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Zpětná vazba
Zd. Gray:
Rád jezdím na výlety do Mikulova a do Lednice a v duchu si vždy říkám, potkat na krásném zámku
nebo u Turoldu komunistu Grebeníčka, tak se otočím a jedu zpět, někam do hospody, zapít to
nepříjemné setkání. Je to stará struktura s totalitním myšlením. A teď ho máme ve Znojmě, to je šok!
Snad ho sem nebude jezdit navštěvovat soudružka Semelová.
Jiří Koukal:
K tomu pánovi „Franta 70“ z Tasovic, jak v minulé Rojnosti navrhuje dostat do středu města další
obchody nadnárodních korporací: Markety velkých společností, to jsou kukaččí vejce západních států,
které zdecimovaly místní české obchodníky. Za to jsou odpovědni bývalí radní, hlavně na přelomu
devadesátých let. Kolik marketů má Česko v Rakousku, Německu, Anglii? Nevím o žádném. Fabriky
si zprivatizovali cizinci a teď z nich od českých občanů těžko vydělané peníze přelévají k sobě. Baťa,
skvělý podnikatel i vlastenec, když postavil fabriku, v jejímž areálu byl i obchod, kde mu zaměstnanci
z fabriky dali peníze zpět do svého oběhu. Nyní je to ve velkém, ale majitel firmy i obchodu je cizinec.
Česká firma Vertex už neexistuje, pouze fabrika s francouzským názvem. Keramika taktéž. Sladovna
v Hodonicích je francouzská, Gala už ani jako výrobce bot není, Fruta zaoraná. Mlékárna rozkradená.
Pak ať se nediví, že Znojmo sbírá ovoce z dřívějších rozhodnutí radních, která, jak jasně vidíme,
nebyla v zájmu Znojmáků, ale v zájmu cizích korporací. A to zde nemluvíme o špatné kvalitě
potravin, co si dovolují k nám dovážet. Takže připomínka Franty z Tasovic mě hodně vytočila.
Mimochodem každá civilizovaná země má určenou obchodní plochu na počet obyvatel. Neznám
přesně ty tabulky, ale jak vidno, Znojmo má tuto obchodní plochu jistě překročenou. Tedy vlastně
nemá, protože Znojmo takovou informaci nerespektuje. Proto se ruch z města vytratil a je právě kolem
těch velkých marketů. Ze středu Znojma se stává skanzen. Malé kamenné obchody by měly být
daňově zvýhodněny, jak tomu i zpočátku bylo!!! Myslím, že za velkého bohatýra Kalouska, nejlepšího
financ ministra v EU, ta výhoda padla. Vytrubovaná podpora podnikatelům byly jen kecy a jsou i
nyní. Tedy jak kterým, Kožený, Krejčíř, Bakala apod., tam jistě ano, tam byla podpora přímo
nadstandardní. Za mnohé prostý občan Znojma nemůže, ale bohužel sklízí důsledky nezodpovědnosti
politiků, nejen znojemských. Další kapitola by byla o nízkých výdělcích a odchodu šikovných lidí do

Rakous, do Němec, do Anglie, či u nás pak do Brna, Prahy atd., zkrátka mimo svůj domov. To je
úžasný výdobytek, zřejmě v souladu s EU, že by to bylo i v souladu s občanem místním?

Vrabci na střeše Liďáku si štěbetají
Volební neúspěch tradičních politických stran se projevil nejen dramatickým úbytkem jejich mandátů
v Poslanecké sněmovně, ale rapidně zeštíhlí i jejich stranická konta, do nichž stát přispívá podle
volební úspěšnosti. V České republice je hospodaření politických stran usměrňováno zákonem o
sdružování v politických stranách a hnutích. Vedle interních zdrojů svých financí (členské příspěvky,
příspěvky poslanců, pronájmů svého majetku, příjmy z pořádání kulturních či sportovních akcí...) mají
i externí zdroje (příjmy z podnikání prostřednictvím svých obchodních společností, družstev, jako jsou
například stranická vydavatelství, dále jim není bráněno přijímat sponzorské dary a pak jsou tu
příspěvky státu).
Ὰ propos státní příspěvek. Laik se může ptát: Podle jaké logiky, já, např. volič ODS, mám
prostřednictvím daní, které státu poctivě odvádím, a pak skrz rozpočet platit činnost zase např.
komunistů nebo okamurovců. Onomu šťouralovi by bylo nejspíš blahosklonně vysvětleno, že politické
strany nejsou jen nástrojem boje ambiciózních lidí o moc, ale přispívají i k vytváření cílů státu,
umožňují širší veřejnosti zúčastňovat se na směřování společnosti (je pravda, že některé partaje
vyvíjejí spíše destrukční činnost). Onen neodbytný laik se ale zase tak snadno nedá uchlácholit
právními formulkami a spolu s mávnutím ruky debatu na toto téma uzavře: Oni si to totiž politici
zařídili tak, aby za svoje nicnedělání či dokonce za zpackanou práci dostat slušně zaplaceno.
No a nyní jim jedna jejich stěžejní činnost – předložení takového programu, který by občany oslovil a
postavili se za něj, selhala a udělala jejich plánům čáru přes rozpočet. Mají z toho zřejmě hlavu v pejru
a přemýšlejí, jak a kde ušetřit. Obvykle se takový zeštíhlovací proces prvně dotkne pracovníků
stranických sekretariátů, nejrůznějších externích spolupracovníků, poradců a nakonec může dojít i k
výprodeji stranického majetku.
Ve Znojmě se už povídá, že ČSSD, strana která ve volbách rovněž propadla, hodlá prodat Lidový
dům. (Možná ji k tomu vede už dřívější problematické hospodaření.) Pakliže to není jen fáma a
skutečně by k takovému prodeji došlo, je otázka, kdo a za jakým účelem by Liďák koupil. Město? To
by byla asi ta lepší varianta. Vietnamci? ANO, respektive Agrofert? Tesco? To ve Znojmě ještě není.
Nebo nějaká podnikatelská skupina s nicneříkajícím názvem. V takovém případě by socdemácká vláda
na radnici dala svému kralování korunu. Znojmáci, buďte bdělí, aby volební katastrofa ČSSD
nepřivodila Liďáku podobný osud, jaký stihl „Domeček“!

To tu ještě nebylo
Už je to ohlášeno černé na bílém, že ani ne za měsíc – 3. prosince v 10 hodin bude pod znojemských
vánočním stromem zahájen provoz nového kluziště pro veřejnost. A co když nebude mrznout, zeptá se
nezasvěcenec. Počasí, metla všech venkovních kluzišť, na věci tentokrát nic nezmění. Bruslicí plochu
totiž nebude tvořit led, ale speciální plastový povrch vyvinutý pro tento účel. Může se na něm bruslit
dokonce i v létě, a tak se znojemská veřejnost bude moct bavit i bruslením v kraťasech a v tričkách
třeba v červenci. Ona to sice až zase taková novinka není, ovšem Znojmo se zapíše do bruslařských
análů největším kluzištěm tohoto typu v republice. Bude mít rozměry 30 x 15 metrů. A dokonce: Za
bruslení se prý nebude vybírat vstupné.
Vypadá to, že na radnici se teď nemluví o ničem jiném, v tisku o kluzišti referují sám starosta a jeho
zástupce. Zatím ale nebylo nikde zmíněno, jak to bude se zázemím kluziště, například s místy na
přezouvání bruslařů, jak bude zajištěno hlídání odložených věcí, co zdravotní služba...? Bude nějaká
provozní doba? Jak bude kluziště zajištěno v době mimo provoz? Kdo bude kluziště spravovat? Proti
třem a půl miliónu investovaným do tohoto mobilního kluziště jsou to pro radnici nejspíš organizační
marginálie, které budou jistě uvedeny na tabuli s provozním řádem. Nezbývá než se těšit.
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Jan Kubiš první v projektu Paměť Znojma
Zájem studentů znojemského gymnázia o regionální dějiny, o němž napsala značka (jm) ve
Znojemském týdnu, je chvályhodný nejen pro zájem samotný, ale chvályhodná je i skutečnost, že se
od něj odvíjí i snaha poukázat na spojení významných dějinných osobností se Znojmem. Tou první,
které studenti věnují pozornost a již chtějí připomenout pamětní deskou, má být Jan Kubiš. Jako člen
britské paradesantní skupiny Anthropoid byl na jaře 1942 vysazen do německého protektorátu Čechy a
Morava spolu s Jozefem Gabčíkem, s rozkazem vykonat atentát na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Za místo atentátu byla vybrána v Praze-Libni ostrá zatáčka na pravidelné
Heydrichově trase ze zámku v Panenských Břežanech na Hrad. Kubiš měl původně jen jistit Gabčíka,
který hodlal Heydricha zastřelit dávkou ze samopalu. Zbraň mu však selhala, a tak musel zasáhnout
Kubiš, který vrhl na vůz protektora upravenou protitankovou bombu. Stalo se tak 27. 5. 1942 v 10:35.
Atentát na Heydricha, přes následné oběti represí spáchaných na civilistech, vstoupil nejen do dějin
naší země jako příkladný odbojový čin, ale má své místo i v dějinách druhé světové války, jako zdařilý
útok na jednoho z nejvyšších nacistických pohlavárů tzv. Třetí říše.
Před válkou sloužil desátník Jan Kubiš krátce i ve Znojmě v dnes už neexistujících Žižkových
kasárnách. Rozsáhlý vojenský ubytovací objekt na Jarošově ulici byl před časem zbourán. Na torzo
zbylé kasárenské zdi chtějí studenti umístit pamětní desku. Na její výrobu kromě sponzorů má přispět i
město Znojmo částkou 25 tisíc korun. Někdo se může ptát: Proč na to přišli až studenti?
Jan Kubiš však nebyl jediný válečný parašutista, který je spojen s Žižkovými kasárnami. Dokonce
další tam po válce jistou dobu působil ve velitelské funkci. Byl to Rudolf Novotný, člen paraskupiny
Spelter, která byla v květnu 1944 vysazena do prostoru jihozápadní Moravy se zpravodajským úkolem
a měla organizovat také odbojovou činnost. Radista Rudolf Novotný, s krycím jménem Jirka, po
vojenské stránce velel partyzánské skupině Lenka-Jih, která vyvíjela svou odbojovou činnost na
Moravskobudějovicku s přesahem i na Znojemsko. Podrobně se o tom nedávno psalo v inzertní
příloze Znojemského týdne. Snad by to mohl být tip pro studenty, kteří by rádi svoji nynější akci
promítli i do rozsáhlejšího projektu s názvem Paměť Znojemska.

Vox populi
Novák: Tak, jak se těšíš, že dostaneme zase k důchodu přidáno?
Procházka: Ani mi to nepřipomínej, už mi to mladí vyčetli. Prý o to míň bude prachů na doktory,
učitele...Víš, já se jim ani moc nedivím, v televizi stále od politiků slyší: Přidání důchodcům bude stát
tolik a tolik miliard, a hned vzápětí, že není na to a na to... Pak si mladí mohou myslet, že peníze chybí
kvůli důchodcům. Pro klid bych se toho příplatku raději vzdal.

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
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