BOJUJÍ SPOLEČNĚ ODS a ANO ZA LIDI ?
Karel RENDL, sušický pekař (11.03.2020)
Tito dva zdánliví nepřátelé se definitivně rozhodli zničit některé místní živnostníky a
poslat Schwarzkopfy, Šímy, Kohouty, Požárky, Míčky, Jednoty a jim podobné na
smetiště dějin. Už nejsou potřební, přijdou lepší a větší a „ANO, bude líp“, asi. Dovolím
si v heslech naznačit, co nás tedy čeká.
- Nákupní střediska se „podepsala“ na centru Chomutova, nikde ani noha (zdroj:
týden.cz),
- Hradec Králové, aby vrátili lidi do centra, radnice snižuje nájmy a láká podnikatele
(zdroj: týden.cz),
- Jak zabránit, aby se ze středu českých měst staly čtvrtě duchů (zdroj: Hospodářské
noviny),
- Litomyšl řeší, jak zamezit vylidňování historického centra kvůli shopping centru (zdroj:
Krásná ostrava.cz),
- Vylidňování centra Ostravy je jako rakovina (zdroj: ostravan.cz),
- Oživit náměstí ve Svitavách není jednoduché. Lidé dávají přednost obchodní zoně
(zdrojk: i.dnes.cz),
- Vedení města přišlo diskutovat s podnikateli na téma vylidněného centra Kutné Hory
(zdroj: svoboda.info.cz),
- Cheb bojuje proti vylidňování centra, zkusí například parkování zdarma (zdroj:
i.roshlas.cz),
- Konec vylidněných náměstí, do měst se musí vrátit život (zdroj: poslanec za ANO
J.Strýček),
- Středočeská města mají problém s vylidněnými centry např. Kladno, Mladá Boleslav
(zdroj: Novinky.cz),
- Více než 20 supermarketů na 70 tis. obyvatel v Kladně. Podle vedení města přebytek,
další plánované projekty se snaží zastavit (zdroj: pro čt24 náměstek Kladna za ODS
L.Hanes),
- Sušice (Lidl, Penny, 2 x Albert, JIP, Tesco, COOP) 6 supermarketů na 12 tis. obyvatel
(zdroj: moje oči),
- Přetlak supermarketů řeší v jedenáctitisícovém Velkém Meziříčí. Mají už čtyři, chtějí
radši klidovou zónu. (zdroj: čt24.cz),
- Tak jsem získal dojem, že kdyby hloupost nadnášela, tak nám ta radnice asi ulítne.
(zdroj: Dr. Štrosmajer).
Chtěl bych ještě vzkázat místním podnikatelům, aby se již nezatěžovali zbytečným
sponzorstvím sportů, dětí, plesů, hasičů, škol a podobných aktivit. Podle radnice
přijdou mnohem bohatší hráči a pak se bude centrálně pro dary chodit za starostou.
Možná se pletu nebo jen neumím číst, anebo jde
jen o PRACHY, PRACHY, PRACHY ???

