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Rozpočert..., pardon, rozpočet města na rok 2018
Tiskové zprávy jsou sdělení veřejnosti prostřednictvím masových médií. Vypracovávají je obvykle
tisková oddělení státních institucí, politických stran, firem... Tudíž není to oficiální dokument, ale jen
jedna z forem public relation, která sice nutně nemusí vytvářet kladný pohled na vydavatele zpráv, ale
spíše obhajovat jejich postoje a leckdy zlehčovat nedostatky a přešlapy. Novinář v procesu redigování
materiálů pro noviny zpravidla rozlišuje sdělení nezávislých tiskových agentur (ČTK, AP, Reuter...)
od zpráv lokálních institucí určených místním sdělovacím prostředkům. Tisková zpráva jako
žurnalistický žánr je vytvářena tak, aby si, pokud je s ohledem na místo v novinách krácena odzadu,
zachovávala stále podstatu sdělení. Při takovémto postupu nemůže být následně publikovaný článek
označen jako vytržený svým obsahem ze souvislostí. Pokud je k publikování zprávy dost času, mohou
redakce v zájmu informovanosti čtenářů vydat souběžně i vlastní zprávu na základě upřesňujících
dotazů, využívajíce rešerší předchozích prohlášení i vlastních poznatků.
Čtenář Rojnosti nechť laskavě promine tento poněkud teoretický úvod k následujícímu komentáři.
V minulých dnech vydala znojemská radnice tiskovou zprávu o rozpočtu města na rok 2018
schválenou zastupiteli. Takřka v plném znění ji otiskly znojemské noviny. Základní informace uvádí,
že město Znojmo bude v příštím roce hospodařit na straně výdajů s částkou 883 miliónů korun.
Přičemž schodek ze strany příjmů (769 mil.) bude kryt přebytky financí z minulého a letošního roku.
Zpráva dále uvádí, že prioritně bude investováno do školství, sociálních služeb a příměstských částí.
Na investice půjde 143 miliónů, což je o 51 mil. více než v letošním roce.
Na tomto místě by mě jako novináře zajímalo, vzhledem k tomu, že jsem nemohl být přítomen jednání
zastupitelstva, zda schválení bylo přijato jednohlasně, či jaký byl poměr pro a proti u jednotlivých
zastupitelů. Tato informace se leckomu může zdát marginální, ale pro občana může být před příštími
komunálními volbami vodítkem, komu dát hlas a komu ne.

Jednou z investičních priorit je rekonstrukce staré školy v areálu Louckého kláštera, ve které má
vzniknout Centrum obnovy společného kulturního dědictví. Se stejným objektem se počítalo v rámci
projektu Fórum zdravého města pro kulturně společenské centrum. Nebo je to totéž? I tak, co se
přesně rozumí společným kulturním dědictvím? Společné s kým? Týká se to nás Moravanů a Čechů,
nebo i Slováků, či vysídlených Němců? Nebo národů celé Evropy? Souvisí to s Dny evropského
dědictví, o nichž byla zmínka v Rojnosti č. 4, kde bylo poukázáno na možný zádrhel?
Ať tak či onak, občan by měl být předem podrobněji informován o smyslu rekonstrukce objektu, do
něhož má být v příštím roce investováno deset miliónů korun. Pakliže se má jednat o reprezentační
místo s kongresovým a společenským posláním, jeho dispozice pro takový účel není příliš atraktivní.
Stále to bude jen přílepek k tamnímu kostelu. Je otázkou, zda vůbec má samostatně nějakou
historickou hodnotu. Netřeba dál fabulovat. Možná by některý z fundovaných zastupitelů mohl volbu
místa i záměr blíže objasnit, třeba jen proto, aby se Znojmáci měli na co těšit a mohli se jít podívat, jak
práce postupují.
Přes 16 miliónů je vyhrazeno na rekonstrukci některých ulic. Podle jakých kriterií byly vybrány právě
ulice Bala, Na Vyhlídce, Otakara Březiny? Jistě, mají záplatované vozovky, ale takových je ve
Znojmě víc a na frekventovanějších místech, například ulice Bezručova a Lidická.
Rekordní částka bude poukázána školství (118 miliónů). Značnou část z ní spolkne rekonstrukce školy
na náměstí Republiky. Co se v tom případě skrývá za zkratkou IROP? Surfující občan si na internetu
najde, že se jedná o Integrovaný Regionální Operační Program. Ale co je s tím spojeno konkrétně?
Kultuře a sportu rozumějí skoro všichni, a tak jsou zajisté lačni informace, do čeho se v této oblasti
bude investovat. Nebo se to rozhodne až podle toho, o co si řeknou fotbalisté, včetně těch amerických,
hokejisté, plavci? A propos plavci..., bazén se jim hroutí.
V závěru tiskové zprávy je konstatováno, že Znojmo pokračuje v trendu Zdravé město. Rozumí se tím
nezadlužené? Na splacení dluhů příští rok půjde 35 miliónů. Krokem k ozdravění byl prý i nákup
sportovní haly na ulici Dvořákova.
A tak by se dalo pokračovat. Pokud jsem ovšem přehlédl už dříve někde zodpovězené otázky, které
nyní nezasvěceně kladu, prosím příslušné orgány za prominutí a už teď se omlouvám. Ale na druhou
stranu, jak známo, opakování je matkou moudrosti. I znojemské noviny by takovou rozšířenou zprávu
jistě neodmítly.
Překlep v titulku mě ťukl do očí jako kouzlo nechtěného, a tak aniž bych chtěl radním podsouvat
jakýkoliv čertovský úmysl, nechal jsem ho jen pro pobavení čtenářů.

Stará pravda: Bohatý chudákovi nevěří
Podle novely zákona o hmotné nouzi budou nyní lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než šest
měsíců, dostávat část dávky v poukázkách až do výše dvou třetin vyplácené sumy. Tato praxe míří na
ty jedince, kteří dávky užívali na nákup alkoholu a tabákových výrobků. Průkopníkem v boji proti
takovému zneužívání pomoci státu byl už před lety Litvínov. Z toho, že tuto praxi nyní stát
prostřednictvím úřadů práce zavádí plošně, logicky vyplývá, alespoň pro mne, že se tato metoda
neosvědčila, nedošlo k vymýcení zmíněného nešvaru, ale naopak ji podle soudu zákonodárců převzali
všichni pobíratelé dávek. Že tomu tak není, to úředníky v podstatě nezajímá. Mohou sice u
jednotlivých pobíratelů dávky rozhodnout, jak velká částka bude nahrazena poukázkami, ale to není
nic jiného, než že nepřímo každého člověka v nouzi tak jak tak cejchují na zneužívatele podpory.
Zřejmě zde zafungovala babišovská logika: Všetci kradnů!
A úřední šiml řehtá dál: Úřady práce k poukázkám dávají i seznamy prodejen, kde bude možno
poukázkami platit. Přehlédneme-li obchody nedávno zrušené (Znojemská lidovka, Nová lékárna),
nabídka uplatnění poukázek je široká. Škoda, že v seznamu není Kaufland a Lidl, do nichž lidé, kteří
mají hluboko do kapsy, chodí pravidelně pro věci s akční cenou. Velkoprodejny obchodního řetězce
Albert jsou podle názoru mnohých drahé a navíc pro většinu Znojmáků bez auta z ruky. Nevím, jak
zapadají do smyslu celé nápravné akce v seznamu zařazené restauranty Bakus či Diana. Těžko tam
někdo z lidí v nouzi bude chodit na oběd. Nebo tam platí výjimka na pivo? Spíš by se hodil bufet v Mcentru, kde je drštkovka za sedmadvacet korun.
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A další nejasnost: Budou obchodníci vracet peníze při nižší ceně zboží do výše hodnoty poukázky?
V takovém případě, aniž bych chtěl navádět ke zneužívání dávek, si lze koupit za poukázku sirky a za
zbytek vrácených peněz někde vedle rum. A pokud obchodníci nebudou vracet peníze, jako že prý ne,
jak k tomu člověk v nouzi přijde, aby rozdíl mezi cenou zboží a poukázkou věnoval obchodníkovi.
Nebo byl nucen doplatit z hotovosti, čili z peněz, se kterými musí počítat na platby, na které poukázky
nemůže použít, například za práci instalatéra, zámečníka apod.
Co s tím? Těžká rada. Domáhat se na úřadu práce zvýšeným hlasem lepších podmínek bývá většinou
kontraproduktivní a hlavně systém byl vymyšlen nahoře. Je to jen další poněkud paskvilní výpotek
poslanců a senátorů. Jak se to tak mohlo stát, by snad věděl ex-poslanec ing. Gabrhel nebo senátor ing.
Stohl. Nová ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová má ve svém portfoliu další postihy
zneuživatelů sociálních dávek. Pokud to vezme zase plošně, mají lidé v nouzi o starost navíc. Pomoc
by tentokrát mohli hledat u nových znojemských poslanců Davida Štolpy a Miroslava Grebeníčka.

Peníze na sport – životabudič i jed
Kde jsou ty časy, kdy Etiopan Abebe Bikila si na olympijské maratonské trati v Římě doběhl pro
zlatou medaili bos. Nebo Australan John Farrington, neznaje poměry v socialistické zemi, přijel na
maraton do Košic s pecnem chleba v ruksaku a odvážel si vavřín vítěze.
Od té doby se sport hodně proměnil, a to nejen lepším vybavením sportovců, novými rekordy, ale
především finanční náročností. Amatérismus je často chápán jen jako předstupeň profesionalismu.
Sport se stal i předmětem podnikání. Kluby a pořadatelé sportovních podniků už nevyžijí ze
vstupného, ač se vstupenky nezřídka šplhají ke tříciferným cenám. Vedle toho na utkání a soutěže v
nižších věkových kategoriích se naopak vstupné nevybírá, protože na takové zápasy snad kromě
rodičů a přátel hráčů diváci nechodí. Přesto jsou právě ony kategorie pro existenci celých sportovních
odvětví životně důležité.
Vláda si je vědoma důležitosti sportu jako prostředku k harmonickému rozvoji moderního člověka, a
proto ve svých rozpočtech vyhrazuje na sport nemalé částky. Stejně tak činí krajské a místní orgány
státní správy. Není tajemstvím, že současně s tím do sportu pronikají politické zájmy. Sport se stal
trojským koněm k získání podpory politiků a politických stran v předvolebním boji a sport pak také
odvádí pozornost sportovních fanoušků od komunálních záležitostí, plnění volebních programů nebo
naopak, tam, kde se sportu daří, úspěchy propagují město a svým dílem pak usnadňují vyjednávací
pozice politikům i v jiných oblastech. Není divu, že nejvíce peněz jde do odvětví, která mají největší
diváckou podporu – hokej, fotbal, zatímco například sportovní gymnastika, atletika, tedy odvětví,
která ač všestranněji a harmonicky rozvíjejí tělesnou schránku člověka, netěší se tak masovému
diváckému zájmu, jsou na tom, co se týká finanční podpory, hůř...
Ani státní a obecní dotace klubům nestačí, a proto další peníze hledají u takzvaných sponzorů.
Prakticky neexistuje sportovní odvětví, které by nebylo závislé na podpoře zvenčí, formálně za
reklamu na dresech. V místních podmínkách, kde je sponzorská základna přirozeně menší a zpravidla
ne tak movitá, jsou i dary menší. Vše je víceméně legální, ošetřené sponzorskými smlouvami. Výraz
„víceméně“ je namístě, neboť zejména tam, kde proud peněz se podobá veletoku, se může nějaká
kapka nenápadně vypařit.
Na úrovni žákovských a dorosteneckých soutěží nesou valnou část nákladů sportu svých ratolestí
rodiče. Kromě výzbroje a výstroje musí platit příspěvky klubu, z nichž jsou hrazeni trenéři, pronájmy
tělocvičen, hal, kluzišť, bazénů, tréninkové kempy atd. Rodičovské náklady jdou do desetitisíců. Extra
se pak, samozřejmě pod rukou, někdy platí za uplatnění talentů v týmech vyšších kategorií.
S penězi souvisí vzestup i pád mnohých týmů a také četné aféry, které mění pohled i na leckteré
sportovní ikony – Vladimíra Růžičku, Aloise Hadamczika, Miroslava Peltu. Ve Znojmě je teď pro
údajnou zpronevěru peněz propírán trenér znojemských plavců Jiří Kyněra. Vychoval desítky
výtečných plavců, z nichž několik doprovodil na evropské a olympijské startovací bloky. Znojemské
plavání v době, kdy místní hokej a fotbal se plácaly v krajských soutěžích, sbíralo pod jeho vedením
medaile a bylo nejúspěšnějším znojemským sportem. Znojemské lázně s bazénem mu byly druhým
domovem a plavání a výchově plavců obětoval valnou část svého života. Dnes se někteří z těch, co ho
pochvalně plácali po ramenou, od něj odvracejí, dílo se mu rozpadá, bývalí spolupracovníci založili
konkurenční plavecký oddíl a skoro symbolicky je v havarijním stavu i znojemský plavecký stánek.
Jiří Kyněra se hájí, že jde o nedorozumění. Pokud se mu obhájit nepovede, bude to pro něj, ale i pro
znojemský sport ošklivý šrám.
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Ostatně šušká se cosi o jakémsi dotačním problému mezi radnicí a znojemskými hokejisty. Ještěže
jsou ve Znojmě bezproblémoví a skromní šachisté, turisté, korfbalisté... Snad je to pravda, nebo je to
proto, že se o ně nikdo moc nezajímá?

Vox populi
Člověče, ten horní Kaufland se tou přestavbou skutečně proměnil k lepšímu. Je tam víc místa,
orientaci konečně usnadňují i tabule, kde co je. Koukám, vidím ceduli základní potraviny, tak se hrnu
a voni tam nemají rum!!

Vážení a milí čtenáři Rojnosti, rád uvítám i vaše názory, souhlasné i nesouhlasné.
Adresa redakce: roupec.jiri@volny.cz
Předchozí čísla Rojnosti jsou na mých webových stránkách
http://www.jiri.cmunda.roupec.sweb.cz/
v sekci Novinářská činnost – e-Rojnost
Jiří Cmunda Roupec
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