ověřené a podložené a podávat je nestranně (nezaujatým způsobem). Případné subjektivní
komentáře je třeba jasně označit jako osobní názor konkrétní osoby. Tyto názory by zároveň neměly převládat nad nestranným zpravodajstvím. V komentářích by měla panovat vyváženost. Otištěny by měly být názory zastupující postoje vše zainteresovaných stran
(např. vedení územně samosprávného celku, opozičních zastupitelů či občanů), aniž by názory jedné ze stran výrazně převládaly.“
(Z metodiky Místní média: http://www.mistnimedia.cz/?p=197)
Fakt, že předvolební inzerce v obecních médiích je ze zákona zpoplatněná, si nelze vykládat tak, že si lze v Suchdolském zpravodaji „přikupovat“ bez jakékoli regulace prostor pro další politickou reklamu.
Abychom předešli diskuzím, „co už je a co ještě není“ předvolební kampaň, objevila se v dostatečném předstihu výzva, aby se zainteresované subjekty v říjnovém vydání SZ již předvolební kampaně zdrželi. Nyní jsme v situaci, kdy většina tuto výzvu respektovala. Těsně před volbami by tak vyšly komentáře pouze jediného kandidujícího subjektu. Redakce se přesto rozhodla následující
příspěvky zařadit, a to formou této přílohy ke každému výtisku. Osobně nehodláme úroveň této diskuze hodnotit. Považovali jsme
ale za nutné připojit alespoň tento komentář.
Redakční rada Suchdolského zpravodaje

„Už zase stavíme“
Aneb vysvětlení stále nikde!
V předminulém čísle jsem Vás informoval o zvláštním postupu celé investiční akce (Dům s pečovatelskou službou). Této stavbě
se věnuji již rok a neustále poukazuji na některá nepochopitelná rozhodnutí a kroky vedení radnice. Na červnovém zastupitelstvu
jsem požádal starostu o vysvětlení jeho postupu při uzavření zvláštního dodatku ke smlouvě, který je pro Suchdol jednoznačně finančně a bohužel i kvalitou materiálů velmi nevýhodný. Finanční úpravy jsou tak velké, že je zarážející neprojednání těchto změn
v zastupitelstvu města.
Dnes je polovina září a slíbené vysvětlení NIKDE!!!
Něco je špatně. Už ani zastupitel se nedočká vysvětlení a což potom občané! Celé volební období mám pocit, že mám jen zvedat
ruku, o nic se nezajímat, a pak budu možná oblíbený, ale to není můj styl. Možná se už vysvětlení nedočkám, snad v příštím volební
období se bude zase diskutovat a budeme se chovat tak, jak je v demokracii běžné.
S přáním správné volby v komunálních volbách
Zdeněk Gregor

Vážení spoluobčané!
Předem se vám omlouváme – není totiž vůbec příjemné reagovat na některé texty, které se v poslední době objevily v Suchdolském zpravodaji. Ale ponechat zjevné nepravdy bez reakce prostě není možné. Pokud bychom se neozvali, znamenalo by
to souhlas.
Zvláště se v tomto ohledu „vyznamenal“ pan Máčala. Ať už se jedná o účelově použité informace o hospodaření města (to by
však bylo na celý článek nebo veřejnou debatu), nebo prokazatelné nepravdy o našem působení v zastupitelstvu města. Kromě
problematických podzemních kontejnerů jsme totiž podpořili všechny jím vyjmenované akce. Že by to už zapomněl? Nebo šíří nepravdy úmyslně, ve snaze překroutit skutečnost? Nebo má snad nyní před volbami ještě jiné důvody?
Občas také slyšíme, že se v minulosti nic pořádného neudělalo a že až nyní se daly věci do pohybu. Nemá smysl zmiňovat, co
všechno se v minulosti podařilo. Je však třeba připomenout, že naprostou většinu velkých investičních akcí v tomto volebním období připravilo ještě minulé zastupitelstvo a minulé vedení radnice. Namátkou můžeme jmenovat kanalizace v Tušti, na Klikově a
Františkově, vybudování nového sběrného dvora včetně kompostárny, opravy místních komunikací, atd.
Některé jiné námi připravované akce se bohužel na čtyři roky prakticky zastavily, např. revitalizace sídliště 9. května, dokončení
vodních prvků na náměstí před kostelem, prodloužení chodníku směrem na „Hořejšák“, atd. Je to velká škoda, protože tak vysoké a
štědré dotace jako v současné době se už nebudou opakovat.
Minulé zastupitelstvo a vedení radnice (rada města ve složení Pavel Mráček, Jan Kronika, Zdeněk Fical, František Maxa a Miroslav Blafka) také po dlouhých dvaceti letech definitivně získalo pro město hodnotné pozemky, na kterých se nyní staví Penny Market. Bez tohoto kroku nebylo možné na těchto pozemcích nic realizovat. Současné stavební aktivity už probíhají opět na cizím
pozemku a realizuje je cizí investor. Dnes si zásluhy přivlastňuje někdo jiný.
Přejme si všichni, ať v příštím volebním období zaplňuje Suchdolský zpravodaj jen to příjemné a výměna názorů se vrátí k jednacímu stolu.
Zdeněk Gregor, Pavel Mráček a František Maxa – zastupitelé za ČSSD

