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Referendum
19.10.2008
To, co nám p edvedli v kauze referendum o Wanemi notori tí sypa i písku do motor
z ad KS M se socany a starostou (ODS), kterého p idržují pevn v leninské hrsti,
nemá v záb ežské komunální politice obdoby. Chvála bohu neusp li a pragmatický
zdravý rozum zvít zil nad dogmatickou závistí, nenávistí a nepravdou, což už bylo
nejednou zkázou lidstva.
Od po átk minulého století se v Záb eze, krom toho, co pro zam stnanost a
obživu ud lali továrníci Brass a Scheftter, p ípadn Rýzna i a v rozvinutém socialismu
pak Ing. Hošek, který postavil motorest, d m kultury a bazén, mnoho nového
neurodilo. A to prosím od ideál sametové revoluce ub hlo neuv itelných 19 let,
tedy déle než celá slavná masarykovská 1. republika.
I proto jsem p esv
en, že vstup silného investora do záb ežské pr myslové zóny
musí p ivítat každý ekonomicky a výd le
inný ob an, každý obchodník,
hospodský, dopravci, stava i, emeslníci, sportovci, pracovníci ve službách, školství,
kultu e a tak dále.
Nechme proto Wanemáky, a splní a dodrží ve vztahu k životnímu prost edí to, co
jim ze zákona p ípustné normy a limity umožní, a to si pohlídejme. Já sám jsem z
vodního odporu zm nil názor poté, co jsem se na vlastní o i v N mecku a
Rakousku p esv
il, že technologie odlu ování emisí je tak ú inná, že se mimo
areál popásaly srnky a v dohledu byly plochy solárních panel , tedy pranepatrný
spad.
Dávejme si pozor na rafinované falešné proroky a navedené šk dníky, kte í nás
zastrašují a matou a tím vhání do nejistoty, jen aby sami sebe zviditelnili a mohli s
námi manipulovat od zastupitelských potažmo senátorských a poslaneckých
kormidel, ke kterým se nestydat derou. P ece nem žeme v Záb eze donekone na
ekat n jaký posun k prosperit ze zdroj od d chodc , lidí na podporách, gambler ,
opilc a jiné chamradi. To už si rad ji preventivn ud lejme kurzy potáp ní, protože s
takovou p jdeme ke dnu. Nebo , co kde kdy vymysleli koman i a socani a m li šanci
nám to vnutit, vždycky to dopadlo jen h e. To jsou prosím známá fakta!
Váš Vilibald Žalio, ob an jako Vy.
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