QtevřeqÝ dopis
starostovi města Hulína panu Mer. Rom,a§ru Hozovi
nám.

Míru 162

Hulín

V Hulíně dne 26.

Vůený pane

zá]Ři

20L6

starosto,

obdrželi jsme od Vás odpověď na petici za záchraru parku z-aZát<ladní
školou v Hulíně. Žel, s obsa}rem přesně takovým, jahý jsme předpokládali. Zjevně
jste vůbec nepochopili, \ry, ani většíčast zasfupitelů, o co nám podáním této petice
šlo. Proto se uchylujeme k této formě vyjádření k celé věci i s vědomím tohoo že opět
nebude vyslyšena, jak ostatrě již mnohoknit. Dnes nevyžadujeme ádnou odpověď či
reakci, ale chceme t*óát i občanůmmožnost udělat si vlastní náuor a pohled na věc.
Ve své odpovědi se odvoláváte na celou řadu schválených norem, kterými je
text odpovědi zcelazahlcen, ale nějak se Vám v tom ďratil občan. Těch několik
stovek občanů,kteří se na Vás i zastupitele jako nejvyššípředstavitele našeho města
obrátili s důvěrouo že se jejich niizorem a přáním budete aktivně zabývat. Výsledkem
toho je tento formální přípis nazltaný Odpověď na petici, kteď ve své podstatě wbec
nic neřeší. Pokládáte-li vytřiváni sociálnibo zailzení pro potřeby sportovců na
koupališti místo na hřišti za kompromis, je nám líto, s tím se nemůžeme áotoárit.
Signatařům petice šlo a stale jde především o to, aby park jako celek byl zachovan
juko klidová zótave městě pro odpočinek hlavně maminek, důchodcůa prochazlry
občanů.Pouze bychom se opakovali podrobným vysvětlováním, stačísi přečíst
vyčerpávajícíčlrinek v tisku d Ing. Strakové, se kte{řm beze zbytku souhlasíme,
stejně jako velký počet našich spoluobčanů.V Hulíně zce|a chybí jiná lokalita, kteni
by park pro §rto účelyna}rradila . Zbwápotom už jenom hřbitov. Město by se mělo
spíšzaměřit na nrelebování a údržbustrivajícíhoparku, nežli z něho kousek po
kousku ukrajovat.
Umístěním zanrýšlenYch hřišť jinde než v parku se zasfupitelswo vůbec
nezab;ývalo, i když část opozičníchzasfupitelů konkrétní řešení navrhovala. Tento
stěžejní požadavek petice jste odbyl jednou větou, žeby to bylo drahé a musel by se
sldcet velk} počet stromů. Žeanebližšíinformace , žÁdnévYpočty, specifikace
lokality - prostě nic. Občane, na podrobné informace nemáš právo a nemusejí Tě
zajímat.
Ve své odpovědi dále uvádíts,žes jednotlivími petenty,,proběhla řada
jednrání". Ani se členy petičníhovýboru, ani s účastdkyřtzení z Kokešovy ulicen

