Příjemné Hranice - volba nebo hrozba?

Dobrý den,

Dovolte mi, abych se krátkou úvahou pozastavil nad hlavním
volebním heslem strany nezávislých kandidátů Příjemných
Hranic. Opravdu nechci nikoho napadat, rozdmýchávat
spory či se vůči někomu negativně vymezovat, ale ono výše
zmíněné heslo mě nutí k určitým úvahám, o které bych se s
vámi rád podělil a vyslovil k nim svůj názor.

dovolte reakci na glosu Příjemné Hranice - volba nebo
hrozba?

Hned první část volebního sloganu Příjemných Hranic „Chce
to změnu stylu“ vyvolává pocit, že členové zastupitelstva za
Příjemné Hranice mají v úmyslu vzbudit dojem, že pracovali
uplynulé čtyři roky v pro ně nevhodném či nevyhovujícím
stylu. Bohužel se však nedozvíme stylu čeho: jednání
zastupitelstev, rady města, vystupování radnice vůči
veřejnosti, špatného stylu řízení MěÚ, vystupování úředníků,
nevhodné atmosféře nebo spolupráci s jinými zastupiteli,
prostě nevíme, neboť nebylo možné v uplynulém období
zaznamenat ani jakoukoli kritiku čehokoli co souvisí s radnicí
nebo vedením města z jejich strany. Toto konstatování však
zároveň svědčí o tom, že uplynulé čtyři roky se této straně na
radnici ve zmíněné oblasti nijak zvlášť nevydařily, což ostatně
i přiznávají, neboť to byly právě Příjemné Hranice, které heslo
„změny stylu“ měly již v minulých volebních předsevzetích.
Vzhledem k tomu však, že nevíme co ona změna stylu
znamená v konkrétní podobě bude i nadále na posouzení
občana, ale spíše strany, zda se toto volební předsevzetí
naplnilo či nikoli a bude eventuálně použitelné i v dalším
volebním období.
Druhá část hesla „ generační změna“ je sama o sobě hodně
diskutabilní a dlouho jsem uvažoval zda se k tomuto
vůbec vyjadřovat a když tak jakým způsobem. Proto jen
velmi krátce. Nelze nikdy a nikde a ve věcech veřejných
to platí dvojnásob, upřednostňovat jiná kritéria výběru
než schopnosti daného uchazeče. Člověka limitují, podle
mého názoru, pouze dvě věci a to duševní a tělesné zdraví.
Věk, výška, pohlaví, národnost, náboženská nebo politická
příslušnost nesmí být příčinou spekulací o vhodnosti či
nevhodnosti kandidáta v komunálních volbách. Naopak si
myslím, že „různost“ ve složení zastupitelstva je k dobru věci
a pomáhá v práci tohoto orgánu. Veškerá lidská činnost je
přece založena na předávání zkušeností mezi generacemi.
Chci věřit, že jsem správně nepochopil tuto část volebního
sloganu Příjemných Hranic a doufat, že není výzvou k mezi
generační „válce“ nebo upřednostňování zájmů jedné
generace na úkor jiných, i když bohužel komentář na
webových stránkách, kde se hovoří o nevhodnosti účasti
šedesátníků a padesátníků na kandidátkách jednotlivých
stran mě přesvědčuje o opaku. Je to škoda, neboť Příjemné
Hranice, díky zástupcům převážně mladé generace mezi
svými kandidáty, byly uskupením sympatickým nejen
mladým, ale i pro mnohé starší voliče. Tímto sloganem, aspoň
si to myslím, si však střílí gól do vlastní brány.

Pavel Vinkler
9. 10. 2006
hranice.zeleni.cz

Škoda, že autor článku - Pavel Vinkler - nečetl ani úvod k
volebnímu programu Příjemných Hranic. Dočetl by se tam
také: „Některé další projekty a plány se nám uskutečnit
nepodařilo. Některá naše očekávání byla naivní. Některé
změny jsme prostě svými třemi hlasy mezi 23 zastupiteli
nedokázali prosadit, přestože jsme se hodně snažili. Dnes
se nám zdá, že největší problém vězí v generačním složení
zastupitelstva. Některé problémy se nedají vyřešit právě
proto, že starší generace je nevnímá, nebo na ně nedokáže
adekvátně reagovat. Letos tedy kandidujeme s heslem: chce
to změnu stylu / generační změnu“.
Může to být napsáno jasněji?
Podobně neinformovaně píše o tom, že „nebylo možné v
uplynulém období zaznamenat ani jakoukoli kritiku čehokoli
co souvisí s radnicí nebo vedením města z jejich strany“.
Troufám si tvrdit, že na stránkách www.prijemne-hranice.cz
se mohl dočíst řadu kritických připomínek k fungování
současné radnice, včetně slov sebekritických (viz i citovaný
úvod našeho volebního programu).
To další už je věc názoru a vůle chápat či nechápat. Volební
slogany jistě víc vypovídají o kvalitě stranického marketingu
než o kvalitě kandidátek a programů. Proto by mě nikdy
nenapadlo polemizovat s heslem Zelených-KDU-ČSL.
Jiří J. K. Nebeský
Příjemné Hranice
10. 10. 2006
Text byl odeslán Straně zelených k uveřejnění, reakce žádná.

