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Zdálo se mi o starostovi
Zdál se mi sen a já se ze spánku určitě spokojeně usmíval. Zdálo se mi, že si čtu ve Znojemských
listech, z jejichž titulní strany se směje pan starosta. A má k úsměvu důvod. Jeho obliba u občanů byla
potvrzena prodloužením poslaneckého mandátu a také jeho sociálnědemokratická strana ve volbách
uspěla a konečně položila na lopatky všechny politické soupeře. Rovněž ohlédnutí pana starosty za
uplynulým rokem jsou jen samá pozitiva – na obchvat Znojma vjela první auta a úspěšně pokračují
práce napojující odlehčovací komunikaci na hraniční přechod do Rakouska. Byly položeny inženýrské
sítě na pozemcích vyčleněných pro nový průmyslový areál. Úspěšně probíhají závěrečná jednání se
dvěma zahraničními investory o výstavbě závodu, se zaměstnaneckou kapacitou pět set míst.
Zahraniční podnikatelé souhlasili, aby v jejich řídícím orgánu byl zástupce radnice, a také, aby platy
zaměstnanců byly na úrovni západních zemí. První sezónu má za sebou i obnovený závod na
zpracování zeleniny. Město se teď soudní cestou snaží získat zpět i světově proslulou značku Znojmia.
Ačkoliv ještě nebyl definitivně vyřešen problém parkování ve městě, dílčími kroky se podařilo
podstatně uvolnit ulice od zaparkovaných aut. Zásadně k tomu přispělo vybudování parkovacího domu
a chystá se výstavba dalšího v prostoru Jarošovy ulice. V přízemí tamního víceúčelového objektu bude
prodejna stávající firmy Kaufland, jejíž zákazníci budou moct parkovat ve dvou nadzemních
podlažích, tři podzemní etáže budou nabídnuty majitelům rušených garáží v prostoru potoka Leska.
Tamní údolí bude sloužit napříště jen rekreačním účelům. Stejně by se mělo pokračovat, říká pan
starosta, i v případě dalších ohyzdných garážovišť. Město také postupuje systematicky v rekonstrukci
ulic a chodníků a dostalo se i na městské okrajové lokality.
Po nelehkých jednáních se podařilo vyjednat s Českou spořitelnou vrácení bývalého hotelu Znojmo
městu. Znojmo tak konečně získalo společensko-kulturní centrum, které nám mohou mnohá města
závidět. Také národní kulturní památka Loucký klášter našla své nové uplatnění. Pod svá křídla jej
vzala Evropská unie, která zde zřídí organizačně-správní ústředí pro země východní Evropy. Město
tím z ročního nájmu získá od EU sto miliónů korun.
Pan starosta rád konstatuje, že znojemští fotbalisté a hokejisté se už nechlubí jen cizím peřím, a přesto
po rekonstrukci týmů ve prospěch větší účasti znojemských borců si dokázali udržet kvalitu. Ve
prospěch rekreačních sportovců a mládeže byla otevřena tři veřejná sportoviště s umělým povrchem a
s vybavením pro streetball, malou kopanou, nohejbal a chystají se další dvě. Pro cyklisty byla

dokončena cyklistická stezka okolo celého města. Její kvalitní povrch mohou využívat i bruslaři.
V plném proudu je dokončení nového krytého plaveckého stadiónu.
Loni poprvé bylo znojemské vinobraní v novém stylu. Bylo také historické, ale úplně jinak. Průvod se
obešel bez krále, bez všech těch maškar v brnění, ale před diváky defilovali znojemští vinaři se svými
rakouskými kolegy, všichni s praporci svých vinařství a se svým tradičním náčiním, ověšeni
medailemi z vinařských soutěží. Byly zrušeny brány a vstup byl volný. Z tribuny za vinaře promluvil
jejich doyen o výsledcích celoroční lopoty. Na několika místech vyhrávaly moravské cimbálky,
harmonikáři, rakouská dechovka, zpívalo se, samozřejmě pilo, jedlo a zase zpívalo... Jarmareční
kasapodnik se změnil ve skutečný svátek vinařů a vína.
Poté, co i Česká republika přijala jistou část muslimských migrantů se statutem politických uprchlíků,
je Znojmo dáváno za příklad jejich začlenění do života města. Nedošlo k žádným incidentům mezi
muslimskou komunitou a občany. Pro všechny bylo nalezeno odpovídající pracovní zařazení a pan
starosta za to sklízí v parlamentu jen samou chválu...
To už bylo i na můj odpočívající mozek zřejmě moc a probral mě z onoho rajského snění. Chvíli jsem
ještě ležel a přemítal o předchozích snových obrazech. U stolu jsem vzal do rukou radniční Znojemské
listy a vskutku, pan starosta se z jeho titulní stránky spokojeně usmívá, ale když jsem se znovu začetl
do jeho článku bilancujícího uplynulý rok, musel jsem si jen smutně povzdechnout. Budování
obchvatu se sice o něco pohnulo, ale jeho dokončení stále obepíná nejistota. Loucký klášter, to je
nekonečná investice, teď jsou to nová okna, pak přijdou na řadu interiéry, dveře, vybavení, úprava
dvora..., ale o využití ani slovo. Radní dosud neopustili myšlenku, pustit se i do rekonstrukce tamní
bývalé školy a zřídit tam centrum s nepříliš jasným určením. A starosta neopomněl znovu se pochválit
za zřízení kluziště přímo na náměstí. Nejenže neobhájil poslanecké křeslo, socani jdou cugrunt a také
ve znojemském zastupitelstvu to začíná skřípat. Nicméně pan starosta si zachovává glanc, popřál všem
občanům vykročení do nového roku pravou nohou. Že by šilhal po pravici? Uvidíme, jaká bude žeň na
konci letošního roku.
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