
Oba kandidují poprvé. Jednom u je 18, druhém u 85. 
Co je přim ělo k tom u , ucházet se o přízeň voličů?
JANA FORMÁNKOVA

Jindřichohradecko - Le
tošní volby do zastupitel
stev obcí přilákaly na kan
didátní listiny řadu nových 
adeptů s chutí změnit chod 
svých obcí tak, aby se v nich 
lidem dobře žilo. Oslovili 
jsme jednoho z nejmlad
ších a zároveň jednoho z 
nej starších kandidátů na 
J indřichohradecku.

Janu Kubínovi je 18 let a
žije ve Stajce, což je místní 
část Hatína. Studuje obor 
mechanik seřizovač v Sezi- 
movo Ústí. Pracovat bude 
jako programátor průmys
lových strojů.

Co vás přimělo kandidovat a 
co je váš cíl, když uspějete?
I)omluvili jsme se na tom
n.i hasičské schůzi. Roz
hodní bych chtěl prosadit
vři ší zastání pro Stajku,

která spadá pod větší Hatín. 
Ve Stajce máme klubovnu, 
kde se všichni scházíme a 
nemáme mezi sebou spory. 
A mě přijde, že někteří ha- 
tínští zastupitelé na to žárlí. 
Pak třeba trvá, než dosta
neme peníze na hasičské 
vybavení. Musíme si je 
perně vybojovat. Jedni pak 
svádí chybu na druhé. Také 
většina akcí se koná spíše 
ve Stajce, než v Hatíně. 
Podporuje nás pouze sta
rosta. Mezi zastupiteli 
prostě vzniká rivalita. Když 
půjdeme ze Stajky do za
stupitelstva jen dva, tak nás 
Hatín přehlasuje. Když nás 
tam bude víc, třeba čtyři 
nebo p ět, tak už budeme 
schopni leccos prosadit a 
pro všechny to bude pro
spěšnější.

Co konkrétně byste zlepšil?
Třeba hřiště, které postavi
la ve Stajce obec Hatín.

Akorát že pořád není hoto
vé. Není kolem něj síť a teď 
zarostlo plevelem. Před 
dvěma roky jsem dostal od 
obce Hatín jako brigádu 
sekat u nás na obecních 
pozemcích trávu. Tak jsem 
hřiště alespoň postříkal 
roundupem. Zrovna tak 
jsme asi před dvěma roky 
dostali nové zásahové auto 
díky dobré spolupráci ha- 
tínského starosty s předse
dou našich hasičů. Domlu
vilo se, že se na něj během 
roku postaví garáž vedle 
zbrojnice. Bohužel, zůstalo 
jen u plánů. Není to o pe
nězích, ale o domluvě mezi 
lidmi ze Stajky a z Hatína, 
aby se praštilo do stolu a 
garáž se zkrátka postavila.

Pětaosmdesátiletý Felix 
Hanek z Jindřichova Hrad
ce je jedním z nejstarších 
kandidátů v okrese. Záro
veň patřil k vůbec prvním

FELIX HANEK z patří k nejstar
ším  kandidátům v regionu.
Foto: Deník/Jana Formánková

podnikatelům ve městě.

Máte bohaté životní zkuše
nosti, co je váš volební cíl?
Aby se přemýšlelo při in
vesticích. Například závory 
v Panské ulici dosud nebyly 
zavřené. Jsou to vyhozené 
peníze a lidi to akorát otra
vuje. Já se přes den nedo
stanu s autem do ulice, kde

rodina provozuje obchod. 
Když dodavatele zdrží ces
tou bouračka, tak už sem 
nezajede, nese zboží v ruce 
a ještě riskuje, že mu na 
náměstí dají botu. To je 
zlomyslnost. Už jsme měli 
jednání na městě, kde při
slíbili, že se to bude řešit. 
Ale nic se nevyřešilo. Za
tímco některá rozhodnutí 
se protlačují tak, že je dá 
město na vývěsku, kterou 
málokdo sleduje. Někteří 
úředníci, kteří jsou placení 
z peněz daňových poplat
níků, zkrátka nenávidí 
podnikatele. Přitom ti pod
nikatelé drží vykradenu 
státní pokladnu při životě. 
Ted jsem zaslechl, že chtějí 
vykácet stromy v Husových 
sadech, prý z koncepčních 
důvodů. Já tu žiju 85 let a 
znám ty stromy nazpaměť. 
Jaký to má smysl? Parko
vání na náměstí se také 
předělalo s tím, že když se

to osvědčí, tak se to nechá, 
a když ne, tak se to vrátí 
zpět. Všichni na to nadávají, 
ale zůstalo to. A nejvíc mě 
zlobí, jak všichni strašným 
způsobem kradou a nic se s 
tím nedělá. Jak dlouho už 
trvá proces s Rathem? A to 
je jeden z těch nejslabších 
zlodějů. Naše vláda jezdí za 
naše peníze v audinách a 
mercedesech. Nebo ten náš 
státní dluh. Proč ho máme? 
Kdyby takhle fungovali 
podnikatelé, tak do státní 
pokladny nepřijde ani ko
runa.

A jaké navrhujete řešení?
Jsou země, které fungují, 
podívejte se na Švýcarsko.
Já prožil předmnichovskou 
republiku, prožil jsem vál
ku, pak komunisty. Ale tak, 
jak se teď krade, tak se ni
kdy nekradlo! Kde ty poli
tici ty majetku berou? Tady 
se musí změnit systém!


