Vážení spoluobčané z Nového města,
Žijeme spolu v jednom malém, ale hezkém městě. My bydlíme
v klidnější části města,vy v poněkud rušnější a spojuje nás jeden potok
a jeden problém. Tím problémem je přeložka silnice 156/II. Jak jistě
víte, naši páni radní, místo toho aby už dávno opravili silnici a sítě
v Novém městě, chtějí teď ,,vyhánět čerta ďáblem”. Rádi by vám za
vašimi domy vystavěli novou silnici. Prý tím vyřeší dopravní situaci
ve městě na celých 10 let dopředu. Úžasná vize, že ?! Jim asi nevadí,
že poškodí park a nivu potoka, zamoří klidovou část města, zvětší
záplavové území, poškodí několik domů stojících v měkkém podloží a
vyvlastní řadu soukromých zahrad.
Uvědomujeme si, že v podobně nepříjemné situaci se vy nacházíte
již řadu let. Mrzí nás, že problém Nového města nebyl vyřešen už
dříve. Například místo kotelny, že ?! Rádi bychom vám pomohli.Proto
máme požadavek na opravu silnice v Novém městě jako jeden z bodů
programu našeho hnutí.
Ale řekněte sami, co je to za logiku postavit novou silnici o
nějakých 50 až 100 metrů od staré ? Možná je to řešení jiných
problémů, například zadluženosti městského úřadu. Nebo také rychlé
a ,,levné” splnění závazku krajského úřadu vůči Evropské unii. Ale
právě díky existenci tohoto závazku je tady velká naděje, že v případě
neúspěchu s přeložkou bude muset kraj i město vyvinout maximální
úsilí na zkrácení přípravy severního obchvatu. Tedy jediného
logického a moderního způsobu řešení dopravní situace v Trhových
Svinech.
Jisté je, že přeložka nenávratně a navždy poškodí Trhové Sviny.
A právě proto se na vás teď obracíme s prosbou. Rozhodujte se
zodpovědně a nezapomeňte přitom na své spoluobčany bydlící v okolí
potoka, na hrozbu zatopení jejich domů. Myslete na přírodu v nivě,
kterou může jednou vést třeba cyklostezka. Vzpomeňte na důchodce
v pečovatelském domě i na děti hrající si v parku. Myslete na matky
s kočárky na nábřeží,či na majitele vyvlastněných zahrad. Ale myslete
také na sebe, na své děti a vaše čisté zahrady.
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