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BRECLAVS

0bčanští demokraté z Břeclavska vyzývají
k debatě o využití dotací, chtějí iiml siížit
státní dluh. l(ritici to považujízá hesmysl.

LUKÁŠiVÁNEK

Břeclauslko - vranovický sta.
rosta Jan Hétikar (oDs) si mů_

začátkem řrna loňského
mku Břeclavský deník infor_
moval jako prvni o jeho ná-
}Ťhu, aby newčerpané ev_
ropské dotace mířily k ale_
spoň LásteČnému zkr]ocení
§tátního dlu}u. Po vice než
pěti mésících Helikala pod_
poŤili čIenové oblastni oDs
na Břec]avsku a no\,é společ
né \,frvořili takzvanou Mi

Ta už ale v zárodku náráži

,,Je tŤeba najjt odvahu DIo
zménu tak, abl! uritl vš;.h
nevyéerpáných dotácl z plá_
novaciho obdobi do roku 2013
a celolr kvótu pro další obdo
bi 2l)14 _ 2020, bylo použito na
úhřadu státního d]ultu. všé
dle pŤincipu rádneho hosDo.
dáre: každy zlskaný dár, do.
taci použít na sniženi zadtu_
ženj," uvedl Helikar, jenž je
zárov€ň členem ekonomické

Podl€ členú oDs v břec_
lav§kém regionu jde o jedi,

www.breclavskydenik.cz
Hala shořela za hodinu
Požárhaly Zepro v Přítlukách
zavinily opravy. Shořela

Čtěte na str. 4

Mikulovskáúzva:
napřed řeŠte dluh

nou cestou, jak zbavit Českou
rcpubli}u zadlužen1 a piitomji ochnánit pied intlačnimtlakern, znehodnoc€ním
úspol a dalším zvyšováním
daňového zatiženi.

,,Nezadlužený státni loz-
pocet je jedinýrn dlouhodo-
biŤn prorusto!.rm ooatie.
nim," doplnill obaanšai de_
mokraté. Jsou př€svědčeni,
že se díkv tomuto rozhodnuti
omezi ]obbin8 a korupce p]y.
nouci z pŤerozdě]ováni p€néz,

Je to amatérismus
Nutná je a]e shodá poliilc
kých etit a následný souhlas z
Bruselu. Už dříve však ná!Ťh
narážel na nesolrhlas. kterÝ
Vyslovili napilklad po§lanci ;
Bteclavska pave] suchánek
(oDs) ai Jiřt Petrů (ČssD).
Ten nad myslenl(ou jen ne
věiicné krouti] hlavou-

,,Je vidět. že vůbec nérozu_
mi principu čeQáni. Napros-
to to potvrzuje, z€ se nemůže_
me divit, že nejsou vyčeDány
penize u Evropské unie,
Jestlre někdo dokáie takto
mluvit, nernůže vědět, o co
jde. Jsou naprosto mimo mí-

su," r€agoval ná !ýzvu Petrů
ve'včerei§rm ro?hovořu.

Podle něj se není ani o čem
bavit a několilťát zopakoval,
že Mi}rrlov§ká výzva je ne
smy§l v}tvořený amateŤy.
,,Nelze přéce něco měnit ze
dne na den. o dotačních fon
dech se vyjednává několik let.
Je vidét. že ti lidé o orinci_
pech jejich.eIpanr nic;evi.',
pokŤačoval Pettu.

Podobně §e lTjádřil i ko_
munistický poslanec Mi_
roslav Greb€níček z Mikulo_
va,,,Recept břeclavského
sdruženj oDs je úsmévnv,
odd]uzeni České repub]i-kv
2átim neni tématem, ktere by
měla řešit E!Ťopská unie.'.
sdělit Greb€ntček,

Nápad naťáží ale také u ně-
kteúch čtenů oDs, od od_
vážné myšlenky se odvmci
treba starosta Hustopečí Lu_
boš KDch}Ť}.a, Naopák pt1ni
muž Miku]ol,a Rostislav
Koštial s ideji souhlasi, obává
se však, že je momentálně ne-
pIovedite]ná.

Předseda občan§kých de-
mokratů na Břeclav§ku petl
slezák považuje \.ýzvu spiše
za nánět k diskusi, jat< změ-
nit ekoDomické hospodaŤeni
evropských zemi,,,Financo_
váni států je potřeba změnit.
Pokud se nebude o problé,
mech státniho dluhu bavit.
bude to těžké," doda1 slezák,
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