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Proč vycházíme
V

ážení a milí čtenáři, tímto
se Vám dostává do rukou
první číslo nového občasníku.
Média, které se bude snažit zaplnit názorovou prázdnotu, která
vzniká v našem městě, zrovna
tak jako v celé republice. Tento
deficit je dán tím, že prakticky
všechny tiskoviny v našem regionu jsou v rukou anebo jsou přímo
či nepřímo ovládány lidmi kolem
ČSSD. Výsledek je pak takový, že
zprávy a komentáře, jež tyto noviny podávají, spíše připomínají
„objektivní“ putinovskou státní
televizi či dříve proslulé zprávy
rádia Jerevan. Tyto kanály jsou
plné polopravd, které deformují realitu k nepoznání. Skutečné
problémy však nereflektují. Média a novináři mají být v demokratické společnosti právě oním
„hlídacím psem“ svobody a pravdy. A právě to si klade za cíl náš
nový občasník.
Ukazovat věci tak, jak jsou, a to
z hlediska pragmatického a nesocialistického. Možná někdo neví,
o čem mluvím? Tak jen k osvěžení paměti si připomeňme několik
významných
problematických
kauz současné a minulé radniční
koalice. Slovy pana starosty byla
nárazová oprava chodníků populisticky označována za téměř geniální a historickou událost. My si
myslíme, že oprava infrastruktury je základní povinností každého
vedení. Naopak průběžná absence
těchto prací v průběhu celého volebního období by měla být považována za fatální neschopnost.
Jako kdybychom dávali za vzor
ctnosti, že někdy přijdu do práce,
zvláště před výplatou. Rozumný
zaměstnavatel by asi brzy ukončil
s dotyčným jakékoli vztahy.

Opuštěné dětské hřiště v parku nad restaurací Corso

Pro rok 2015 nemá radnice
v plánu nic vyjma dokončení loni
započaté opravy Velké Michalské a investice do problematické
kruhové křižovatky na Hradišti
včetně okolí.

Další lahůdkou byla a dosud
je modernizace stadionu. Vloni
velevýznamná veleakce ohlášená panem Gabrhelem, Haškem a
Peltou s tím, že Město vloží do ní
maximálně 10%, tedy v přepočtu

asi 10 milionů korun. Po všech
nechutných tahanicích a přetlačování oznámilo vedení města,
že dotace pokryly 70% všech nákladů. Jak to tedy je? Je to úspěch,
nebo by se měl pan starosta a
další účastníci omluvit občanům za to, že nám lhali? Kvalita
odvedené práce se zdá mnoha lidem katastrofální a můžeme jen
očekávat, kdo opravu zmetku
zaplatí. Nemám nic proti proporcionálním investicím do sportu,
vždyť už naši předkové věděli, že
ve zdravém těle zdravý duch, ale
jsou tyto megalomanské projekty
skutečně investice do rozvoje dětí
a fyzické kondice všech obyvatel,
nebo je to jen byznys pro pár jedinců za veřejné peníze?
To vše je minulost, bohužel
ani budoucnost se nejeví v nijak
růžových barvách. Bezradnost
vedení radnice se ukázala již
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při sestavování rozpočtu Města
na letošní rok a tato krize se nadále prohlubuje. Radnice postrádá koncepční uvažování. Snad
i proto se koalice, poněkud vynuceně na podzim slepená, nyní
rozpadla. Hnutí ANO dělalo jen
stafáž osvědčenému tandemu
ČSSD + KSČM. Nyní se to ukázalo naplno, když racionálně
uvažující část hnutí odstoupila
či byla vyštvána. Otázkou tedy
zůstává, zdali současný slepenec
představuje většinu voličů, či jen
vládne s přeběhlíky. Tím se okruhem dostáváme k podstatě samé.
Jaký hlas má opozice a občanská
veřejnost a kde jsou ony hlasy
volající po komunikaci, jež by
měla přispět k faktickému rozvoji města, vzdělané společnosti,
zaměstnanosti a obecnému zlepšení životní úrovně?
Karel Fiala
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Znojmu vládnou opět komunisté

Z

nojemská vláda se od dubna oficiálně skládá ze tří
stran – ČSSD, ANO, KSČM.
Neoficiálně spolupracují tyto tři
subjekty už od voleb. Tento text
má laskavému čtenáři posloužit
dvojím způsobem, popsat genezi
vztahů v tomto volebním období
a konkrétně ukázat, proč nejsme
se současnou znojemskou vládou
spokojeni.
Volební výsledek výrazně ovlivnily dvě věci. Masivní propagandistická kampaň ČSSD pomocí
oblepeného města i spřízněných
titulů Znojemsko a Znojemský týden. A také nízká volební
účast. Pouhých 35 %. A tak se
stalo, že vítězná ČSSD dostala
o 2 000 křížků méně než v roce
2010, přesto jí to stačilo na vítězství. Citelnou ranou ovšem pro
plány předsedy Groise a starosty
Gabrhela byla ztráta koaličního
partnera „Sdružení nestraníků“,
které voliči včas prokoukli jako
ruce zvedající béčko sociální demokracie. Volební noc byla v lidovém domě (sídle ČSSD) vzhledem k výsledku krušná.
Agresivní styl plný napadání
totiž před volbami vzácně sešikoval široké spektrum stran proti
nekompetentnímu vedení dvojice
Gabrhel-Grois. Rýsovala se koalice ANO, ZMĚNA, KDU-ČSL,
PRO ZNOJMO a ODS. 16 hlasů
proti 15 ČSSD a KSČM. Ještě týž
večer zoufalý Gabrhel volá Pavlu
Jajtnerovi a nabízí koalici ČSSD
s trojicí KDU-ČSL, ZMĚNA a
PRO ZNOJMO. Je odmítnut a
začínají jednání o pětikoalici.
Jaké je však překvapení všech
zúčastněných, když největší
předvolební nepřítel levice ANO
otáčí a padá si do náruče s ČSSD,
která na ANO před volbami nenechala nit suchou. Diví se zbylé
strany, diví se členové sociální
demokracie, diví se veřejnost.
Úhlavní nepřátelé podepisují
koalici, a znojemská opoziční
smlouva je na světě!
Žádný strom ale neroste
do nebe a zastupitelský klub
ANO se začíná drolit. Jako první
skládá mandát zastupitele lékař
Daniel Hudeček, který odmítá
vládnout s podporou komunis-

Levice ve volbách prohrála. Dostala 15 zastupitelů z 31. Přesto dnes ovládá radnici. Díky dvěma přeběhlíkům z ANO,
Janu Blahovi a Davidu Štolpovi.

tů (ČSSD+ANO=15 z 31). Jako
druhý odchází po skandálech
místostarosta Jan Fiala. Jako poslední v pondělí 27. dubna místostarostka Olga Štefaniková.
Na tomto posledním zastupitelstvu nehlasoval s koalicí ani
spolustraník Robert Juránek. V
tuto chvíli si tedy Vlastimil Gabrhel udržuje křehkou většinu
opřenou o své poslušné, KSČM
a kariérní dvojici Blaha-Štolpa z
ANO.

Hekrle 1. místostarostou
a proč je to špatně
Tuto situaci dokonale využila
KSČM, která dotlačila oslabenou ČSSD až k otevřené koalici. Gabrhel se ještě snažil lživě
zachránit situaci tím, že KSČM
je nejkonstruktivnější opoziční
silou. Opak je ale pravdou. Kdo
chodí na zastupitelstvo nebo si
jej nově pouští na youtube (Záznamy znojemského zastupitel-

stva), vidí nesmírnou aktivitu
zastupitelů KDU-ČSL, ZMĚNY
a PRO ZNOJMO, desítky návrhů a jejich tupé zamítání tupou
koalicí ČSSD-KSČM.
Ludvík Hekrle, vedený od roku
1980 v evidenci zájmových osob
Státní bezpečnosti, se tedy stal
statutárním místostarostou, což
znamená jedinou věc: Když by se
starostovi v Praze (ve Znojmě jej
už skoro nevidíme) něco stalo,
spadne tíha a odpovědnost vládnutí na čtyřiasedmdesátiletého
člověka.
Nic proti stáří, dýcháme
za všechny generace. Trneme ale
obavou, aby se neopakovala situace z konce minulého volebního
období, kdy byl starosta většinu
času v Praze, místostarosta Pavel
Balík odháněl úředníky s tím, že
nechce o ničem rozhodovat, a
na rozhodování zůstal osamocený číšník Jan Grois. Dnes se rýsuje podobná situace. Gabrhel si
zuby nehty drží všechny funkce.
Ve sněmovně sice nijak nevystu-
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puje a nebrání náš region, přesto
tam většinu času pobývá. Dalšími místostarosty jsou Jan Blaha,
který se do zastupitelstva opakovaně neprosadil z jiných kandidátek, až našel štěstí a funkci v
ANO. Od voleb o jeho činnosti
či nápadech nikdo nic neslyšel.
Třetím do mariáše je zmíněný
nejstarší komunistický zastupitel Hekrle.
Smutnou
realitou
města
Znojma se tak stává, že mu druhé volební období bude vládnout jediný člověk – Jan Grois.
Zatím stačil rozdat byty svým
kamarádům v neprůhledném
obálkovém řízení, zabránit referendu v termínu komunálních
voleb a ochránit tím své herny, a
pošpinit ve Znojemském týdnu
přes svého nejvěrnějšího Handla
všechny slušné Znojmáky. Jestli
mu ale v tomto volebním období
zbude čas i na něco pozitivního,
zůstává ve hvězdách.
Jakub Krainer, PRO ZNOJMO.

Co se podařilo opozici
aneb právníci férověji
M

ěsto Znojmo na druhý
pokus vybralo své právní poradce. Není podstatné, kdo
se stal vítězem opakovaného výběrového řízení, a dokonce není
podstatné ani to, že právní služby
budou levnější než v předchozím
období, a to v řádu statisíců.
Podstatný je způsob, jakým se
tak stalo. Podstatné je to, že koalice provedla férový výběr podle
předem daných pravidel. A podstatné je rovněž to, že opakovaným výběrovým řízením byly
napraveny chyby, které provázely
původní proces výběru.
Jak opozice, tak samotný vítězný
uchazeč upozorňovali na skutečnost, že původní vítěz byl vyřazen z důvodu, který nebyl předem
znám jako podmínka výběru.
Město Znojmo nikdy nestanovilo,
jak dlouho musí být uchazeč činný v oboru právních služeb, ani
po uchazečích nepožadovalo prokazování referencí. S původním

vítězem ale smlouvu neuzavřelo
z toho důvodu, že jde o subjekt
starý pouze jeden rok a že nemá
žádné reference.
Po mediálním rozruchu, konfliktu v koalici a vzrušené diskusi na zasedání zastupitelstva
proběhlo opakované řízení bez
zjevných vad. Věřme, že tomu tak
bude i nadále.
Férový výběr dodavatelů je ovšem jen první krok správným
směrem. Stále zřetelnější se stává
skutečnost, že vedení města má
jen velmi hrubou, pokud vůbec
nějakou, představu o rozsahu a
povaze právních služeb, které
potřebuje a které poptává. Navíc,
které poptává jednak po dodavatelích, jednak po vlastních zaměstnancích. Město Znojmo totiž
několik právníků samo zaměstnává. Je jistě žádoucí a nezbytné,
aby město, jako je Znojmo, určité
právní otázky nechávalo řešit advokáty především z důvodu větší

rozmanitosti a bohatství jejich
zkušeností. Je jistě vhodné, aby
mělo právníky i v řadách svých
zaměstnanců.
Nanejvýš vhodné, respektive
nutné, však je, aby vedení města mělo jasnou představu o tom,
jakou práci chce po svých zaměstnancích – právnících, jaký
druh práce a v jakém množství
předpokládá řešit s advokáty. A
teprve na základě této představy
by mělo zadávat výběrová řízení a
vytvářet tabulková místa zaměstnanců. Pouze podle toho totiž lze
posoudit, zda prostředky vynakládané na dodavatele a vlastní

3

zaměstnance jsou vynakládány
efektivně, nebo ne. Skutečnost,
že město Znojmo získalo právní
služby za nižší cenu než v minulém období, nemá co do efektivity
těchto nákladů žádnou hodnotu.
A to platí ve všech oborech činnosti Města.
Na svět přišel zcela jasný důkaz,
že opozice pracuje velmi usilovně pro dobro města, a čtenář ať si
udělá sám obrázek o tom, jestli je
nekonstruktivní, jak píše radnice, nebo se snaží o nápravu chyb
těch, kteří na radnici sedí.
Jiří Feichtinger, ZMĚNA Znojmo

Strategický výbor zastupitelstva
konečně ustanoven
J

e půl roku po volbách,
po dobře promyšlených
pseudoperipetiích,
mediální
masáži a bez přílišného zájmu
veřejnosti vzniká zřejmě již
od počátku zamýšlená koalice
ČSSD a KSČM s torzem hnutí ANO. Zatím marně čekáme
na programové prohlášení,
vize rozvoje města je nejasná,
obsazení vedení strategického výboru zastupitelstva bylo
na několika prvních zastupitelstvech mocensky zamítnuto.
Důvod nebyl veřejně sdělen,
prostě stále hledáme – tedy
koalice - vhodného kandidáta.
Přitom právě strategický výbor
by mohl pomoci rozjet projekty,
které přesahují jedno volební

období. Na posledním zastupitelstvu bylo konečně schváleno
obsazení, ale nový předseda
Mgr. Karel Podzimek svoji vizi
nepředstavil. Opozice je označována za nekonstruktivní sílu,
již je nutné postavit se ryze mocensky. Nerozhodují argumenty, které velmi často staví do jiného světla předložené návrhy
a usnesení, rozhoduje prostý
součet hlasů, buď jak buď.
Se vznikem strategického výboru se nabízí šance domlouvat
se na základním směřování našeho města. Domluva to bude
bezpochyby složitá, přesto bude
dobré vypíchnout několik pozitiv:

1. Méně formální diskuse než
v rámci zastupitelstva. Tváří
v tvář je možné lépe se domluvit.
2. Hledání řešení základních
problémů města, které nás
tíží napříč názorovým či politickým spektrem (obchvat,
infrastruktura, program pro
investory ke snížení nezaměstnanosti, nové možnosti
v cestovním ruchu a další).
3. Větší názorová pluralita vždy
vede k dlouhodobě efektivnějším řešením. Tam, kde
převládá jeden názor, nikdo
nemusí příliš přemýšlet.
4. Možnost ovlivnit investiční
politiku Města a rozpočet.
Opozice hodlá pracovat ve pro-
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spěch města. Opozice není partou radikálů, kteří promyšleně
torpédují jakýkoliv dobře zamýšlený návrh koalice, jak jsme
byli osočeni v médiích. Naopak,
nechybí nám potenciál a odhodlání a chceme posouvat věci pozitivním způsobem kupředu.
Vybízíme koalici ke komunikaci a zahájení práce na řešení
problémů města. Volbami a povolebním uspořádáním demokracie nekončí, ale naopak začíná. Rozvoj a směřování města
je dlouhodobý proces, chceme
věřit, že ke kultivaci nápadů a
eliminaci investičních nesmyslů
přispěje i naše práce ve strategickém výboru.
Pavel Jajtner, KDU-ČSL
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Archeologické nálezy
přibližují život starého Znojma
G

enerální rekonstrukce Divišova náměstí a Velké
Michalské ulice poskytuje znojemským archeologům a historikům již několik měsíců příležitost k nemnoha novým zjištěním
či potvrzením starších hypotéz.
Mnozí motoristé jsou sice nevrlí
kvůli oddalování zprůjezdnění frekventované trasy centrem
města, nicméně: kdy jindy se
můžeme dostat k tak zajímavým
nálezům než právě nyní?
Na Divišově náměstí byly
na přechodu mezi průjezdní komunikací a Divišovým parčíkem
objeveny základy původní uliční
čáry z doby, kdy se vlastně ještě o
žádné náměstí nejednalo. Dnešní parčík byl totiž až do 1. třetiny 19. století vyplněn budovami.
V roce 1631 v nich byla zřízena
původní jezuitská škola, po přestavbě po roce 1669 pak nová
část jezuitské koleje (kláštera).
Více z jejich pozůstatků vyjde
na denní světlo při rekonstrukci
Divišova parčíku, která se plánuje na nejbližší roky.
Zatímco o jezuitské koleji jsme
zhruba věděli, naprostým překvapením byl objev středověké
studny na začátku Velké Michalské ulice před domem č. 2, tedy
poblíž vyústění Malé Michalské.
Studna byla původně nejspíše veřejně přístupnou studnou, v 19.
století se kvůli nedaleko zřízené
pumpě stala nepotřebnou.
Základy vysoké gotické hranolové věže střežící Horní bránu Znojma se podle očekávání
objevily naproti Komerční bance. Škoda jen, že bagry stavební firmy i přes upozornění část
základů nenávratně zničily. No
a zatím největší překvapení nakonec. Mohutná, hluboká středověká podzemní vodní cisterna při ústí Horní České ulice
do Velké Michalské! Patří mezi
největší svého druhu na Mora-

vě a souvisí patrně s nejstarším
městským vodovodem, který
máme písemně doložen již v 15.
století a který zásoboval město
z vodních pramenů na Horním
předměstí (Bala). Cisterna mohla
sloužit jako jejich bezpečné shromaždiště, odkud vedly rozvody
do městských kašen, fungujících
na náměstích a ulicích od časů
renesance. Navíc se k cisterně
patrně váže i zajímavé pojmenování – protější dům Horní Česká
48 byl ještě v 19. století znám pod
označením U Zlaté studny!
Takovéto archeologické objevy poutají a budou vždy poutat
pozornost nás Znojmáků a pochopitelně i návštěvníků města. Postesknout si však musíme
nad klopýtáním vedení města
Znojma v otázce jejich vhodné prezentace veřejnosti. S výjimkou věže Horní brány, kde
projekt na můj návrh již dříve

Skleněný poklop v Berlíně

Středověká podzemní cisterna na vodu na začátku Horní České.

více líbit? Posuďte sami... Stejně
tak není ze strany vedení města
ochota náležitě prezentovat zmíněný nález unikátní podzemní cisterny – oné možné „Zlaté
studny“. Odborníci navrhli rozšířit zde chodník, místa je tu dost,
a položit sem pochozí tlusté sklo,
kterým by bylo možné prohlédnout pod úroveň ulice do tajemných útrob cisterny! Na západ

počítal s vyznačením půdorysu
v novém zadláždění, zatím totiž
znojemská radnice příliš nadšení
pro tyto věci neukázala. Studnu
na Velké Michalské 2 u Divišova
náměstí nechala zakrýt pod novou dlažbu a návrhy na její plnou
nadzemní rekonstrukci i přes
nabídku financování ze strany
znojemské hospodářské komory
zamítla! Místo toho vedení města
navrhuje položit na dané místo
modernisticky řešený bronzový
poklop. Upřímně viděno: studna, nebo poklop? Co se bude

od našich hranic je to zcela běžný
způsob prezentace zajímavých
historických nálezů. Vedení města však návrh zamítlo a uvažuje
opět o jakési desce s nápisem...
Pevně věřím, že rozum a zdravý úsudek nakonec zvítězí nad
přízemností a neochotou. Starobylé královské město Znojmo si
to jistě zaslouží!
Jiří Kacetl

pozvánka
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