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Zpětná vazba
Lenka Poláková:
Je vážně smutné, že starosta nedokáže občanům vysvětlit, jak se znojemský obchvat staví pomocí
úseků, které jasně vedou k reakcím odpůrců stávajícího obchvatu, protože jde o spoustu a spoustu
chyb. Kdo etapizuje, nedává pozor na zdánlivé maličkosti, které ovšem v důsledku vedou k
prodlužování a prodražování staveb. Na nich ovšem odpůrci mohou ukazovat slabiny a nedostatky
všech rozhodnutí a hlavně slabiny v práci všech zapojených institucí, stavební odbor a ŘSD
nevyjímaje především.
Starosta pak ani nezná posloupnost všech jednání a povolování. Prostě staví, aby bylo něco vidět, a
nemyslí. Tedy myslí spíš na svoji politickou kariéru, která se hodně naklání a pro příští rok bude
potřebovat hlasy. To už snad lidem bude jasné, že v případě obchvatu podvádí. Zapomněla jsem
podotknout, že se soudně řeší ZÚR (Zásady územního rozvoje), které mají reálnou šanci potřetí
neuspět, navzdory všem, co buď ze žalování couvli, nebo se připojili jako Znojmo k protistraně. Též
běží žaloba proti územnímu plánu Znojma a Dobšic v části týkající se obchvatu. (Mají to tam blbě a
první část jsme vyhráli. Pak zasáhla asi vyšší moc pomocí kasační stížnosti Znojma a soud rozhodl
přesně opačně, takže nyní je naše žaloba u ústavního soudu.)

Být starostou města...
Být starostou města je především čest a odpovědnost jeho obyvatelům. Ne všichni ze znojemských
starostů, či předsedů městského národního výboru z doby před listopadovým převratem, dokázali plně
dostát tomuto kritériu. Velkou úctu v tomto ohledu požívá první starosta Znojma v samostatném
československém státě, JUDr. Josef Mareš (17. 10. 1885, Vídeň – 12. 4. 1945, KT Terezín).
Starostoval po dobu tří volebních období v letech 1920–1935. V období let 1929–1939 byl poslancem
Národního shromáždění ČSR. Jeho postavení v tehdy převážně němčícím městě nebylo jednoduché,
skoro by se dalo říct, že se s úskalími z toho plynoucími vyrovnával tak trochu masarykovskou
autoritou. Měl jsem to štěstí, že mi bylo umožněno prostřednictvím jeho syna a neoficiálních historek
nahlédnout do jeho soukromí. Josef Mareš byl minulým režimem pomíjen. Rehabilitoval jej až
Listopad 1989. Posléze byl jmenován čestným občanem Znojma. Jakožto zástupci

Sociálnědemokratické strany byla na Lidový dům umístěna jeho pamětní deska a je po něm
pojmenována jedna ze znojemských ulic. Dolní část Znojma, kde nechal postavit kolonii rodinných
domků, nese také jeho jméno. Nyní mě potěšilo, že se znojemští badatelé této osobnosti intenzivně
věnují a jeho památka je ctěna i na znojemské radnici.
V minulých dnech jsme se dozvěděli i smutnou zprávu o úmrtí prvních porevolučních starostů
Znojma, Jana Harta a Pavla Balíka. Oba si dobře pamatuji jako vstřícné nepovýšené muže. Prvního
vyneslo do starostovského křesla moravanství, druhý se stal starostou za ODS, posléze přestoupil k
lidovcům. Nemyslím, že o mrtvých se má říkat jen to dobré, spíš jsem pro pravdivé hodnocení, i když
posuzování někdejších rozhodnutí prizmatem dneška může být zavádějící. Oba pánové, Hart i Balík,
budiž jim přičteno ke cti, se pustili do nepopulárních, ale nanejvýš nutných rekonstrukčních prací
zanedbaného kanalizačního systému. Rozkopané ulice jim u mnoha lidí příliš na popularitě nepřidaly,
o to víc jim Znojmáci musí blahořečit dnes. Našla by se i jiná pozitiva, ale občas také z jejich skříní
vypadne kostlivec, tedy zpackaná záležitost.
V minulých Rojnostech byl zmíněn například kontroverzní a z dnešního hlediska trestuhodný prodej
hotelu Znojmo spořitelně. Došlo k němu v éře starostování Jana Harta, i když se proslýchá, že hlavní
roli u této transakce sehrál tehdejší místostarosta Theodor Dvořák. V radě města tehdy zasedali M.
Kříž, A. Hanzálek, O. Mašek, V. Matulová, M. Bayerová, J. Šebek... Starosta Hart vysvětloval nutnost
prodeje chudou městskou kasou, respektive chybějícími 45 milióny potřebnými na nutné opravě
budovy. Připomeňme, že tehdy nebyly k dispozici evropské dotace, bez nichž dnes nepostavíme ani
mnohý chodník. Na druhé straně se spořitelna zachovala vůči městu sobecky, využívajíc ke svému
podnikání peníze střadatelů, v tomto případě v jejich neprospěch. Znojmo bylo připraveno o jednu
z nejlukrativnějších městských staveb, do níž dnes místo občanů docházejí úředníci.
Často v současnosti ve všech pádech skloňovaný silniční obchvat Znojma má své počátky ještě
v minulém režimu. Úvahy prý tehdy ztroskotaly na nedostatku peněz. Projekt byl oživen koncem
minulého století. V roce 1992 byla podána žádost o povolení přípravy projektu. Tehdy město
v parlamentu žádalo o příspěvek z rozpočtu. Bylo zajímavé, jak uvedl starosta Hart, ne všichni
Znojmáci tam hlasovali „pro“. Například dr. Syka se údajně zdržel hlasování. Tehdejší variantu
zastavila kolize s plánem územního rozvoje a začalo se uvažovat o jiném, snad výhodnějším řešení.
Starosta Balík spolu se svými stranickými kolegy z KDU-ČSL, ministrem dopravy Šimonovským a
hejtmanem Juránkem, prosadili silou politické vůle původní projekt, z něhož vychází nynější
problematická a vlekoucí se stavba.
Nemíním kritizovat právě zesnulé starosty, jak jsem naznačil v předchozím, zůstala za nimi řada
dobrých výsledků, chci jen poukázat na to, že dopady z některých dřívějších nedomyšlených
rozhodnutí, byť ovlivněných dobou a objektivními potížemi, mohou pocítit po letech jejich nástupci a
potažmo občané Znojma. Proto je nutné dívat se starostům a radním stále pod prsty. Měl by to být
především úkol opozice. Radnice se sice prezentuje jako transparentní, na internetu lze dohledat např.
program a termíny jednání, účast radních i to, jak kdo z nich hlasoval, ale na veřejnost pronikne jen
strohé tiskové prohlášení, které pak bez komentáře zveřejní místní tisk. To je myslím málo, a pak se
nelze divit, že se spustí něco, co se po čase ukáže jako chyba.

Výročí vzniku Československa
Takzvaně jako přes kopírák se ve Znojmě v posledních letech nesou oslavy výročí vzniku
Československé republiky– sokolská stafáž u pamětní desky na náměstí Republiky, proslov některého
z radních, dvě tři desítky přihlížejících, většinou zástupců politických stran a společenských
organizací. Občanů jako by se to netýkalo. Letos, v den 99. výročí ustavení ČSR, ve stejném koloritu
promluvil místostarosta Jan Grois. O čem to svědčí? Jistěže a především o nezájmu lidí o věci veřejné
a pak také o nedostatku nápaditosti organizátorů, kteří jsou možná ještě v rauši mohutné návštěvnosti
znojemského vinobraní. Mnohým se tak ono výročí, podle mne významnější než kterékoliv jiné,
připomnělo jen zavřenými obchody.
Přitom právě ve Znojmě události podzimu 1918 byly mnohem dramatičtější než jinde. Zatímco země
už slavila vymanění se z rakousko-uherského područí, Znojmo a přilehlé okolí s převažujícím
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německým obyvatelstvem mělo připadnout do takzvaného Deutsche-Österreich. Tehdejší
dolnorakouský hejtman Oskar Teufel dokonce povolal k jeho obraně neprávoplatně obsazeného území
oddíl rakouských námořníků. Teprve 16. prosince s příchodem českého vojska byla i na jihu Moravy
de facto stvrzena československá státnost. To jistě v historii Znojma není nevýznamná událost.
Samotný památník mající připomínat vznik republiky před budovou okresního soudu je velice
skromný a značně abstraktní, a to zejména ve srovnání s nedaleko odtud stojícím pomníkem
rudoarmějce, jehož zideologizované motivy převyšují historickou skutečnost. Co si Znojmo počne
s touto disproporcí řekněme za dalších padesát let? Přitom dnes už se ozývají hlasy volající po
umenšování oslav jak výročí vzniku republiky, tak i osvobození. Do jisté míry to svou logiku má,
kterou lze v horizontu dalších desetiletí akceptovat jen potud, pokud výroční formální vzpomínky
nahradí akce spojující historii s duchem doby.
Možným testem tímto směrem může být pro vedení Znojma příští, sté výročí vzniku Československa.

Vážení a milí čtenáři Rojnosti, rád uvítám i vaše názory, souhlasné i nesouhlasné.
Předchozí čísla 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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