
Vážení spoluobčané , 

Určitě jsme očekávali nějakou reakci na náš předvolební leták, ono jak se říká „potrefená husa nejvíc 

kejhá“ 

Musím reagovat na snahu pana Bendy objasňovat některá fakta. Názory uváděné v našem 

předvolebním materiálu nejsou jenom moje , ale všech našich kandidátů, ale i dalších občanů  ( a to 

určitě nejsou žádní vykladači nepravd ). Je neodiskutovatelnou pravdou, že jsem hlasoval pro, jak 

uvádí. Dodnes toho velmi lituji. Ono totiž velmi záleží na tom jak jsou jednotlivé akce k hlasování 

předkládány. A pokud Vám někdo říká, že je to nejlepší co může být a Vy máte 5 minut na to se 

rozmyslet jak hlasovat tak je to těžké.  

Tak např. bylo řečeno, že na Ekocentrum bude město přispívat cca 1,5 mil. Kč. ročně a že si bude 

postupně na svůj provoz vydělávat. Pravda je ale někde jinde, město přispívá cca 3 mil. Kč ročně, a 

někdy se stává, že nemají ani na výplaty zaměstnanců. Dále podotýkám, že to ještě nezačaly větší 

opravy a údržba, ale to musí zákonitě přijít, a kdo to zaplatí, zase město.  Přístavba Ekocentra byla 

rovněž ušita horkou jehlou. Na jednání zastupitelstva bylo zastupitelům předložena již podepsaná 

smlouva na projektovou dokumentaci přístavby v hodnotě 300 tis. Kč s tím, že musí být dodatečně 

schválena aby město mohlo žádat o dotaci. Nad tímto se taky spousta občanů pozastavuje, jak 

výhodně město směnilo rujnu kuchyně za bytový dům, aby mohlo postavit přístavbu o 12-ti lůžkách 

za cca 12 mil. Kč. To, že si pan Benda dal práci s tím, aby vypsal co všechno EKO dělá je pěkné, ale 

není to jen pro občany V.P., ale i pro ostatní . Příspěvek cca 3 mil. Kč poskytuje jenom město V.P. , to 

pan Benda jistě popřít nemůže. Je třeba umět přiznat pravdu, umět se pravdě podívat do očí - co je 

pro město výhodné a co ne . 

Opilé sklepy 

Tato akce byla dobře připravena , promyšlena a velmi rychle zrealizována. Zveřejnit něco na jeden 

měsíc na úřední desce, to není u mě informovanost občanů. Ptal jsem se v průběhu realizace stavby 

občanů zda vědí co se tam staví , nikdo nic nevěděl , a to ani vinaři . A jsem přesvědčen o tom, že 

kdyby se to dalo do hlasu , dal tomu čas, aby si občané V.P. uvědomili o co tady vlastně jde, tak to 

dopadlo úplně jinak. A nazývat to „výstavba vinných sklepů“, tak to je úplně absurdní. A komunikace 

k Opilým sklepům za 1 100 tis. Kč byla v zastupitelstvu projednávána až už byla postavena, „nějak na 

to vedení města zapomnělo“. 

Já za sebe, musím říct, že mám svědomí čisté a vždy se snažím lidem naslouchat a pro lidi dělat a 

zásadně nelžu. Z práce na radnici jsem nikdy žádný prospěch neočekával a ani neměl ( jak to bylo u 

jiných ). 

Moc a peníze, je pro některé důležitější než zákony a pravda. Z cizího se dobře rozdává a užívá. 

Na závěr tohoto prohlášení upřímně děkuji spoluobčanům za podporu, kterou mně od rána projevují 

ve svých telefonátech a SMS. 

 

                                                                                                        Ladislav Hádlík 

 


