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Hustopeče: koalice
je (ne)koncepční
Pevná, přesto někdy
složitěji hledá shodu.
Taková je Podle sta-
rostky koalice v Hus-
topečich. Mezi zastu-
piteli zní ale i opak.

LUKÁŠ IVÁNEK

Hu§topeče, Mikulov -
Rozdilné pohledy n3 pev_
nost koalice v HustoPečích
zazní k člověku, který v ak_
tuáln1 polovině jejich čtyř,
letého mandátu oslovi členy
tamního zastupitel§tva. Za
timco starostka Hana po
tměšilová ze sdŤuženl ne-
stranikú pokládá,,Vládu"
města za pevnou, třeba Mi-
roslav patloke z kándidátkv
Nezávislých ji vntmá opač_'
ně, A obyvatelé? Zasedání
zastupiielstva navštěvuj€
pravide]ně kolem dvaceti
záJerncú.

Například vinař Pavel
Kazda m€zi nlmi chybí, na
dotaz r€dakce ale uv€dl, že
je Ve městě spokojený, 

'Ko_ná se tady řada akci, někte_
ré navště!.uji, chod radnice
ale zase tolik ne§leduji,"
přiznal muž,

vysvědčeni včera koaljci
íozdál Patloka, jenž neni
součástl koalice, a stelně tak
se nepokládá áni za člená
opozice. 

']sem 
Zkrátka ne

závislý. co sp týká pevnosti
koalice, V názoru j€dnotni
nejsou, v mnoha věcech se
Iozcházi, V€ \,ýsledku s ně-
čim !,},jdou, ale jelikož
nejsme žádné velké město
a vidíme si \,zájemně do ta-
liřů, ie mým názorem, že
nejsou tak jednotni jako je-
jich předchůdci," srovnával
zastupite],

ZMřNA V NEMOCNICI
Na vedeni hustopečské rad_
nice ocenil z!ýšené lnfor
movánj, minus naopak vidí
u nekoncepčnosti, ,,stává se,
že se někdo Pro něCo na-
dchne a za měsic už o tom
nevlte, To se mi nelíbí,' po:
dotkl patloka,

Právě to chtějl představi-
telé města ve s]oženl sdřu-
žení nestranlků, hnutí ÁN0,
zdra\,ých HustopečI a ČssD
nyní vylepšit, lde o dopra\/rl,
na níž si nechaji \,Jpřacovat
dokument týkajici se celist-
vého ťozvoje dopŤa\,y, ,,Ide o
nákladnou věc, aie nakonec
jsm€ s€ shodli, že to pomů-

žé nám i daišlm generaclm
politikú, chceme zajisli!
návaznost, sy§témovost,
Jsou věci, kteŤé mysllte
dobře, ovšem postIádaji
koncepčnost, Uznali jsme,
že jsou potřeba komplexní
řešeni," uvedla stařostka
potměšilová,

spolupíáci s koaličními
kolegy ocenila, Kladem je
pod]e ní schopnost při hle-
dáni shody.,,Koa]ice je
opravdu pevná, ale tim ne_
řIkám, že máme vždy stejný
názor. To ani n€jde, Zatim
jsme se pokaždé dom]uviii
a našli kompromis. Nemohu
si stěžovat, Jsme racionálnI.
Kdybychom se nedomluvili,
město by 5e nikam neposu-
nulo, A kvťtli tomu ná§ lidé
nevolili"' nechala se slyšet
§terostka,

zřejmě nej\,J,raznějšim
krokem byIo pfedánl tehdy
městské némocnice do
sprály kíaje. Předchozl ve-
déní radnice v čé]e s oDs
marně hledalo investora,
jenž by s chodem zdlavot_
nického zařizeni pomohl. Po
volbách v roce 2014 se
město pňklonilo k€ kraji,
který dřive v plánech nefi_
gurova}.


