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Zpětná vazba
Mgr. Jan Blaha, místostarosta města Znojma:
Vážený pane, zdravím a přeji, ať vám vaše činorodost vydrží co nejdéle. Čtu vaše Rojnosti, které
přistávají v mé e-mailové poště. Zajímavé podnětné čtení, řada věcí k diskusi. Dovolím si upřesnit dvě
věci v posledním vydání (č. 6). Máte chybně uvedenu dobu starostování dr. Mareše. P. Balíka
nevynesla do starostenského křesla silná pozice lidovců, ale ODS, za kterou kandidoval. K lidovcům
přešel později.
Cwalda: Odposlechnuto z důchodcovské lavičky na znojemském náměstí
Franta, 70 let, z Tasovic: „Kdyby nebyla na Horním náměstí pošta a trafiky a na náměstí TGM trh, tak
je centrum ve Znojmě vylidněno i dopoledne. Záchranu vidím ve zřízení menšího kamenného obchodu
– Albert, Lidl, Kaufland – i v centru ...“
Zdenek, 72 let: „Taky se divím, kam mizí z centra obchodníci z kamenných obchodů a proč je nikdo
nenahrazuje.“ Zato Zdenek chválí kulturní akce na náměstích.
Ivan, 75 let: Kvůli nemocné prostatě má potíže s čuráním, a tak si bere do města do tašky pet láhev od
mléka se širším hrdlem. „S WC je ve Znojmě bída, na nádraží to stojí sedm kaček za vyčurání. Nebo
ty schody na Horním náměstí jako do sklepa...“ A tak má Ivan svoje keře, stromy, cestičky i hospody.
Jako důchodce ale pochvaluje znojemskou MHD.
Jura 73 let: Je nadšen současnou sportovní úrovní ve Znojmě – hokej, fotbal, florbal a další sporty.
„To tady nikdy nebylo. Dříve snad jen za pomoci vojáků a JZD Práče“.

Pavel, ing., 74 let: Chce mít v centru Znojma zavedený internet, prý to už některá města mají. Říkám
mu, že internet má většina hospod. Chybí mu taky klasická taneční vinárna, jak to bývalo v dobách
našeho mládí. Chodí alespoň na kulturní akce a tanec do Domova seniorů s pečovatelskou službou na
Vančurku.
Gray, 72 let: „Doporučuju úžasnou vietnamskou restauraci na sídlišti Dukelská. To je fakt nejen
gurmánský zážitek.“

Břeclavsko-znojemská rošáda
S odstupem týdne se znojemská veřejnost dozvěděla, že Znojmo, respektive okres Znojmo, bude ve
sněmovně zastupovat nejen David Štolpa (ANO), ale také komunista Miroslav Grebeníček. Možná to
v první chvíli překvapilo i okresní výbor KSČM, který poslaneckého matadora do souboje o sněmovní
křeslo vyslal. Na jedné straně se znojemští komunisté chlubí silnou voličskou základnou, ale současně
v ní nenašli vhodného kandidáta, který by mohl být zařazen na prakticky volitelné místo. (Pavel
Macek byl až na dvacáté příčce.) A tak vzali za vděk populární osobností, tedy mezi komunisty, od
sousedů z Břeclavska. Otázka je, z čí to bylo iniciativy? Zda ze strany dr. Grebeníčka, nebo pana
Vlašína, předsedy OV KSČM Znojmo. Pokud se tak stalo na popud pana Grebeníčka, tak jeho
pohnutky jsou vcelku jasné. Na Břeclavsku mu byl patrně velkým konkurentem tvrdonický starosta
ing. Tesařík (ten se do PČR nakonec nedostal), a tak se zřejmě Mikulovák Grebeníček dohodl se
Znojmáky, kteří se svými kandidáty neměli šanci, že bude kandidovat za Znojmo. Vzhledem k tomu,
že pan Grebeníček je už ostříleným parlamentním harcovníkem (ve vrcholné politice se pohybuje
téměř třicet let), a tudíž dobře ví, jak to ve sněmovně chodí, má tam své kontakty, a také vlivné
spolustraníky. To, že byl takzvaně vykroužkován z šestého řádku na první místo, svědčí o tom, že v
členské základně je stále hodně těch, kteří náleží k tvrdému jádru dřívější komunistické strany. Byť je
soudruh Grebeníček věkem už důchodce, zřejmě si rovněž nedovede představit, že by se měl věnovat
něčemu jinému než politice. I když bude mít ve Znojmě svoji poslaneckou kancelář, kde má být
voličům k dispozici jednou týdně, nechce se mi věřit, že se pro Znojmo roztrhá. Účty ze své práce
bude prý skládat znojemskému OV KSČM. Je na občanech Znojma, aby to Grebeníčkovo parlamentní
účetnictví bylo pravidelně zveřejňováno. Je to i na znojemských novinářích, aby snad jednou měsíčně
pana poslance Grebeníčka v jeho kanceláři navštívili a jeho průběžný účet zveřejnili. Totéž by se
samozřejmě mělo týkat i Davida Štolpy. Občané Znojma by se ovšem v takovém případě neměli
spokojit s parlamentním „účtováním“, které druhdy předváděla ve Znojemském týdnu Marta
Bayerová.

Studenti navrhli kulturní centrum
V hale znojemského nádraží je právě instalována výstava několika návrhů nového kulturněspolečenského centra, které by řešilo absenci takového reprezentačního zařízení ve Znojmě.
S iniciativním počinem v tomto směru přišel mladý kolektiv místního atelieru ORA (Originální
Regionální Architektura), který zadal téma v rámci ročníkových a bakalářských prací studentům
Fakulty architektury VUT Brno a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.
Součástí zadání bylo kromě vlastního multifunkčního objektu i vytipování vhodného prostoru pro jeho
umístění v centru města s dopravní obslužností a dostatečnou kapacitou parkovacích míst. Z deseti
možných variant umístění prošly sítem posuzování například proluka naproti restauraci Centrál na
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Sokolské ulici nebo na zatím blíže neupřesněném místě na Náměstí Svobody. Vzhledem k tomu, že
atelier ORA se netají odvahou bourat, může dojít i ke krokům překvapivým směrem.
Cesta od studentského návrhu k případné realizaci je ovšem dlouhá, na níž se zpravidla vyskytnou
mnohé překážky. Zásadní roli sehrají opět peníze. I když radnice studentskou iniciativu vítá, oceňuje a
podporuje, mám obavu, že se už víceméně rozhodla a sáhne po rychlejší variantě rekonstrukcí již
vytipovaných objektů.
I tak doporučuji výstavku studentských návrhů kulturně společenského centra si prohlédnout. Jistě by
bylo záhodno, aby rovněž radnice předložila vizualizaci svých představ.

Vox populi

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 rubrice Novinářská činnost – e-Rojnost
Jiří Cmunda Roupec
3

