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Záb eh - V zapln ném záb ežském kin  se ve st edu až do no ních hodin psala nová povídka do knížky Kronika m sta Kocourkova. Autorem však nebyl Ond ej
Sekora, ale záb ežští zastupitelé. Nová povídka by se mohla jmenovat - Jak jsme hodiny (ne)jednali o referendu a naštvali tak p l m sta.

Kino plné lidí bylo ve st edu zv davé, zda zastupitelstvo na svém jednání vyhlásí termín referenda, v n mž by se místní vyjád ili k plánu firmy Wanemi, která
chce ve m st  stav t ob í papírnu a elektrárnu na d evošt pku. Zastupitelé nejprve odmítli p esunout projednání referenda hned na za átek st ede ního
zasedání. Lidé tak museli ekat dlouhé hodiny až do pozdní noci, aby se dozv li, že o referendu se vlastn  jednat nem lo. „O vyhlášení referenda nelze
jednat, protože zmocn nec jeho p ípravného výboru nedostal z radnice vyjád ení, že návrh referenda je v po ádku,“ ekla k p ekvapení mnohých v noci po
dlouhé debat  o referendu tajemnice ú adu Jana Krasulová.

Podle Krasulové m že zmocn nec dostat dokumenty až po uplynutí patnácti dn  od doru ení podn tu na m sto, což bylo „p ekvapiv “ až po p lnoci ze st edy na
tvrtek. „To je Kocourkov, na co tu jste,“ zlobili se lidé na zastupitele.

Pro  tajemnice ne ekla lidem d ležitou informaci na za átku zasedání? „To nebyla moje povinnost. Zájemci si m li v návrhu usnesení p íst, o em se bude
vlastn  hlasovat,“ ekla. Paradoxn  o referendu jednala už p ed zastupitelstvem m stská rada, i když o n m rovn ž jednat nem la. Návrh na vyhlášení lidového
hlasování odsouhlasila na základ  stanoviska ú edník  radnice jako nezávadný. P esto nedoporu ila zastupitel m, aby o referendu dál jednali.

Podle expert  je návrh na vyhlášení referenda, který podepsalo p es tisíc záb ežských voli , platný. „Splnil všechny požadavky a referendum m že být
vyhlášeno,“ ekl právník Pavel Doucha, specialista na místní referenda, který se st ede ní frašky ú astnil. Zastupitel Jan Rýznar varoval odp rce referenda v
zastupitelstvu p ed jeho odmítáním. „Referendum je v demokratickém stát  jedním z nejvyšších princip . Kdo iní p ekážky referendu, iní p ekážky demokracii,“
ekl Rýznar. Starosta Zden k Kolá  po doru ení dokument  zmocn nci znovu svolá radní. „Pokud bude vše v po ádku, budeme o vyhlášení referenda jednat na
íštím zasedání zastupitelstva,“ sd lil Kolá . Proti Wanemi panuje ve m st  silný odpor. Lidé mají obavy ze zhoršení životního prost edí.

***

„Pokud bude vše v po ádku, budeme o vyhlášení referenda jednat na p íštím zastupitelstvu.“ starosta Záb eha Zden k Kolá
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