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Zpětná vazba
Zd. Gray:
Úbytek obyvatel Znojma trvá, co žiju. Všichni, co jsme v roce 1959 vyšli ze základní školy,
jsme šli do světa, do učení, do středních škol, hlavně na sever Moravy, do Brna, Jihlavy... Pak
za prací a bydlením opět do Ostravy, západních a severních Čech, do Prahy a dalších
bohatších lokalit. Ve Znojmě byly vlastně jen provozovny podniků, a to znamenalo málo
peněz bez perspektivy. Jedině v Keramice, ve slévárně se braly slušnější prachy, ale za jakou
dřinu.
Dálnice se Znojmu definitivně vyhnula a silnice 1. třídy do Brna se neustále opravuje, tak
aspoň ty Lechovice, ale to je málo, aby do Znojma přišla velká solidní firma. Obchvat Znojma
se řeší od sedmdesátých let, a i kdyby velká firma zázrakem přišla, kdo by tam pracoval,
řemesla už nejsou, jen bují státní zaměstnanci. Na řemeslo rodiče své děti nedají, i když je
s maturitou, a pokud už, za takové peníze se nehodí pracovat a co při tom musíš umět,
pracuješ rukama, myješ se denně solvinou... Stolaři, řezníci, soustružníci, zedníci..., s kým
mluvíš, kdo je šikovnej, dělá v Rakousku nebo dál, či přinejmenším v Praze nebo v Brně...
Okrašlovací spolek neznám, ale pamatuju cirkus kolem cihlové zdi na koupališti. Sklápěcí
stožáry umělého osvětlení na stadionu jsou evropskou raritou, ale to nevím, jestli v tom má
prsty Okrašlovací spolek. Komín u Centrálu z okurkárny nevadil, stožáry na fotbal a atletiku
ano. Na druhou stranu chválím rekonstrukci spodního parku a krásnou zeleň ve Znojmě.
Prodej hotelu Znojmo, to byl vůbec největší průser a zničení přirozeného centra kultury a
zábavy ve Znojmě. Toho člověka, co měl v prodeji „Domečku“ spořitelně prsty, toho bych
veřejně koupal na náměstí v kašně. Neznám jinou alternativu než odkoupení zpět do majetku
města. Klášter a pivovar se jistě využijte jinak.

Čtenářka, která nechce být jmenována:
Vážený pane redaktore, reaguji na Vaše e-noviny. V minulém vydání píšete o úbytku
občanů Znojma! A podíval jste se, kolik občanů přibylo v Novém Šaldorfu, Suchohrdlech,
Hlubokých Mašůvkách, Konicích či Mašovicích? Není to jen o pracovních příležitostech, ale
také o neschopnosti města uvolnit stavební parcely. Čtyřicet let se mluví o Křivánkách, a nic.
Vázne i prodej Malé Louky i parcely u Městského lesíka. Takže kámenem úrazu je skutečně
neschopnost radnice. Ráno do města přijíždějí ze všech stran kolony aut do zaměstnání. Dnes
bydlet 5–10 km od města má spoustu výhod. Např. nižší daň z nemovitosti. Tu náš starosta
neváhal zvýšit o maximum, a to o 100 %.
S parkováním ve městě je to jako se vším ostatním. Chybí tu starosta, který by se skutečně
staral a ne jen přestřihoval pásky a kumuloval funkce. Čekala jsem od vašich novin podnětné
návrhy, kritiku, ale vy kritizujete Okrašlovací spolek a jeho předsedu. Myslím si, a to nejsem
jejich členkou, že už jim věčnými tahanicemi s radnicí došel dech, stejně tak, jako všem
ostatním. Snad se ještě pochlapíme u voleb, ale i o tom pochybuji. Ze všech stran slyším, že
není koho volit. Sice něco pravdy na tom je, ale pár osobností, kterým člověk důvěřuje, se
vždycky najde, byť by šlo jen o jednu, dvě z celkového počtu – nevadí, ale ať každý odvolí.

Zastupitelé zase něco rozhodli
Tiskové oddělení znojemské radnice vydalo po zasedání městského zastupitelstva zprávu o
závazné vyhlášce, týkající se zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných místech.
Týká se to městské památkové rezervace, parků, náměstí a třiceti čtyř ulic (tiskovou zprávu
včetně příslušného seznamu ulic otiskly týdeníky Znojemsko i Znojemský týden), které
doplní dřívější seznam z roku 2008. Omezení, jak vysvětlil starosta Vlastimil Gabrhel, souvisí
se stížnostmi lidí, kteří v těch lokalitách bydlí.
Jak tak koukám na seznam vybraných ulic, marně si snažím představit, že by právě tam
mělo docházet k mimořádnému požívání alkoholu. Na mnohých ani žádná hospoda není, a že
občas někudy táhne ovíněná hlučná parta či pivem posílený spiťan, to je nasnadě, ale jak
budou proti tomu chráněni občané bydlící v ostatních ulicích? Je zajímavé, že vyhláška byla
schválena po vinobraní. Zřejmě jako reakce na hlučnost návštěvníků. Ale co příští vinobraní?
To si město pojistilo výjimkou z vyhlášky. Rozumím snaze ochránit děti a mládež. Restaurace
mají zakázáno jim alkohol nalít, ale v supermarketech obchodních řetězců, třeba v Kauflandu,
se skulinka najde, a pak se mládež „zmaže“ někde v parku. Mladí jsou ale i v tomto ohledu
vynalézaví a najdou si jiné místo.
A když už padla zmínka o Kauflandu, oblíbeným místem konzumentů „krabičáku“ je blízký
parčík na Žižkově náměstí. To aby si tam městská policie zřídila detašovanou služebnu. Jak
vlastně bude dodržování vyhlášky kontrolováno? Nejspíš policií, městskou či státní, ale ta by
měla stíhat nepřístojnosti snad ve všech ulicích po celém městě. V tomto ohledu se mi zdá
ona vyhláška naprosto formální.
Trošku mi to připomíná americký zákaz pití alkoholu na veřejnosti, a tak čínský obchodník
na Times Square požadovanou plechovku piva nebo placku režné šoupne rovnou do hnědého
pytlíku. Strážník sice tuší, ale může si taky myslet, že je v pytlíku kobliha.

Pan Josefus by se divil
Jak jsem se dočetl, ve Znojmě přibyla dvě dětská hřiště. Jedno z nich, to na Úprkově ulici,
mám skoro před okny. Na tom místě bývaly kdysi zahrady, než bylo rozhodnuto postavit tam
druhou řadu domů. Při vjezdu do ulice zůstal prostor ještě na dvě tři stavební místa. Snad se
už tehdy počítalo, že plocha bude sloužit něčemu jinému. Zahrady tam mívali pánové
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Josefus a Šácha. Je to už půl století, ale stále si je oba pamatuji. My kluci od Potoka a
z Úprčky jsme na vedlejší silnici hrávali s oblibou fotbal a občas se stalo, že nám balón vlítl
do jejich zahrad. Pokud padl k panu Šáchovi, bylo to v pohodě, ten měl pro naše hry
pochopení. Pan Josefus reagoval opačně – prohlásil, že nám balón zabavuje, a dokonce
jednou vytáhl nůž, že nám merunu prořízne. Spíše nás jen strašil, protože než šel domů,
mičudu nám vrátil, ale to už jsme i my museli domů.
Od doby, kdy se na Úprkově ulici přestalo stavět, ležel ten plácek ladem, málokdy jsem
tam vídal někoho kopat a spíš místo sloužilo k venčení psů. Pejskařům, poté co místo nyní
dostalo oficiální statut dětského hřiště, je vstup zakázán. Těžko se ho budou chtít vzdát oni i
jejich psi. O minulém víkendu bylo na prolézačkách, skluzavkách a kolotoči plno dětí z okolí
a v pátek tam přišli i školkáčci z některé z blízkých školek. Leč chybička se přece jen
vloudila. Na starší děti, které potřebují pohyb a fyzičku jako sůl a u počítačů ji nezískají, se
pozapomnělo. Vypadá to na nedomyšlený projekt anebo někdo rozhodl o levnější variantě.

Bohatí lidé v krachujícím státě?
Minulý týden jsem se vrátil z Kréty, kde jsem se sotva jednou vykoupal v moři, zatímco
všechen svůj tamní čas jsem věnoval svému chystanému reportážnímu projektu s pracovním
názvem Ostrovy Středozemního moře. Navštívit všechny ostrovy, na to by mi seniorský život
a příjem už nestačil, jsou jich stovky, tak alespoň ty největší. Přiznám se, že Středomoří jsem
ve svých tuláckých plánech odkládal na důchod. Po Maltě, Džerbě, Sardinii, Korsice, Elbě,
Kypru jsem tedy letěl na Krétu. Na její poznání mezi příletem a odletem Boeingu 737
společnosti Travel Servis jsem měl sedm dní. (Mimochodem, kde jsou ty časy, kdy si člověk
během letu dokonale zapatlal žaludek leteckou stravou. Dnes Traveláci nabízejí zdarma jen
čistou vodu. A to je na spadnutí smlouva, na jejímž základě Travel Servis spolkne spolu
s Číňany i zbytek ČSA.) Své dojmy, než je hodím na papír, nechávám zpravidla odležet, aby
se mi dojmový balast vykouřil z hlavy. Zatím jsem po večerech v hotelovém pokoji s tužkou
v ruce (nemaje s sebou notebook) přemýšlel, jak to vlastně s tím řeckým, potažmo krétským
krachem je. Pokud vás zajímá, k čemu jsem poněkud letmo došel, ať si otevře moje webové
stránky na níže uvedené adrese. Tam, kam odkládám i stránky Rojnosti, najde moji úvahu.

Stále platí: Sliby chyby!
Za dva dny se půjde k parlamentním volbám, přesněji řečeno, otevřou se volební místnosti, protože
ne všichni se volit chystají. Pokud vyjde počasí, tedy v tom smyslu, že bude škaredě, může být volební
účast o něco vyšší.
Není smyslem Rojnosti jakkoliv komentovat předvolební prognózy. A už vůbec nemíním radit, ale
pokud by se mě někdo na názor zeptal, tomu bych řekl: Rozhoduj se ne podle slibů, ale podle toho, co
ta která partaj a její kandidáti mají za sebou, a pak nenalítni populistům, světové dění a náš vztah
k němu nemá tak jednoduchá řešení, jak oni říkají.

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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