
HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!
Dostane se na radnici srdce a rozum Hradečáků?

©SVOBODNÍ^  SRDCEM a ROZUMEM

Celou dobu byli ticho. Hleděli si své
ho a říkali si, že to za ně někdo udělá. 
Že se musí v zastupitelstvu najít ale
spoň někdo, komu na městě záleží 
a nenechá ho zničit nepromyšlenými 
změnami. Ale pak začaly létat rány ze 
všech stran. Začaly se dělat nevratné 
změny. Vykácení parku, přisvojení si 
dolního náměstí, ekonomické dušení 
historického centra, rostoucí byznys 
z ubytoven, potíže s parkováním a vy
tlačování zákazníků z města, změna 
dopravních pravidel a systému hro
madné dopravy, to vše podtrženo ne
ochotou radnice vyslechnout a zvážit 
protiargumenty. Petice byly smeteny 
ze stolu. Radní jen slibovali, ale pak 
si stejně vše udělali po svém. Zastu
pitelská hlasovací mašina jela na plné 
obrátky, aby stihla místostarostovi 
všechny budovatelské snahy posvě
tit. Také kdy jindy, když ne teď při ne
existenci jakékoli opoziční brzdy!?
Na stole byla otázka: „Vydrží to město 

ještě další čtyři roky? 
A půjde vše pak

ještě napravit?“ Odpověď byla jasná.
Proto se pár lidí dalo dohromady, 
založili diskusní portál www.Hradec- 
SrdcemARozumem.cz a začali o vě
cech diskutovat s ostatními. Začali 
tlačit zpět proti Goliášovi. A ono to 
mělo úspěch! Ukázalo se, že Hra
dec není lidem lhostejný, podnikatelé 
a odborníci se začali přidávat a ze 7 
statečných se zanedlouho stala parta 
27 srdcařů v čele s ředitelkou místní 
Hospodářské komory, které je přezdí
váno Xena. To pro její odvahu postavit 
se současné zaběhnuté radniční ma
šinérii a zkusit věci napravit.
A protože články jako „Rekonstrukce 
WC za cenu rodinného domu“ , „Proč 
chceme zlikvidovat supervýkonnou 
klimatizaci, která nás nic nestojí?“ 
nebo „Co mne trápí na životě v Jin
dřichově Hradci“ , měly na Facebooku 
sledovanost kolem 5-7 tisíc lidí, sesta
vili oficiální kandidátku, aby lidé už ne
museli sepisovat petice, nemuseli se 
doprošovat přijetí ze strany radních, 
ale aby jejich argumenty mohly za
znít přímo před zastupiteli. Aby už nic

nebylo tutláno a lakováno narůžovo.
Kandidátku připravili zodpovědně 
tak, aby mohli všechny důležité pod
něty odborně rozpracovat a předlo
žit k projednání ostatním rozumným 
zastupitelům k posouzení. A to s cí
lem: Být v zastupitelstvu konstruktivní 
alternativou všech nepromyšlených 
snah měnit lidem život! Už žádné pro 
nás bez nás!
Jakou bude mít tahle parta nezatíže
ná radniční minulostí sílu hájit selský 
rozum a zájmy většiny občanů, o tom 
rozhodnete Vy již příští měsíc!
Proto si máčkněte v telefonu www. 
HradecSrdcemARozumem.cz nebo 
www.facebook.cz/hradec2018, kde 
se brzy objeví plán, jak věci napravit 
a udělat život v Hradci lepším.
My jsme šli s kůží na trh a nabídli po
moc věci napravit.
Vy dejte křížek celé naší kandidátce, 
a když nás bude dost, společně dá
me věci do 
pořádku.
(fanny)
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