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Nepravidelný zpravodaj znojemské opozice
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Kalné vody znojemské
N

a začátku prázdnin jsme
se dozvěděli velmi znepokojivou zprávu týkající se zakázky na znojemskou úpravnu
vody. UOHS vydal rozhodnutí, že
zrušení losování na zúžení počtu
uchazečů v zakázce za bezmála
půl miliardy bylo nezákonné. Občanovi se může zdát, že zrušení
losovačky je výborná zpráva. Při
pozornějším pohledu mu ovšem
spokojený úsměv mírně ztuhne
na rtech.
Losovačka měla tehdy velmi bouřlivý dopad na politiku
ve Znojmě. Tehdejší starosta
MUDr. Kaššai, který vše připravoval tak, aby o zakázce nevědělo ani vedení města, se do svých
lží a pletich zapletl natolik, že
byl donucen znojemskou ČSSD
opustit ze zdravotních důvodů.
Nový starosta slíbil opravdu férovou losovačku, na které budou
přítomni jak novináři, tak politici a prakticky všichni, kteří mají
zájem. A opravdu. Většina firem
se nechala slyšet, že férovější loso-

vání ještě nezažila. Z 16 uchazečů
se tehdy snížil počet na 10, kteří
byli vyzváni, aby předložili nabídky. Nastal ovšem jeden problém.
Mezi vylosovanými nebyla firma
IMOS, která už nejspíš měla se
zakázkou nějaké výdaje. Velkým
překvapením bylo, že za pár dnů
po nadšeném a transparentním
losování bylo vše jinak. Zakázka
byla zrušena s tím, že losování je
problém, a byla vyhlášena nová.
Nové zakázky se zúčastnilo už
jen 5 účastníků a finálně ji vyhrál,
světe div se, IMOS. Zajímavé je, že
vyhrála až 3. nejlevnější nabídka.
Osobou, která vše řídila a prosazovala, nebyl nikdo jiný než
dnešní starosta Ing. Gabrhel.
Velmi záhy po takto úspěšně vyřešené zakázce se starosta dostává do správních orgánů řídících
Vodárenskou a.s. a začíná pobírat odměnu ve výší stovek tisíců
korun. Společnost IMOS se stává
jedním z velkých inzerentů dvou
znojemských týdeníků (Znojemsko a Znojemský týden), které

loni získaly bez výběrového řízení inzerci ve výši téměř 2 milionů
korun.
Finále je velmi tragikomické.
UOHS, jak jsem výše uvedl, považuje zrušení původního výběrového řízení s losovačkou
za nezákonné. Předtím však 2x
konstatoval, že je vše v pořádku.
Až poté, co je zakázka prakticky

hotova, řekne pravý opak. Celá
zakázka by se měla tedy realizovat znovu? Nad celým tendrem
se velmi silně vznáší temný oblak
korupce, a nám nezbývá než požadovat odvolání starosty, který
prosadil nezákonné zrušení výběrového řízení, ze všech orgánů
spojených se znojemskou vodou.
Jiří Ludvík, Změna Znojmo

Bojí se radnice kontroly?

N

a fungování obce nemá vliv
jen rada a zastupitelstvo.
Podílí se na něm i výbory a komise,
které jsou zřizovány samosprávou.
Dle zákona o obcích musí zastupitelstvo obce jmenovat kontrolní a
finanční výbor obce. Tyto výbory
pak plní zejména poradní a iniciační úlohu, stejně jako výbory ostatní. Navíc však mají své zákonem
stanovené úkoly. Základní vymezení pravomocí těchto výborů se
odvíjí od jejich zákonem stanoveného oprávnění. V případě finančního výboru je to oprávnění
provádět kontrolu hospodaření s
majetkem a finančními prostředky obce .
Úplná paralýza finančního vý-

boru je v současné době způsobena tím, že předchozí předseda
výboru, Ludvík Hekrle za KSČM,
musel místo opustit poté, co byl
27.4.2015 zvolen prvním místostarostou. Proč rada města současně
se zvolením Ludvíka Hekrleho
nejmenovala nového předsedu
výboru? Proč nebylo o předsedovi
výboru hlasováno hned na dalším
zastupitelstvu, když opozice navrhla na místo předsedy výboru Lukáše Davida? Kdyby orgány města
plnily řádně své povinnosti, nemusel by se ve spěchu a bez řádného
projednání finančním výborem
na poslední chvíli schvalovat „závěrečný účet a zpráva o hospodaření
za rok 2014“.

Od loňských říjnových voleb
do dnešního dne proběhla fakticky jen dvě pracovní zasedání
finančního výboru, 11.2.2015 a
11.3.2015. Na ustanovujícím zasedání 28.1.2015 byl schválen pouze
plán činnosti. Další tři řádně naplánované termíny byly zrušeny.
Teprve na schůzi zastupitelstva
dne 14.9.2015 byl předsedou výboru zvolen Jakub Malačka ze strany
ČSSD. Kandidát opozice, Lukáš David (v minulosti vysokoškolský učitel na SVŠE Znojmo), nebyl, slovy
místostarosty Jana Blahy, shledán
dostatečně “ekonomicky způsobilý”. Vzhledem k tomu, že úlohou finančního výboru je mimo jiné příprava rozpočtu a kontrola účelného
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nakládání s prostředky a majetkem
města Znojma, bude zajisté zajímavé sledovat, jak bude předseda
výboru kontrolovat své spolustraníky v radě a jak se po půlroce
nečinnosti podaří splnit všechny
úkoly, které jsou kladeny na finanční výbor. Je dobrým zvykem,
že kontrolní a finanční výbor náleží opozici. Tak tomu je v jiných
městech a v minulosti to bývalo
zvykem i ve Znojmě. Dnes je to tak,
že předsedové kontrolního a strategického výboru jsou lidé, kteří pravidelně hlasují s koalicí, a předseda
finančního výboru je přímo členem
vládnoucí ČSSD. Bojí se snad radnice kontroly ze strany opozice?
Petr Bojanovský, Změna Znojmo
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Proč nelze věřit panu starostovi
P

olitika má být chápána jako
střet názorů vedoucí k nalezení optimálních řešení, a ne jako
prostředek ohlupování občanů
pomocí polopravd či nepravd,
převážně s cílem udržení si svých
dobře placených funkcí. Druhou
část úvodní věty se daří naplňovat panu starostovi naprosto bez
jakýchkoliv skrupulí. Pro toto
nepříliš lichotivé tvrzení existuje
mnoho kauz, ale pro zcela jasnou
průkaznost použiji jeho tvrzení
v jedněch nejmenovaných znojemských novinách o tom, jaký je
demokrat, neboť prosadil místo
dvou zastupitelstev tři, a kterak
stojí o diskusi. Realita je naprosto
jiná. Původní návrh do zastupitelstva zněl na pouhá dvě zasedání. Teprve po protestech opozice,
která namítala, že město Znojmo
si nepochybně zaslouží pro kvalitnější řízení zasedání jedenkrát
měsíčně, navrhl pan starosta
kompromis na schůzky tři. Samotné slovo diskuse zní v ústech
pana starosty farizejsky. Zřejmě
nabyl dojmu, že diskuse je nějaký

sprostý pojem. Ne se zcela malou
pravděpodobností lze nabývat
dojmu, že první muž města spěje
k autoritářským metodám. Tomu
nenasvědčuje jen jeho osobní
ego, ale i formální přístup k řízení zasedání. Program zasedání
je oznámen zastupitelům cirka
jeden týden dopředu a při obvyklých devadesáti bodech programu není možné zaujmout stanoviska. I kdyby tento handicap
byl zvládnutý, pak už samotný
jednací řád a předkládání návrhů
na poslední možnou dobu neumožňuje vést řádnou rozpravu,
o formě ani nemluvě. Přesto je
potřeba zachovat noblesu, a tedy
nepřijmout názor pana starosty,který jako by tvrdil: „O mých
pravdách se nepolemizuje, ale
bezvýhradně se s nimi souhlasí“.
Karel Fiala
Vlastimil Mrva přijímá milion korun
od starosty Gabrhela (pardon - od
města Znojma) a přemýšlí, jak se
mu za ně odvděčit. Za milion ročně
už redakci uživíte. Nemusíte prodat
ani jedny noviny, stačí psát správně.

Znojemsko plní přání vládnoucí ČSSD
J

iří Ludvík v opozici pracuje, a
tím vadí. Jak jinak si vysvětlit
velký prostor v týdeníku Znojemsko hned po Vinobraní, kdy by
člověk čekal na první stránce spíše
rozhovor s králem či královnou?
Našli jsme ale hanopis šéfredaktora Mrvy, který neměl ani tolik
novinářské cti, aby dal Ludvíkovi
prostor k vyjádření. Porušuje tím
základní etické principy novinařiny. Reakci na dehonestující text
Znojemska přinášíme zde:
Vážený čtenáři. Chci psát velmi
věcně ke konkrétním obviněním
pana Mrvy.
1) Regulovaný tisk
Nedokážu si představit cenzuru či regulaci tisku. Jediné, co mi
vadí, jsou městské peníze, které
velmi silně ovlivňují, co a jak se
ve znojemských týdenících píše.
Vzpomínám si na Znojemsko v
době, kdy nedostávalo žádnou in-

zerci od radnice. Jeho kritika radnice byla silnější než ta má. Obrat
nastal prakticky okamžitě po zaplacení prvních faktur za inzerci.
Za rok 2014 to pak bylo neuvěřitelných 955 000,-. Koho chleba jíš,
toho píseň zpívej.
2) Gabrhel Zádrhel
Střet zájmů v žádném případě
neexistuje. Znojemský hudební
festival je nezisková organizace. Starostu Gabrhela považuji
za velmi podprůměrného politika a jeho další nezvolení či
odvolání z pozice starosty považuji za legitimní politický cíl. Naopak starosta se nechal slyšet, že
Ludvíka a Hudební festival zničí.
I tak se snažím společně se svými spoluopozičníky přistupovat
ke všemu s humorem a předělávka jména Gabrhel na Zádrhel
je prostě vtipná. Navrhuji panu
starostovi nazývat mě Jirkou Sirkou či Ludvíkem-Dudlíkem.

3) Typicky Ludvíkovské
Trestní oznámení z mé strany
bylo podáno na tajemníka Krejčíře. To, že se policie dál zabývala i
dalšími podnikateli, vyplynulo z
vyšetřování, nikoli z mé aktivity,
a lidsky je mi jasné, že není šance získat podporu pro akce, které
pořádá organizace mnou vedená.
Proto na jejich dveře prostě neklepu. Prokázání korupce obecně je
velmi těžké. Poukazovat na podezřelé vazby a aktivity opravdu
musí svobodný tisk, což bohužel
není případ Znojemska.
4) Prezident i agent
Znojemsko uvedlo, že festival
zůstává nejštědřeji dotovanou
akcí, což mimochodem není
pravda, okopírovalo tiskovou
zprávu Města, ve které stálo, že
Ludvík dostal od Města na své
soukromé akce od roku 2011 skoro 4 miliony korun. Toto tvrzení
je lživé, a proto jsme jednostran-

w w w. z n oj e m s k y h l as . cz

ně ukončili mediální partnerství
se Znojemskem, neboť mediální
partner, který lže, opravdu nemá
pro festival význam. Za policejního agenta jsem se nikdy nevydával. Ze zákona mám jako zastupitel přístup ke všem dokumentům
města Znojma.
5) Poslední odstavec je snahou
o vytvoření kverulanta a věčně
nespokojeného člověka. Upozorňovat na sporné činy a záměry
vládnoucí koalice a tzv. ji hlídat,
je přece práce opozice. Být v politice neznamená být aktivní, jen
když člověk vládne, ale ještě důležitější je vládnoucí politiky hlídat
z opozice. A tady jen konstatuji,
že vedení radnice v čele se starostou toto hlídání dost vadí. I přes
obtíže, které to mně a festivalu,
který pořádám, přináší, budu v
opoziční práci pokračovat.
Jiří Ludvík, Změna.
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Radnice chybuje při prodeji bytů
B

ez předchozí diskuse, bez
náznaku záměru prodeje
bytů během zastupitelstva koncem června 2015, v tichosti uprostřed prázdnin, se objevila nabídka prodeje bytů a nebytových
prostor za více než 41 mil. Kč
v jednom balíku. První kolo bylo
s odkazem na formální důvody
při hodnocení nabídek zrušeno,
a 4. září se opět objevuje nabídka
záměru prodeje, tentokrát za 45
mil. Kč, daná vyšším počtem nabízených bytových a nebytových
jednotek.
Za velmi problematické považujeme tři aspekty prodeje. Prvním je fakt prodeje třetí osobě
za sníženou cenu, což vnímáme
jako porušení povinnosti starat
se o majetek Města s péčí řádného hospodáře.
Druhým nevysvětleným aspektem je proč vůbec? Ekonomické
důvody byly ze strany Města konstatovány velmi vágně tiskovou
mluvčí v tom smyslu, že opravy

přijdou na milionové částky ročně. Nikdo z vedení se k této záležitosti nevyjádřil, a ani vedení
města nepovažovalo za nutné
svolat k dané problematice tiskovou konferenci, což je zcela proti
radnicí deklarovanému projektu
„Otevřená radnice“. Navíc v situaci, kdy Město nabízí majetek
v hodnotě desítek milionů korun.
Ani na zastupitelstvu 14. září nebyla předložena analýza nákladů
a výnosů z bytů a nebytových
prostor v současnosti.
Třetím důvodem je dle našeho
názoru krátká, pouze dvouletá,
ochranná lhůta pro současné nájemníky a sporný je dohled Města na dodržování podmínek prodeje a vynucení sankcí ze strany
Města při nedodržení výše uvedených podmínek.
Je smutným faktem, že zastupitelé ani občané města Znojma
dosud neznají programové prohlášení Rady města a místo představení vize a možností rozvoje

ilustrační foto
města Znojma vedení zatím rozprodává majetek způsobem, který budí řadu otazníků.
Z těchto důvodů trváme na zastavení tohoto způsobu prodeje
a na předložení programového
prohlášení rady města s investičními prioritami a možnostmi
financování těchto prioritních
projektů. Bez tohoto základního

dokumentu je správa města pouhou údržbou stávajícího stavu.
Marek Venuta,
předseda městské organizace
KDU-ČSL Znojmo
Mgr. Ludvík Mihola,
místopředseda městské organizace
KDU-ČSL Znojmo
MUDr. Pavel Jajtner, MBA,
zastupitel, zvolený za KDU-ČSL

Orgány obce ve Znojmě
Z

ákladním orgánem je
zastupitelstvo. Počet členů a členek v zastupitelstvu je
ve Znojmě 31 podle volebních
výsledků: 11 ČSSD, 4 ANO 2011,
4 KSČM, 3 ODS, 3 KDU-ČSL, 3
Pro Znojmo, 3 Změna Znojmo.
Znojemskou vládu dnes tvoří
ČSSD, ANO a KSČM. Zastupi-

telstvo se schází nejméně jednou
za 3 měsíce a jeho zasedání jsou
veřejná.

Zastupitelstvu v jeho činnosti
pomáhají tzv. výbory. Ze zákona
musí být zřízeny výbory finanční
a kontrolní, k dobrým mravům
patří, že tyto výbory vede opozič-

ní politik, který musí být členem
zastupitelstva. Ve Znojmě bylo
toto pravidlo na posledním zasedání zastupitelstva dne 14. 9. 2015
porušeno, předsedou finančního
výboru byl zvolen koaliční politik
za ČSSD.
Rada je užším orgánem obce, má
9 členů a členek. Rada je volena za-

stupitelstvem a ve Znojmě je tvořena pěti členy ČSSD, dvěma komunisty a dvěma členy ANO 2011.
Schůze Rady jsou neveřejné, její
usnesení ovšem veřejná jsou.
Radě města v činnosti pomáhají
tzv. komise, např. školská, zdravotní, sociální a další.
KDU-ČSL Znojmo

Jak se zapojit do dění ve svém městě
Ze zákona máme jako
občané právo:
• být o dění informováni
na úřední desce
• účastnit se jednání zastupitelstva
• napsat vedení města dopis
• napsat petici
• svolat veřejné shromáždění
• vyvolat místní referendum a
hlasovat v něm
• založit občanské sdružení

5 důvodů,
proč přijít na Zastupitelstvo
• udílení Ceny města Znojma
• regenerace městské památkové rezervace
• dotace v oblasti sociální
• směna pozemků Města se
společností Lídl
• prodej užívané stezky bez
náhradní komunikace
Tyto body byly na posledním
zastupitelstvu, které proběhlo 14.
září 2015, nejvíce diskutovány, a
přes protesty, žádosti a apelace

opozice kromě odkladu posledního bodu byly všechny odhlasovány bez přihlédnutí k rozumným
požadavkům opozičních politiků.
V lokalitě Malá Louka tedy zřejmě
vyroste další supermarket společnosti Lídl, a to v těsném sousedství
existujícího Albertu. Opravdu to
jako občané potřebujeme, požadujeme a chceme? Pokud by zazněl i
váš hlas na zastupitelstvu, třeba
by vedení města alespoň na chvíli uvažovalo o odkladu směny a
o důkladnějším projednání. Tato
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lokalita by si to jistě zasloužila.
Přijďte se podívat:
• kdo vede naše město
• jakým způsoben
• jak hlasují jednotliví zastu
pitelé
• vyjádřit se k projednávaným
bodům
• někdy se i pobavit
Zasedání zastupitelstva probíhá v budově Městského úřadu
ve Znojmě na náměstí Armády 8,
v zasedací místnosti v 1. poschodí.
KDU-ČSL Znojmo
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Příběh úspěchu Piana ve Znojmě
V

ětšina občanů Znojma i našeho regionu si letos všimla
novinky v centru města. Nenápadný, desítky let starý kus dřeva dokázal divy. Piano rozeznělo
ospalé náměstí a přilehlé uličky,
zahrál si na ně skoro každý, kdo
trochu uměl, a na facebook Piano
ve Znojmě přišly stovky fotografií a videí nadšených pianistů od
nejmenších dětí až po zkušené
hráče.
Samotný projekt piana na ulicích odstartovala před deseti lety
poměrně vtipná událost. Vlastník piana se přestěhoval, ale nemohl dostat objemný náklad po
schodech do nového příbytku.
Nechal jej tedy dočasně na ulici
a občas slyšel, jak na něj někdo
nesměle zahrál pár tónů. Jiný by
se možná vztekl, ale tento pán
měl radost a chtěl povzbudit další
pianisty, aby jeho nástroj využili.
Instaloval na něj cedulku zvoucí
ke hře, a první veřejné piano bylo
na světě.
Umělec Luke Jerrem se tímto
příběhem nechal inspirovat a zahájil celosvětovou expanzi. Prvních 15 pian umístil v britském
Birminghamu. Následovalo Sao
Paolo a další velká města v Evropě, Americe a Austrálii. V České
republice uvedl projekt v život
Ondřej Kobza. Začal pěti piany
v Praze. Dnes už je míst, kde si

můžete zahrát, přes 40. Jedním
z nich je i Znojmo.
Když jsme s partou přátel na
jaře seděli v hospůdce, z tradičních pivních řečí se zrodila
i odvážná myšlenka na oživení
mrtvého centra města. V telefonu jsem našel číslo na Ondřeje
Kobzu, kterému se to podařilo
v Praze. „Haló, tady Znojmo.
Co všechno bychom měli udělat, abychom sem dostali piano?“
Začal kolotoč povinností, které
jsme si ani nedokázali představit.
Piano naložili mí pražští přátelé, dopravu zajistil Přemysl Karpíšek. Ve Znojmě skládali Tom
Procházka, ladič, já a náhodný
kolemjdoucí. Svědomitým ladičem se stal Luboš Kabilka. Místo jsme domluvili v samém srdci
města v podloubí obchodního
domu Dyje. Věnovali jsme první
židličku, tu někdo ukradl. Druhou věnoval neznámý donátor.
Tímto chci před všemi zmíněnými hluboce smeknout a poděkovat jim.
Na zamykání a odemykání piana jsme stejně jako zbytek republiky oslovili městskou policii.
Ta si vzala čas na rozmyšlenou a
po poradě odmítla. V ostatních
městech se zamykáním soukromého majetku ve veřejném
prostoru problém nikdo neměl,
ve Znojmě to ale z nějakého důvodu problém byl. Nás to však
nerozházelo. Na výzvu se ozvali
dobrovolníci z řad občanů a zamykání i odemykání jsme zajistili sami. „Piano ve Znojmě? Jste
se zbláznili. Tady vám to rozflákají!“ Slyšeli jsme mnohokrát na
začátku svého snažení. Nevzdali
jsme to, a dobře jsme udělali.
Zamykali jsme a odemykali pro
vás. Když někdo v noci urval petlici se zámkem, ráno jsme telefonistům trpělivě odpověděli na
stížnost, poděkovali za ohlášení
a přidělali petlici novou. Když
chtěl pianu někdo ublížit, vždy

se našel někdo z vás, kdo nástroj
ochránil a příběh nám předal.
Když si Pavel Kovařík stěžoval
ve Znojemsku na hluk, vyšli jsme
mu vstříc a začali v pracovních
dnech zamykat dříve. V srpnu
jsme za to vše na setkání piano
-pěstitelů dostali ocenění za nejlépe vedený projekt piana v České republice.
Piano se s veřejným prostorem
rozloučilo před Vinobraním. Ale
nezmizelo z povrchu zemského.
Přesunulo se do kavárny Corso,
kde bude rozdávat radost v zimních měsících. Přijít si na ně za-

hrát můžete kdykoliv. Od rána do
večera, a jako bonus bude jednou
týdně živý koncert. Piano a jeho
život se všemi informacemi můžete sledovat na facebooku Piano
ve Znojmě.
Závěrem chci poděkovat všem,
kteří pro piano a své město
něco udělali nebo udělat teprve
chtějí. Kontaktovat nás můžete
třeba na mém osobním mailu
jakub.krainer@seznam.cz.
Pianem jsme neskončili. Piano
je první odškrtnutý cíl ze seznamu. Další budou brzy následovat
Jakub Krainer.

Nemůžete se dostavit na zastupitelstvo, ale zajímá vás,
co se ve Znojmě děje a kdo nejlépe hájí vaše zájmy?
Sledujte na Youtube:

- Záznamy znojemského zastupitelstva.

Máte námět na téma, zajímavý příběh
nebo chuť nám napsat?
pište na: redakce@znojemskyhlas.cz

www.znojemskyhlas.cz
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