
Starosta na baterky. 

Pane starosto, tento článek je především věnovaný Vám a spolku zastupitelů, kteří nyní řídí městský 

úřad v Ostrově. Bohužel musím osobně konstatovat, že toto vedení řídí skupina diletantů, kteří spíše 

hledí na svůj prospěch a obecný názor občanů je moc nezajímá. Určitě si říkáte, jak to asi myslím?  

Tak jen pro Vaši informaci. Někteří obyvatelé zde žijí již 70let, to je asi doba kterou jste zřejmě nezažil 

a znáte ji pouze z vyprávění vašich rodičů. Tito lidé mají k tomuto městu velké pouto, celý život 

poctivě pracovali a odváděli do státní pokladny část svých příjmů. Upozorňuji, že někteří pracují 

dodnes. Z těchto peněz jste placeni Vy, naši zákonodárci, kteří by měli naslouchat občanům města a 

ne se snažit prosadit jen své myšlenky. To jakým způsobem jste konec konců byl zvolen snad v tomto 

městě ví každý občan. Použil jste dobrých přeběhlíků z jiných stran, kteří jsou Vám nyní zavázáni. 

Konec konců byl jste i ve vrcholné politice a tam jste asi získal velkou praxi. Ano, čím déle u moci, tím 

lépe se prosazují věci pro své osobní upevnění moci! 

To, že neberete žádné ohledy na petici občanů to už je další vrchol čeho jste schopen. Nejde přece o 

blaho lidí, ale dostat v příštích volbách dostatek hlasů a být opět u koryta. Je pochopitelné, že místní 

samospráva a stavební odbor nepůjde proti Vám. Bohužel je to smutné, ale je to tak. Zatímco v jiných 

obcích se bouří proti výstavbě domů, které nezapadají do územního plánování, tady na městě 

v Ostrově projde vše bez problémů. Snad už lidé z Ostrova vidí, jaký jste zkorumpovaný politik. 

Prodávat pozemek značně pod cenou, to Vám jde velmi dobře. 

Poslední co jsem pochytil, je další zkáza městského koupaliště, které není široko daleko tak krásné 

jako u nás. Bohužel, vás tam moc vidět nejde, asi jak jste zaneprázdněn a nevíte kam dřív skočit. V 

době Covidu já za sebe můžu konstatovat, že jsem ještě nestihl vybrat loňskou dovolenou, tak snad 

až město bude rozdávat metály, tak si vzpomene☺. 

Určitě je Vám úplně jedno, že jsou zde lidé pyšní na městský ostrovský bazén a proto je nejlepší pro 

lidi z velkého bazénu vytvořit brouzdaliště, to každý ocení, tam bude dostatek místa pro všechny 

plavce. Už bohužel nerozumím vašemu uvažování, asi to bude tím, že když vidím ty lidi 

v zastupitelstvu, tak si všímám, že za skoro 30let tam sedí pořád stejní lidé, kterým je osud lidí města 

Ostrova lhostejný, neboť když se to konkrétně netýká přímo jich, tak zvednou ruku pro vše co 

projednáváte a hlavně ať to netrvá moc dlouho, ať stihnu Ordinaci… 

Místo Ordinace bych doporučil film Prohnilí, je to komedie, tady stejný žánr jako u nás na městě. 

Eduard Mazný ml. 


