
Pevnost hustopečské koalice? Pohledy se liší
LUKÁŠ IVÁNEK

Hu§toPeče - Rozdilné po,
hledy na pevnost koalice
v Hustopečich zazni k člo-
věku, který v aktuálni 9olo-
vině jejich čtyřletého man-
dátu o§lovi členy tamniho
zastupitel§tva- Zatímco sta
rostka Hana potměšiiová ze
sdružení nestraníkú Poklá-
dá čtyřkoaliční "vládu"města za pevnou, ďeba Mi-
roslav Patloka z kandidátky
Nezávislých ji vnImá opač-
ně. A obyvatelé? Zasedání
zastupite]sfu a na!6těi'uj e
pravid€lně kolem dva.eti
za]emcu.

NaPňklad vinař Pavel
Kazda mezi nimi chybí, na
dot 7 ředakce ale uvedl, že
je ve městě spokojený. "Ko-ná se tady řada akcí, někte
ré navštěWji, chod íadnice
ale zase to]ik ne§leduji,"
pňznal muž.

vysvědčeni koalici \,ysta-
vil Patloka, jenž neni sou-

částí koalice. Stejně tak 5e
ovšem nepokláalá ani za
člena opozice, 

"lsem 
zkrátka

nezávislý, co se týká pev-
no§ti koalice, v názoru jed-
notni nejsou- V mnoha vě
cech se rozchází. ve l/ý,§led
ku s něčim lyjdou, ale jeli,
kož nejsme žádné Velké
město a vidime §i vzájemně
do talířů, je mým názorem,
že neisou tak jednotnl jako
jejich předc}tůdci," srovná-
Val za§tupitel,

Na současném vedeni
hu§toPečské radnice ocenil
zvýšené inf ormováni, jasné
minus naopak vidí u ne
koncepčnosti. 

"stává 
se, že

5e někdo pro něco nadchne
á 7á měsí. Už o torn névit€,
To se mi nelíbí," podotkl
Padoka.

Právě to chtěji představi
telé mě§ta ve složení sdru
ženi nestraníkú, hnutí ANo,
zdravé Hustopeče a ČssD
nyni Wlepšit,lde o dopla!,u,
na niž si nechaji lypracovat

,zatim ism€ se
pokaždé domluvili
a našli kompromls.
Nemohu sl stěžovat.
Jsm€ íacionální.
(dybychom s€
nedoDluvili, mě§to by
§e nikam n€posuíulo.
A kvuli tomu na§ lidé
nevollli."
stólósika NusiorečíHaia potměšlLová

dokument týkajíci se celko-
vého Ťozvoj€ doPraly, "Ide o
nákladnou věc, ale nakonec
jsme se shod]i, že to pomů-
že nám i dalšim generacím
politiků. Chceme zajistit
návaznost, systémovosL
Jsou věci, které myslíte
alobře, ovšem postrádají
koncepčnosl Uznali j§me,
že jsou potřeba komplexni
řešeni," uvedla staíostka
potměšilová,

spolupráci s koaličními
kole8y ocenila, Kladem je
podle ni schopnost hledat
shodu, 'Koalice ie opravdu
pevná, aie tím neřikám, že
máme vždy stejný názor, To
ani nejde, Zatím jsme se
pokaždé domluvili a našli
kompťomis. Nemohu si stě
žovat, Jsme racionální, Kdy
bychom se nedomluvili,
město by se nikam neposú
nulo, A kvtlli tomu nás lidě
nevo]ili"' neciala se slyšet

Zřejmě nejvýraznějšim
do§avadnim kŤokem nyněj-
šího vedeni Hustopeči bylo
předáni do té doby městské
nemocnice do sprály ]iho-
moravského kraje, Před
chozi radnice v čele s oDs
mámě hledala investola.
jenž by s chodem zdlavot,
nického zařízení pomohl, Po
volbách v roce 2014 se
město přiklonilo ke kraji,
kte.ý dřlve v plánech n€fi-
guroval,
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