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Zpětná vazba
Cwalda:
Někdy v létě se mě u Corsa ptali manželé – turisti, kde se dá ve Znojmě tančit. Neporadil
jsem jim. Pak mě napadlo, že kdyby přijeli na podzim, mohli by se při hudbě bavit v M-centru
na Slepičím trhu.
Ono to ale jinde není o mnoho lepší. Při návštěvách v Telči, Kroměříži, v Třebíči jsem se
marně pídil po vinárnách s živou muzikou. Výjimkou jsou na Moravě snad jen Luhačovice.
Jinak, Cmundo, jak jsi v minulé Rojnosti připomněl hudební večery v Corse a Bambus baru,
zapomněls, že se hrálo ještě ve vinárně U krále Jana, v suterénu obchodního domu Dyje a také
na hradním nádvoří byla vybudována pěkná vinárna, kde se také při Hodokvasech hrálo.
Eman Macoun:
Na Noc sokoloven, o níž padla zmínka v minulé Rojnosti, přišlo takřka šedesát zájemců. Ač
byla náborová akce určena spíše širší veřejnosti, přišli převážně členové nebo členky Sokola s
potomky. Více než polovina jich v sokolovně také přespala.

Obyvatel Znojma ubývá
Podle údajů Českého statistického úřadu obyvatel Znojma ubývá. Za posledních deset let
počet Znojmáků klesl o téměř jedenáct set. To snad není až tak dramatické a katastrofální, ale
pro město, které chce prosperovat, vyvíjet se v souladu s požadavky doby, je to údaj
nepříznivý a varující. Přitom Znojmo se těší poměrně zdravému životnímu prostředí, pečuje o
svůj vzhled, má pěkné okolí, má i snad dostatečné zdravotní, sociální i vzdělávací kapacity,
nabízí i nadstandardní možnosti kulturního a sportovního vyžití, byť většinou pasivního. Tak
co je příčinou poklesu obyvatel? Přičemž přirozený úbytek obyvatel úmrtími se drží zhruba
na stejné úrovni a počet narozených dětí stoupl v porovnání s rokem 2004 skoro o čtvrtinu.

Podle toho se zdá, že problém klesajícího počtu obyvatel je v kategorii lidí ve věku dvaceti až
padesáti let.
Příčin bude patrně víc, ale jako jedna z hlavních se jeví nedostatek pracovních příležitostí.
Dřívější velké znojemské průmyslové podniky zanikly nebo se zmenšily a ty nové zřejmě
úbytek dřívější kapacity nesrovnaly. A pak je tu ještě otázka mzdové úrovně. Z toho plyne, že
lidé ze Znojma odcházejí hledat práci jinam a zpět se nevracejí.
Bylo by zajímavé vědět, zda se vedení města touto otázkou také zabývá a jakou zaujímá
v tomto ohledu strategii. Prozatím, jak se zdá, se věnuje hlavně propagaci Znojma coby
turisticky zajímavé destinace s nabídkou několika velkých kulturních akcí. Je to ale opravdu
perspektivní cesta? Turismus a kultura je s výjimkou Prahy, Karlových Varů a několika málo
dalších míst jen zpestřující nadstavbou nad stabilní ekonomickou základnou. Aby se Znojmo
dalo jen tímto směrem, na to při vší snaze prostě nemá. Chybí mu podmínky pro celoroční
rekreační vyžití, možnosti lyžování, i Vranov coby Český Jadran je přece jen z ruky, národní
park Podyjí je svázán mnoha zákazy (tím nevolám po jejich zrušení)... Vinobraní, Jazzfest a
podobné akce nestačí. Ostatně taky by stálo za zveřejnění, kolik skutečně přináší do městské
kasy.
Znojemští politici ve vedení radnice volí taktiku viditelných cílů, což se zejména týká dvou
posledních garnitur. Do dlouhodobých projektů se jim buď nechce, nebo na ně nestačí, viz
obchvat Znojma. Výjimkou byl nedávno zesnulý starosta Pavel Balík, který se pustil do
obnovy inženýrských sítí. Rozkopané znojemské ulice mu slávu nepřinesly, o to víc mu
musíme být vděčni dnes.
Když už padla zmínka o obchvatu, což je projekt potřebný, který uleví městu od těžké
dopravy, ale uvědomil si při tom někdo, že tím odkloní i jistou část potencionálních
návštěvníků Znojma? Možná to bude v počtu, který do města přivedlo Znojemské historické
vinobraní. Jistým testem v tomto směru bude po dokončení obchvatu Lechovic osud dnes
prosperujících tamních restaurací U Bazalů, Horse Farm či pensionu Weiss.

Pět bolístek jinak zdravého města
Z červnového Fóra zdravého města vzešlo pět prioritních projektů, které by mělo město
Znojmo v dohledném horizontu řešit. Vedle drobností řemeslného charakteru, jako je oprava
pítka u obchodního domu Dyje a kašny na náměstí TGM a také znovuzřízení venkovního
kluziště, tři další priority – řešení nedostatku parkovacích míst v městské památkové
rezervaci, revitalizace Městského lesíka a vytvoření moderního reprezentativního kulturně
společenského centra, budou nejspíše složitější.
Automobilový boom neztrácí na intenzitě a jednou z jeho stinných stránek je parkování.
Auta lemují ulice a parkoviště ubírají další veřejné prostory. Ještě složitější je zaparkovat
v úzkých a křivolakých uličkách někdejších středověkých měst. Vyloučení vjezdu cizincům
jistě věci prospěje, ale i počet aut, jejichž vlastníky jsou občané bydlící uvnitř městské
rezervace, nabyl na objemu. Vytváření klasických venkovních parkovišť je tam prakticky
nemožné. Snad jediným řešením je budování společných parkovacích objektů. Nadzemní
parkovací domy by narušily vzhled historického okolí, a tudíž nepřicházejí v úvahu. Nabízí se
podzemní parkoviště. I to je v historické části Znojma, vzhledem k síti podzemních chodeb,
složité. Pokud by se tímto směrem přece jen šlo, bude hledání místa zřejmě provázet boj
s památkáři.
Potřeba kulturně společenského centra je další znojemskou aktualitou. Ze dvou
vytipovaných lokalit – areál pivovaru a bývalá škola v prostoru louckého kláštera – je, zdá se,
rozhodnuto ve prospěch Louky. Také v tomto případě rozhodla auta, respektive možnost
parkování návštěvníků příštího kulturního stánku. Řekl bych, že ani jedna z lokalit není
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optimální, obě jsou vzhledem ke své poloze excentrická a jejich přestavba také levná nebude.
Přitom Znojmo objekt v ideální poloze, s potřebnou kapacitou, včetně parkování, postavený
právě za kulturně-společensko-reprezentačním účelem, má. Je nepřehlédnutelný, leč ve štítu
má znak České spořitelny. Za jakých okolností se někdejší Německý dům, posléze Dům
armády, hotel Znojmo dostal do majetku spořitelny, nevím. Ale možná by město mohlo
vstoupit v jednání se spořitelnou a možná by se našel jiný přiměřený objekt, který by jí město
nabídlo náhradou. Občané nepotřebují honosnou spořitelnu, ostatně dříve jí stačil podstatně
menší dům, ani ne celý, na rohu Zámečnické ulice a náměstí TGM.
Pokud se týká revitalizace Městského lesíka, doufám, že se s tím „sveze“ i tamní část
potoka Leska. Stejně jako Městský lesík by si zasloužila revitalizaci Leska celá, od pramene
až po své ústí do Dyje, nebo alespoň po hranice se samostatnou obcí Dobšice, kde je zčásti
zregulována. Věřím, že by pro zkulturnění údolí Lesky v zastupitelstvu zvedl ruku zástupce
okrašlovacího spolku a že spolupracující Cykloklub Kučera by jistě podpořil vybudování
souběžné cyklostezky.
I v tomto případě by vstoupil do hry, ba přímo do boje o novou tvář Lesky automobil,
respektive stovky automobilů garážovaných na několika místech podél potoka. Jednak tam,
kde Lesku kříží most na Přímětice, a pak zejména mezi silnicí na Kuchařovice a lokalitou
Dolní Leska. Náhrada pro tyto garáže by se hledala snáze, třeba na parcele na Jarošově ulici
mezi Kauflandem a Kosmákovou ulicí, která leží ladem a ulici jen hyzdí. Současný stav
Lesky je velkým šrámem na Znojmě.

Co se děje, že se nic neděje?
V čase před minulými komunálními volbami mě několikrát zaujaly trefné články inženýra
Karla Fialy, místopředsedy znojemského Okrašlovacího spolku a posléze i aktivního
představitele sdružení Pro Znojmo, za něž kandidoval a následně na základě volebního
výsledku se stal členem městského zastupitelstva. Domníval jsem se, že na tomto postu bude
mít možnost svoje vize nejen popisovat, ale i prosazovat. Leč ticho po pěšině. Od té doby
přestaly opozičně laděné články vycházet a ani o žádné jiné aktivitě v tomto směru nevím.
Čekal jsem, že Okrašlovací spolek nějak zareaguje i na moje články ohledně žalostného stavu
potoka Leska. Marně. Proto se ptám: Co se děje, že se nic neděje?

Vážení a milí čtenáři Rojnosti, rád uvítám i vaše názory, souhlasné i nesouhlasné.
Dvě úvodní Rojnosti jsou na mých webových stránkách
http//www.jiri.cmunda.roupec.sweb.cz/
v rubrice Novinářská činnost – e-Rojnost
Jiří Cmunda Roupec
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