ZA(PŘI)OSTŘENO / Valáci mě poslali do Senátu!

Ano, na Dobrušsku mě znají lidé nejlépe, pane Antle. Chtěl bych ještě jednou
poděkovat všem voličům, kteří mi dali v 1. kole senátních voleb svůj hlas. Vždyť právě
v Dobrušce jsem jednoznačně zvítězil a často jsem se pohyboval v okrscích nad 40%!
Děkuji Vám přátelé. Vím, že jsem byl pro mnohé i variantou č. 2, které nyní vyzývám
k účasti ve volbách a také cítím, že přibývají mnozí další, kteří mají obrovskou chuť
volit hlavně „proti Antlovi“. Chcete-li PODPOŘIT ZDRAVÉ MYŠLENKY OBČANSKÉ
SPOLEČNOSTI, přijďte k volbám již dnes!
Situace ve Valu je velmi specifická. Ve Valu skutečně zvítězila v komunálních volbách
odlišně smýšlející skupinka občanů, kteří již dlouhodobě a nesmyslně kritizovali téměř
vše. To vedlo k tomu, že polovinu zastupitelů to otrávilo natolik, že již nekandidovala,
my ostatní jsme dnes rádi, že volby dopadly tak, jak dopadly. Výměna členů
v zastupitelstvu byla potřebná, rozsáhle by se dalo již povídat o poctivosti myšlenek
intenzivní kontaktní kampaně vítězných kandidátů.
Já osobně jsem omezení svých aktivit již avizoval před volbami, kandidoval jsem spíše
z povinnosti, protože postu starosty jsem se chtěl již vzdát. Již dlouhodobě poctivé a
smysluplné práci pro regiony jsem chtěl dát přednost před žabomyšími válkami na
vesnici. I tak jsem stále zastupitelem obce Val a vyhrál jsem zde i volby do Senátu
Parlamentu ČR! Jak dopadl pan Antl ve své obci? Přeji novým zastupitelům hodně
úspěchů v jejich poctivé práci pro obec Val!
A to jediné co těmto novodobým poctivým příznivcům pana M. A., kteří neustále
sledují moji údajnou trestnou činnost, neodpustím? Osm měsíců jsem se musel
věnovat své mamince a společně jsme bojovali se zákeřnou nemocí, které v červnu
podlehla. Určitě si zvolení valští kandidáti rádi vybaví, jak se i v této době chovali … 
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