 Úvod

(V.Místecký)
 Odpovědi na dotazy občanů (přípravný
výbor)
 Rozhovor pro Panoramu (Ing.Pernický)
 Informace k referendu (J.Siner)
 Diskuze (přípravný výbor)

 Odpovědi

na dotazy občanů z diskuze na
www.policna.cz
 Odpovědi na otázky z diskusních
příspěvků Ing.Pleška, Ing.Valenty a
Ing.Hradila)

Rozhovor s Ing. Pernickým vyjde 19.4.2012 v místním periodiku
Panorama.
Rozhovor v periodiku PANORAMA

V minulých číslech jsme Vás informovali o jednom z nejaktuálnějších témat této doby
– odtržení a osamostatnění obcí Poličná a Krhová od Valašského Meziříčí. Protože
se snažíme čtenářům předkládat objektivní informace z „obou břehu“, požádali jsme
o rozhovor pana Stanislava Pernického, ekonoma, který bydlí a žije v Poličné.
1. A začnu hned přímou otázkou – jak se vyjádříte v referendu o osamostatnění
Poličné 21. dubna t.r. ?
Dovolte mi, abych nejprve pozdravil všechny Vaše čtenáře. A nyní na přímou
otázku přímá odpověď – na hlasovacím lístku 21. dubna zaškrtnu jednoznačně
ANO pro samostatnou Poličnou.
2. Co Vás vede k takovému rozhodnutí?
Pane Klímo, je to celá mozaika drobných či větších skutečností, které se nejen
v poslední době odehrály a které veřejnosti prezentovalo vedení města i jeho
jednotliví zastupitelé.
3. Můžete být konkrétní?
Samozřejmě. Tím nejdůležitějším a možná i rozhodujícím impulsem bylo
naprosto nediplomatické a řekl bych zcela nekompetentní rozhodnutí (navíc
učiněné ze dne na den) o zrušení škol v Krhové a Poličné. Zastupitelé věděli, že
pro zajištění optimalizace školských kapacit ve městě musí zrušit 900 míst a
přesto se rozhodnou „odstřihnout“ dvě okrajové příměstské školy, které
dohromady nemají ani 200 žáků. Přitom naše škola v Poličné je nově
zrekonstruovaná po povodních v minulých letech nemalým objemem
finančních prostředků. Myslíte si, že je to normální?
4. Asi ne, ale co dalšího, podle Vás, udělalo vedení města špatně?
Možná to bude příliš tvrdé, co teď řeknu, ale jsem přesvědčen, že celá kampaň
ze strany vedení města je tendenční, účelová a nekorektní. Informace jsou
veřejnosti předkládány zkreslené nebo neúplné a mám pocit, že jde o
manipulaci s míněním veřejnosti, která mnohdy nedokáže rozpoznat, kde je
pravda. Ale abych byl konkrétní, uvedu několik proklamativních prohlášení
pana starosty v městském zpravodaji
 Udělám maximum pro celistvost města – v čem to „maximum“ spočívá???
V rušení školy, pokusu o vložení poličenských lesů do ztrátové společnosti
nebo v prodeji budovy bývalého národního výboru v Poličné???
 Pravidelně jsem se zúčastňoval schůzí s občany v místních částech –
v Poličné proběhly 2 veřejné schůze k referendu a ani na jednu pan starosta
nepřišel, přestože o nich byl informován.





V referendu Vám bude položena otázka:
„Souhlasíte s oddělením místní části Poličná od města
Valašského Meziříčí a vznikem samostatné obce Poličná?“
Před hlasováním
• Prokázání totožnosti (platný OP, cestovní pas České republiky)
• Každé oprávněné osobě bude v hlasovací místnosti předán
hlasovací lístek
• Před hlasováním se volič musí odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků



Způsob hlasování
• Vaše volba se označí křížkem v příslušném rámečku
• K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží



Váš hlas bude neplatný pokud
• Je v úřední obálce několik hlasovacích lístků
• Je křížkem současně označena odpověď „ano“ i „ne“ u jedné
otázky
• Bude hlasovací lístek označen jiným, než výše uvedeným
způsobem
• Nebude hlasovací lístek vložen do úřední obálky




Hlasovací místnost bude na bývalém MNV Poličná
Hlasování probíhá od 8:00 do 20:00
 Hlasování nepohyblivých občanů bude zajištěno na tel.:

732 62 12 46

REFERENDUM
21.4.2012
Vaše neúčast znamená NE
samostatné Poličné!

