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Dobrý den vážení přátelé,
dovolujeme si Vás jménem petičního výboru výše uvedené petice oslovit s velmi závažnou
problematikou ve vztahu k uvažovanému vodnímu dílu na řece Oslavě u Čučic, kterým by došlo
k devastaci jedinečného údolí řeky Oslavy a Chvojnice k rozvrácení jeho tvářnosti, ke zničení jeho
historických a především přírodních hodnot a krás, k likvidaci výskytu kriticky ohrožených druhů fauny a
flory. Došlo by také nevratnému zásahu do turistického a rekreačního využití údolí Oslavy a Chvojnice
a k nezhojitelné ráně na odkazu i současnosti trampingu spojeným s tímto, v České republice, unikátním
územím.

Dovolujeme si Vás požádat zveřejnění petice a o vytištění
archů a umožnění jejich podepisování na Vaší obci dále např.
obchod, hospodě apod. Děkujeme!!!
Žádáme vás o vaši maximální a co nejširší podporu této, dle našeho názoru, dobré věci.
Hledáme jakoukoli podporu ochotných lidí. Pomožte nám prosím zajišťovat podpisy na přiložený
podpisový arch (archy), šířit petici mezi své přátele a známé. Pokud máte možnost nebo chuť medializace
této záležitosti prosím využijte jí.
K dispozici je komunitní stránka na Facebooku – Zachraňme údolí Oslavy . Sdíletjte ji se svými
přáteli, komunikujte .
Petice je k podepisování otevřena již nyní !!! Stačí vytisknout, zajišťovat podpisy a zaslat na adresu
uvedenou dole na podpisovém archu. No a také se svojí osobní účastí, pokud to bude jen trochu možné
zúčastnit níže uvedené akce na podporu záchrany údolí Oslavy.

Další forma podpory Záchrany údolí Oslavy
Zároveň vás, vaše přátele a vůbec všechny které můžete oslovit co nejsrdečněji zveme k účasti na akci
„Petice proti přehradě na řece Oslavě- Zachraňme údolí Oslavy" – oficiální zahájení petiční akce, která
bude masovým happeningem na podporu této petice. Tato akce a hlavně výzva „ Zachraňme údolí
Oslavy“ bude podpořena bezplatnou účastní umělců z oblasti trampské a folkové hudby, mimo jiné
skupinou Kamelot, vystoupí také Láďa Kerndl, Bohouš Josef a věřím, že mnoho dalších, protože tato
akce je zcela pro vystupující otevřená a těšíme se, že i další přijmou tuto výzvu.

Tato akce se uskuteční v neděli 19.6. 2016 ve 14 h na náměstí v Oslavanech.
Věříme, že vás přijde co nejvíc, protože bez vás a vaší podpory to nezvládneme!!! Těšíme se toto veřejné
setkání, na podporu T.O., trampů, čundráků, milovníků přírody a Vás všech, kterým není lhostejný osud
snad posledního úžasného přírodního kaňonovitého údolí v naší vlasti.
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Vít Aldorf
zmocněnec petičního výboru
Oslavany
tel: 603 892 068
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