Řípfest - aneb zlatokop soudruh Tachecí

Tak uplynul týden po "kulturní" akci ŘÍPFEST 2010. Doufám, že první a poslední. 

Každičkou společenskou a zvlášť kulturní akci vítám. Sice na "fesťáky" nechodím, poslední pro mne byly na Lochotíně, ale dokáži takové i podobné akce pochopit. Chápu potřebu lidí se sejít a pobavit se, zatancovat si a seznámit se. To je vše o.k.

Chápu i stranu pořadatelskou, kde se lidé snaží nejen se pobavit, ale se i zviditelnit a také nějakou tu kačku vydělat.  Je to normální, pochopitelné a vítané. 

Akce skončila, památná hora Říp dostala na prdel. Říp není jen památná hora v obecném smyslu slova, ale i Národní kulturní památkou 1. stupně, hned za Korunovačními klenoty a Karlovým mostem. Má svá ochranná pásma, což je pochopitelné a v těchto pásmech je zvláštní režim ochrany.

Tuto ochranu však nerespektují někteří zlatokopové, v první řadě starosta obce Krábčice - soudruh Tachecí. 
Tento soudruh ve své hamižnosti a hoňkou za penízem se spojil s Vladimírem Veselým z firmy MV Cover a projekt byl na světě. 

"O proti očekávání průběh ani chod festivalu naštěstí neochromil chod obce , jak se předpokládalo", řekl opoziční zastupitel obce Zdeněk Lukeš.

"Ovšem následky festivalu jsou daleko horší jak po proslulé Řipské pouti a nikdo z nás neočekával - nemá to obdoby, nikdo z nás to nezažil, je to podle mne znásilnění Řípu, zneužití národní kulturní památky .." dodává Zdeněk Lukeš.

Stav na úpatí Řípu po festivalu hodnotí i jiní občané a vesměs s velkým roztrpčením.  Opoziční zastupitel Zdeněk Lukeš dodává, že se obává, že úklid již skončil. 

http://www.roudnicenl.cz/medialni-servis/tv-vysilani/1829-co-na-ripfest-podripane.html

Pohled na totálně zničené místo, na úpatí památné hory , které je pokryto vrstvou odpadků a prosyceno výkaly a močí účastníků festivalu je přinejmenším zoufalý. 

Horu Říp navštěvují denně lidé z celých Čech, ale i ze zahraničí. Bohužel cesta je pokryta řídkým bahnem do výše 20 cm, všude přítomné odpadky a smrad je branou pro návštěvníky. 

Starosta - soudruh Tachecí hraje mrtvého brouka. Stav se ani po týdnu nemění.
Vítr rozfoukává odpadky i do nedalekých ostatních obcí.

Tak se tak ptám: Proboha lidičky, kdy už budeme vyžadovat od svých starostů a jiných volených zastupitelů odpovědnost?

ALE ODPOVĚDNOST - nejen politickou, ale i lidskou, trestní, a především ekonomickou.  ! ! ! V zadlužené obci Krabčice bude asi problém se sehnáním peněz na úklid a navrácení pozemku do původního stavu. 
Jelikož soudruh Tachecí tuto akci nejenže prosadil a zařídil , ale nechal její konec v takovém žalostném stavu, očekával bych, že ze své tučné provize pustí chlup a ten svinčík nechá odstranit za své.
Jsem naivní? Ano.
 
Jsem natolik naivní, že si i nadále myslím a věřím, že slušnost a ohleduplnost spolu se zodpovědností vyplývající ze svěřeného mandátu ještě nevymřela. Bohužel, v Krábčicích, malé obci těsně pod Řípem, to starosta soudruh Tachecí předvádí po svém. Tzv. "PO NAŠEM !!!   PO BOLŠEVICKU !!! 

Toto jednání je trestuhodné a doufám, že případná žaloba a trestní postih toto předvádění navždy vymaže ze života obce, ze života podřipanů.

Sleduji problematiku sice vzdáleně,ale neustále a jsem v úzkém kontaktu s opozičními zastupiteli obce Krábčice.

To, co předvedl místní starosta soudruh Tachecí je nejen trestuhodné, ale volá to po radikální změně v chápání české mocenské zodpovědnosti, která by měla spočívat nejen v politické zodpovědnosti, ale i osobní, trestní, i ekonomické. 

Samozřejmě jsem připraven jakkoliv pomoci - co bude v mých silách, ale takovovým akcím na těchto místech je třeba jednou provždy zavřít dveře !!!

Milan Husák, 4.9.2010

PS. fotografie pořízeny opozičním zastupitelem Zdeňkem Lukešem  - nafoceno 31.8. 2010 v 12.30 hod ( Výprava důchodců z Moravy se nemohla dostat ani k autobusu !!!!!!!!!!!!


