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Zpětná vazba
Zd. Gray:
Pan Koukal v minulé Rojnosti špatně pochopil důchodce Frantu, jehož názor, odposlechnutý na
lavičce mezi ostatními seniory, jsem Cmundovi poslal. Nešlo o to, tahat do centra Znojma Kaufland,
jaký je na Jarošce nebo dole na Dukelské, Franta měl na mysli menší, klasický typ obchodu, který by
nerušil ráz města, ale posloužil by škálou svého zboží lidem žijícím ve středu města, hlavně
důchodcům, kteří nemají auta, a tak se svými okolečkovanými taškami se musí vláčet za akčními
cenami až na periferii. Franta myslel i na oživení centrální části Znojma. Ostatně už i obchodní řetězce
to pochopily a začínají vedle krabicových supermarketů budovat síť menších kamenných obchodů.
Takové, jaké jsou například už leckde ve větších městech nebo třeba v Luhačovicích.
G. Paul:
Kde je zakopaný pes, bránící brzkému dokončení obchvatu? Na Ředitelství silnic a dálnic, které lže,
jako když tiskne, a zahrádkářům, kteří svoje pozemky na Suchohrdelské ještě neprodali, stále nabízí
jen 240 Kč za metr čtvereční zemědělské půdy. Ale pozor, zahrada – zemědělská půda, se po vydání
územního rozhodnutí stává stavebním pozemkem pro liniovou stavbu vozovky obchvatu a stavební
pozemek má samozřejmě jinou, tedy podstatně vyšší cenu než zahrada, a to je přesně případ občana,
který ví, že vyvlastňovat lze pouze a jen na základě platného územního rozhodnutí a potom dle zák. č.
151/1997Sb, § 9, je to stavební pozemek, nikoliv zemědělská půda. Proto onen občan postupuje, jak
postupuje. Chce prostě cenu dle zákona. Problém ovšem je v tom, že všichni ostatní zahrádkáři, kteří
svoje pozemky již prodali dohodou za nabízených 240 Kč za plošný metr, když zjistí, že občan, který
se nedal, dostane za 1 m2 cca 1300 Kč, tak tito zahrádkáři vezmou lopaty a půjdou na radnici udělat
pořádek, neboť byli okradeni a v tom je zakopaný pes, proč stále nechtějí těm, co odolali a ještě

svoje pozemky neprodali, dát cenu podle zákona a tak stále lžou.

František Střecha:
Jako správce Lidového domu mne překvapilo tvrzení v minulém čísle Rojnosti, že už i vrabci na střeše
si štěbetají o tom, že se bude Lidový dům prodávat. Takové informace nemám, a to jsem v poměrně
častém kontaktu s ekonomickým ředitelem ČSSD, který má nemovitosti této strany na starosti.
Pravda je, že v Lidovém domě skončil dlouholetý nájemce, což ale vůbec nesouviselo s výsledkem
voleb. Ukončení nájmu bylo známé dávno před nimi a souviselo s tím, že tradiční osazenstvo, které do
Lidového domu chodilo, zčásti vymřelo, zčásti třeba vzhledem k protikuřáckému zákonu přešlo na
konzumování piva a jiného alkoholu v domácím či neveřejném prostředí. Rovněž pořadatelé
kulturních akcí, jako jsou koncerty, plesy, čaje apod. neprojevovali o prostory Lidového domu zdaleka
takový zájem jako v minulosti.
V současnosti tedy není na pořadu prodej Lidového domu, ale hledání nového nájemce.

Nová hala? Proč ne. Ale...
Jsem z generace, která mládí prosportovala a nepotřebovala k tomu ani vyhřívané trávníky, ani umělou
ledovou plochu. Fotbal jsme hráli na každém volném plácku a nemusel být ani rovný, prostě nerovnost
byl jen další protihráč, a když zamrzlo, hráli jsme hokej na kdejaké louži, dokud byl puk vidět. Moji
synové byli v létě na hřišti a na tenisových kurtech, v zimě v hokejové hale, den co den. Můj vnuk má
ideální příležitost vyžít se sportem, leč patrně mu v tomto ohledu chybí nadšení, a pak má i jiné
možnosti, jak vyplnit mimoškolní čas, o nichž se nám ani nesnilo. Jsem stoupenec Tyršových ideí a
zastávám názor, že člověk má pečovat o své duchovno i svou fyzickou schránku souběžně a pokud
možno celoživotně. Proto jsem si s potěšením přečetl tiskové sdělení radnice, že se rozhodla postavit
další sportovní halu. Posléze se ukázalo, že koupí od pana Vlasáka halu Ronja u zimního stadiónu.
Nicméně vzápětí začal pracovat profesní (nikoliv za všech okolností protestní) pohled na věc.
Je další hala tím nejpotřebnějším, co městu chybí? Zdaleka ne! Vím, že radní současně řeší i otázku
chybějícího kulturně-společenského centra. Ale taky vím, a stále to opakuji, že městu chybí především
ekonomická základna k profesnímu uplatnění občanů s dobrým výdělkem. Uším zní pěkně, že Znojmo
smazalo dluh, který zůstal po předchozím vedení města, a nyní hospodaří s přebytkem. Plusový stav
městské kasy může stačit na postavení nebo koupení sportovní haly, ale zřejmě není dost velký, aby
Znojmu stačil na investice směřující k inženýrské přípravě ploch, které by mohly lákat průmyslové
investory. Nebo je za tím prostě nechuť místních politiků pouštět se do dlouhodobých projektů,
přesahujících horizont jejich působení na radnici?
Dluhy obecně člověka nectí, ale jsou věci, které bez půjčky není podnikatel s to uskutečnit. Bankovní
systém je tu ostatně i od toho, aby půjčoval peníze. Tudíž nemusí být až taková sláva, že město není
zadluženo, ale nemělo by to být za cenu, že se nerozvíjí směrem k budoucí prosperitě. Jistě, vše musí
být promyšleno, spočítáno, podloženo analýzami, předjednáno atd. I tak to může být riskantní. Každý
velký projekt je svým způsobem riskantní.
Ale zpět k budoucí hale. Na základě jaké analýzy město rozhodlo? Komu vlastně má hala sloužit?
Nejspíš sportovcům organizovaným ve sportovních klubech. Jaký je jejich podíl na celkovém počtu
znojemské mládeže? Bude moct haly využívat i neorganizovaná mládež? Nejspíš ne anebo za
hodinový nájem. A dostávám se k tomu, co jsem naznačil na začátku. Nemyslím, že se až tak zásadně
dnešní kluci a holky liší od kluků a holek naší generace. Jsem si jist, že i je někdy napadne jít si
zakopat do balónu, házet jím na koš, předvést svou sílu na hrazdě..., ale kvůli tomu si nejspíš nepůjdou
pronajmout halu. Ať má Znojmo další halu, pokud je jí třeba, ale současně by se mělo rekonstruovat
vybavení sportovních plácků na sídlištích, v okrajových částech města a vytvářet nové. Například na
nově otevřeném dětském hřišti na Úprkově ulici se na to evidentně zapomnělo, ač místa je tam dost.
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Turbulentní silnice
Kolony aut, nedostatek míst na parkování, alarmující počty dopravních nehod, špatný stav silnic...,
automobilový národ může v jednom kuse na něco nadávat. Chodci a cyklisté zase na exhalace
z motorů, obtížné přecházení z jedné strany ulice na druhou (ještě, že jsou zebry)...
Českou republiku zvyklou donedávna na provoz lážo-plážo zaskočil automobilový boom a obrovský
nárůst silniční dopravy, kamióny tranzitující přes naše území... Ale to, co nyní pociťuje Česko,
postihlo celou Evropu, ale ta část na západ od našich hranic onomu tlaku byla vystavena dřív, a tudíž i
dřív reagovala a taky problém řešila pružněji. Vzhledem k tomu, že popisovaný stav není, zdá se,
konečný, ale naopak eskaluje a modifikuje se v souvislosti s novinkami, nestačí ani současné a leckdy
zkostnatělé postupy úprav silniční sítě. Než se něco dostaví, už je to zastaralé a nedostačující. Vidíme
to na rekonstrukcích našich silnic a dálnic a také na obchvatu Znojma. To samozřejmě můj článek
nevyřeší, ani tisíce jiných. Pomůže snad větší předvídavost v plánování, pružnost realizace projektů,
ale také alternativní možnosti s využitím železniční dopravy a vodních cest. To se ale Znojma s jeho
jednokolejkami a romantickou Dyjí netýká.
Snad ještě jednu spíše humornou poznámku. No, humorná by byla, kdyby nebyla spíš k pláči. Kdo
alespoň občas letí letadlem, jistě už slyšel pokyn kapitána z kokpitu: připoutejte se, vlétáme do
turbulentního pásma. Obdobné varování by mělo být umístěno i na silnici ze Znojma na Pohořelice,
konkrétně mezi kruhovou křižovatkou Suchohrdly–Dyje a odbočkou na Bantice. V tom úseku se auta
na zvlněné vozovce roztřesou a cestující zažívají onen nepříjemný turbulentní pocit. Také se prý těm
místům říká potratová silnice. Některé úseky této frekventované trasy jsou již zrekonstruovány, a tak
věřím, že brzy dojde i na tuto její problematickou část.

Vox populi
V dnešní rubrice bych rád parafrázoval hlas jednoho z kandidátů na prezidentský post.
Neuvedu jeho jméno, protože nechci za něj u čtenářů Rojnosti lobbovat. Volba je u každého
na osobním uvážení. Takže spíš by se hodil titulek Vox suprā, hlas shora.
„Demokracie je ohrožena určitou pasivitou občanů, neměli by se bát občansky, statečně
vystoupit. Také se zmenšil prostor pro svobodu slova. Řadu tradičních sdělovacích médií
ovlivňuje jejich ekonomický model.“
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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