Vážení zastupitelé,
vzhledem k tomu, že více jak týden po skončení letošních komunálních voleb nezná tišnovská veřejnost
ani zvolení zástupci politických stran a hnutí výsledek povolebních jednání vedených spolkem MOST,
dovoluji si vás z pověření členské schůze Místní organizace České strany sociálně demokratické
v Tišnově zdvořile pozvat na společné jednání všech zastupitelů pro volební období 2014-2018, které
se uskuteční ve čtvrtek 23.10.2014 od 17.00 hodin v salonku restaurace hotelu Květnice.
Předmětem tohoto jednání bude otevřená diskuse o možnostech vytvoření široké koalice všech stran
a hnutí zvolených do Zastupitelstva města Tišnova, zcela v souladu s vůlí voličů projevenou v letošních
komunálních volbách. Pouze tato forma široké koaliční spolupráce totiž umožní pro nastávající volební
období našemu městu ekonomický i společenský růst. Je povinností všech zvolených zastupitelů, aby
nyní aktivním přístupem přispěli ke stabilitě města, která bude tolik klíčová pro úspěšné čerpání
finančních zdrojů v programovacím období 2014-2020 a realizaci mnohých náročných rozvojových
projektů na úseku dopravy a občanské vybavenosti, které naše město tak nutně potřebuje. Tato
stabilita není v žádném případě možná, pokud budou pokračovat snahy o sestavení koalice s podporou
většiny jednoho či dvou hlasů v rámci městského zastupitelstva.
Plně respektujeme volební vítězství spolku MOST a jeho vedoucí roli v možné budoucí koalici. Po více
jak týdnu od ukončení voleb však nedošlo k takové dohodě, která by dle našeho názoru a reakcí velkého
množství občanů z našeho okolí naplňovala vůli tišnovských voličů a především pak volební program
a ústřední téma předvolební kampaně spolku MOST, tedy spojovat názorově různé skupiny a vytvořit
širokou koalici v rámci zastupitelstva. Česká strana sociálně demokratická, jako druhá nejúspěšnější
strana letošních komunálních voleb, se tedy rozhodla zprostředkovat takové jednání, které umožní
vytvoření široké koalice respektující přání občanů města a jejich vůli projevenou v letošních
komunálních volbách.
Děkuji vám za pozitivní přístup k hledání společného řešení a těším se na setkání
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