Královéhradecký hejtman svolal starosty na setkání, Koalice STOP HF veřejnost na demonstraci: 6. březn
Napsal uživatel René Herzán
Středa, 29 Únor 2012 00:00

Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc podepsal petici proti těžbě břidlicového plynu
či jejímu případnému průzkumu na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku. Kvůli záměru těžařů
svolal na 6. března zástupce měst a obcí na setkání do Náchoda, kam pozval na šest desítek
starostů. Koalice STOP HF zve na stejnou dobu na poklidnou demonstraci, která se bude konat
v době setkání těžařů se starosty, tedy v úterý 6. března od 8 do 10 hodin před hotelem
Beránek na Masarykově náměstí v Náchodě.
{jathumbnail off} Podle informace mluvčího Královéhradeckého kraje Imricha Dioszegiho
na setkání starostů, které organizuje kraj, pozval hejtman Franc také zástupce těžební
společnosti, ministerstva životního prostředí či odborníky na problematiku těžby.
„Informace, které máme zatím k dispozici, jsou velice znepokojivé. Jakékoli riziko spojené s
průzkumem či těžbou považuji za fatální ohrožení nenahraditelného bohatství našeho kraje.
Tomuto ohrožení se chci rozhodně postavit. V tomto případě jde přímo o iniciativu zástupců
samospráv, lidí zvolených do vedení měst a obcí," upozornil královéhradecký hejtman Franc.

Na stejnou dobu zve Koalice STOP HF před hotel Beránek veřejnost na demonstraci s
názvem „BLUDY HF LOBBY" aneb Je libo pitnou nebo jedovatou vodu?

"Možná budeme moct pozdravit osobně i přítomné americké vlastníky firmy Basgas, aby viděli,
že u nás nechceme nikoho, kdo nám bude ničit pitnou vodu nebo přírodu. Prosíme, přijďte nás
podpořit. Chystáme happening, jsou zvána média, včetně všech TV. Pokud naplníme náměstí,
můžeme tím úspěšně odstartovat i naši národní kampaň STOP HF. Čím více nás bude, tím
větší šance na úspěch při dalším vyjednávání," vysvětluje jeden z pořadatelů demonstrace
Josef Matyáš.
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Celé setkání starostů z hotelu Beránek bude přenášeno on-line na internetu prostřednictvím
internetových stránek kraje.
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