TAK TLUČE SRDCE NAŠEHO MĚSTA

NÁZORY ZASTUPITELŮ

POTŘEBUJE KYJOV
2. MÍSTOSTAROSTU?
Zastupitelstvo 9. 3. 2020 zvolilo 2. místostarostou
dosavadního radního Daniela Čmelíka. Do jeho
kompetencí spadá otázka bydlení a výstavba
aquacentra. Je to pro Kyjov dobré rozhodnutí? Když vezmeme v úvahu, jakým způsobem
probíhají přípravy aquacentra, nejsme nutně
proti. Nakonec jsme sami žádali, aby byla určena konkrétní osoba odpovědná za jeho realizaci. Otázkou je, zda by nebyl vhodnější někdo
z městského úřadu bez nutnosti vytvářet novou pozici s náklady cca 1,1 milionu Kč ročně.
Tento postup vypovídá něco o způsobu fungování vedení města.
Sporná je však hlavně volba osoby. Daniel Čmelík je politický nováček, působí v radě
města rok a půl. S ohledem na jeho nezkušenost je jmenování do funkce s odpovědností
za největší investici za posledních třicet let
a řešení zásadního problému úbytku obyvatelstva nešťastná. Královské vinobraní, na jehož
organizaci vyčlenilo město pro Daniela přes
půl milionu, skončilo ve ztrátě cca 170 tisíc Kč.

Nejen v našich řadách proto rezonují dohady
o pravých důvodech jmenování. Může jít o blízký
přátelský vztah se starostou. Ten navíc nevyvrátil, že z Daniela chce vychovat svého
nástupce. Také chceme předejít tomu, aby
v případě aquacentra nešlo o účelové přenesení odpovědnosti za tento rizikový projekt
ze strany stávajícího vedení města na hlavu
nového místostarosty. Pokud je důvodem absence zkušenějšího kandidáta na tento post,
svědčí to o personální únavě současné koalice.
Ať už je to jakkoliv, nemůžeme se zbavit dojmu,
že místo 2. místostarosty vzniklo nikoliv pro
město, ale pro Daniela Čmelíka. Nepíše se nám
to snadno, s Danem má řada z nás přátelský
vztah a v lidské rovině ho máme rádi. V tomto
případě ale v jeho a starostově rozhodnutí vidíme politický přešlap.
Petr Valihrach, Lukáš Fridrich,
Roman Kouřil, Vojtěch Kölbel zastupitelé za Pro Kyjov

JE NĚCO SHNILÉHO
VE STÁTĚ DÁNSKÉM
Dlouho zrála myšlenka znovu obnovit pozici druhého místostarosty. Poprvé hned po
volbách, kdy o post vehementně usilovala
i strana Pro Kyjov. Jedinou podmínkou jejích
členů tehdy bylo, abychom koalici vytvořili
pouze s nimi, a z rady tak vyhodili stávající koaliční partnery KDU-ČSL, ODS a ANO
2011. Nakonec její lídr Petr Valihrach na posledním zastupitelstvu vyčetl koalici, že už
dávno navrhoval zřízení pozice, která by
měla mít na starosti především akvapark.
Koordinace přípravy této akce nebude jediným úkolem Dana Čmelíka, vypomůže
s řadou dalších věcí. Je však nutné nejprve
vysvětlit slovo koordinace, neboť Pro Kyjov
zcela manipulativně chce veřejnosti namluvit, že snad bude chodit po stavbě s metrem
nebo bude rozhodovat, kdo bude stavbu realizovat. Role místostarosty v tomto případě
bude propojovat kroky, názory, stanoviska
a rozhodnutí výboru, zastupitelstva, rady,
jednotlivých odborů, expertní skupiny a veřejnosti. V náplni má i komunikaci s veřejností, především mladými lidmi. Jejich názory
jsou studnicí podnětů pro práci města. Na
bedra vedení stát nakládá stále víc úkolů.
Není v silách statutárních zástupců, tajemníka a vedoucích odborů, aby tyto úkoly

realizovali. Odnese to buď zdraví, nebo rodina.
To je nepřípustné. Ostatně na území Jihomoravského kraje není jediné město velikosti
Kyjova, které by dva místostarosty nemělo.
Dan Čmelík se osvědčil jako radní města. Nikoliv zkušenostmi, ale entuziasmem rozběhl
Studentský parlament a je důležitou osobou
v současném boji města s pandemií. Do noci
pomáhá desítkám dobrovolníků za šicími
stroji, kterým dodává materiál a sváží od
nich hotové roušky. S dalšími kolegy zajišťuje
nákupy pro potřebné. Je ubohé od představitelů Pro Kyjov, kteří sami čerpají desetitisícové dotace na své neziskové kulturní
aktivity, že kritizují Dana za novou kulturní
iniciativu, kterou pořádalo MKS.
Vyčítají mu mládí, přitom Pro Kyjov na mladých tvářích hnutí Pro Kyjov postavilo svou
kampaň. Jediný důvod této teatrální kritiky
je závist a obava. Dan Čmelík byl úspěšným
manažerem vinařské společnosti. Nakonec
hnutí Pro Kyjov ho chtěl mít na své kandidátce
a řada jeho členů Danovi fandí. Je zarážející,
že si nedovolí podpořit ho veřejně. Je snad
něco shnilého ve státě dánském? Pardon ve skleníku zvaném Pro Kyjov?
Zastupitelé za Sedmadvacítku
nezávislých
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