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Inventura na radnici
Vždy na straně 4 regionální přílohy
najdete nový předvolební seriál
o tom, co se povedlo i nepodařilo
ve městech na jihu Moravy.
Dnes:
Hodonín
Zítra:
Blansko

Kruhové objezdy
jsou fajn, ale
slibované
cyklostezky chybí
HODONÍN Vše, co se v Hodoníně
děje, má svá pro a proti. Na jedné
straně je spousta věcí, za které radnici dáváme palec nahoru. Ať už je
to budování kruhových objezdů,
parkovišť a cyklostezek, renovace
panelových a bytových domů či revitalizace bývalých kasáren.
Na straně druhé se nám ale nelíbí
předražování veřejných zakázek.
Nesouhlasíme s preferováním stále stejných „spřátelených firem
radnice“. A co nás doslova ubíjí, je
arogance představitelek města
v okamžiku, kdy projevíte nesouhlasný názor nebo se vám něco nelíbí. Paní starostce a místostarostkám chybí pokora a jakákoliv snaha omluvit se za případné pochybení.
Igor Taptič, Nezávislí
Nepodařilo se oddlužit město podobně, jako se to stalo například
v sousední Břeclavi. Je pravda, že
jeho vedení předává těm, co po volbách přijdou, o něco nižší dluh,
než s jakým městskou kasu před
čtyřmi lety přebíralo. Na druhou
stranu je ale nutné říci, že rozprodalo v tomto volebním období jen
za zhruba půl miliardu korun byty
a také další majetek. Například školy, školky, domov mládeže a další.
Také se nepodařil zvýšit slibovaný
počet kilometrů cyklostezek a propojit Hodonín s okolím.
Co je určitě velmi dobrý počin,
že se podařilo získat přes sto milionů korun na revitalizaci sídliště
v Bažantnici, kde jeho obyvatelé
bojují s narušenou statikou svých
domů.
Vítězslav
Krabička, Změna
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Hodonínem hýbají
skandály, dopravu
ale ukočírovali
3D kino, přenosy z Metropolitní opery, úspěšné sociální programy, to všechno se
vedení Hodonína povedlo. Lidem ale vadí stále rozkopané centrum města, řada
nelichotivých kauz i vysoká nezaměstnanost. A nedávná výměna starostů.

S

nad jen málokdo z vedení
města si v tomto volebním
období přál až takovou přízeň novinářů a televizních
kamer. Nejdřív se zajímali o spornou demolici dvou budov v centru
města za osmadvacet milionů korun. Tu totiž podle kontrolního výboru podepsali radní o den dříve,
než ji potvrdil tamní stavební úřad.
Peníze vyplacené z městské kasy
podle některých právníků už město
nejspíš nikdy neuvidí. Pak se na světlo dostala údajná korupce starosty
Lubora Šimečka v souvislosti s výstavbou největší sluneční elektrárny
ve střední Evropě. Šimeček tenkrát
doplatil na své vyjednávání za zády
ostatních členek vedení. „Dopadl
jsem jako sedláci u Chlumce,“ komentoval na začátku ledna 2010 odvolání ze všech funkcí dnes již bývalý starosta Hodonína Lubor Šimeček (ODS). Jeho odstavení vyneslo
pár dnů na to do nejvyššího postu
radnice někdejší šéfku odboru rozvoje, v tomto volebním období místostarostku Hodonína Milanu Grauovou (ODS). Ta teď po necelých devíti měsících ve starostovském křesle předává budoucímu vedení pokladnu s dluhem dvě stě padesát milionů korun. „Je to ale stejná částka,
jakou město dlužilo při nástupu Lubora Šimečka před čtyřmi lety,“
srovnal šéf odboru financí hodonínské radnice Marián Maňák.
„Spousta věcí se podařila, ať už je
to výstavba kruhových objezdů, malého obchvatu na Pančavě, oprava
koupaliště i světelné křižovatky
v centru, výstavba chodníků, revitalizace bývalých kasáren i sídliště Bažantnice a také získání pěti set milio-
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Omyly a „přešlapy“
hodonínské radnice
Jedním z největších průšvihů
radnice je podle opozice zmařená
investice na výstavbu největší
sluneční elektrárny ve střední
Evropě v Pánově. Ročně z ní do
městské kasy mohlo přitéct několik
milionů korun. Kvůli její chystané
výstavbě byl odvolán za možné
korupční jednání starosta Lubor
Šimeček (ODS).
Městem hýbal i skandál s demolicí
budov 271 lůžek a lidové školy
umění. Ta připravila městskou
pokladnu o dvacet osm milionů
korun. V poslední době se Hodonín
dostal do povědomí i kvůli kauze
zoologické zahrady. Ředitel
Miroslav Frais, kterého ODS
vyloučila ze svých řad, byl odvolán
kvůli nesrovnalostem v účetnictví.
Na nepořádky v účtech zahrady
upozorňoval přitom kontrolní
výbor zastupitelů vedení města
opakovaně řadu měsíců.

Úspěchy
hodonínského vedení
Průjezd městem je plynulejší, nejen
díky kruhovým objezdům na ulici
Měšťanská a Velkomoravská, ale
i vybudováním takzvaného malého
dopravního okruhu na Pančavě.
Město opravilo koupaliště,
zrenovovalo bytové domy
a náměstí a buduje obytnou
a průmyslovou zónu v bývalých
kasárnách. Nabízí i výhodné
půjčky ze stavebního fondu.

nů korun v dotacích,“ vyjmenovala
některé úspěchy radnice starostka
Milana Grauová.
Ta je však opozicí kritizována nejen za zrušení diskuse na webu města. „Vadí nám její vznětlivé až arogantní chování při jednáních zastupitelstva,“ uvedl zastupitel Igor Taptič za Nezávislé. Ten v posledních
měsících připravil starostce krušné
chvíle zejména při projednávání
kauzy zoo. Prokázané nesrovnalosti
v účetnictví stály křeslo jejího dlouholetého šéfa Miroslava Fraise.
„Jako garant příspěvkové organizace má i Milana Grauová svůj díl
zodpovědnosti na stavu, v jakém se
zahrada nyní nachází,“ soudí člen
kontrolního výboru. Že o vzrušení
v komunální politice není v Hodoníně nouze, dokázala nedávno také
tamní ČSSD. Během dovolené odstavila totiž z kandidátky dlouholetou místostarostku za ČSSD Zuzanu
Domesovou (dnes Sdružení nestraníků).
„Považuji tento Islandský atentát
za sprosťárnu,“ okomentovala v létě
2010 rozzlobeně řadou peprných výrazů někdejší poslankyně.
Také ona byla jednou z těch, kteří
před zhruba dvěma lety prosadili téměř třicetimilionovou opravu náměstí u radnice. Její součástí je
i „zpívající fontána“, která město přišla na zhruba osm milionů korun. Lidem se v Hodoníně líbí, vadí jim ale
nezaměstnanost.
„Město podporuje tradice a pořádá řadu akcí. Po škole se sem ale nejspíš nevrátím. Není v něm totiž to
hlavní – práce,“ zhodnotila jednadvacetiletá studentka Monika.
Hana Raiskubová

Anketa: Lidem se parkuje lépe, chtějí ale i práci
Boris
Zeman
důchodce, Hodonín

Dušan
Hýža
podnikatel, Hodonín

David
Herzán
dirigent, Hodonín

Jitka
Brablcová
podnikatelka, Hodonín

» Restem zůstává pěší zóna

» Mladí lidé se sem nehrnou

» Město podporuje kulturu

» Fontána byla zbytečná

Myslím, že se městu ledacos podařilo.
I přesto, že je Hodonín architektonicky velmi nešťastný, snaží se řešit problémy s parkováním a má snahu i zachovávat zeleň. Za dobré řešení nepovažuji dělat z jeho centra betonovou
džungli. Velký rest radnice je dořešení
situace na pěší zóně tak, aby se z ní nestala průjezdná část. Zdá se mi, že tahle otázka hraničí až s nezájmem.

Zbouraný hotel, liduška, zoo, odvolaný starosta, neprůhledné zakázky a nehospodárnost při utrácení veřejných
peněz jsou podle mého až příliš na tak
malé město, jakým je Hodonín. Navíc
jej sužuje obrovská nezaměstnanost,
mladí lidé se po studiích zpět nehrnou. Co bych přece jen dal do plusu,
je zlepšení dopravní situace ve městě
díky novým kruhovým objezdům.

V Hodoníně se mi spousta věcí líbí. Nejenže se město snaží vytvořit tady
podmínky pro kulturní vyžití, ale řeší
i špatnou situaci s parkováním. Hodně
se tady staví a investuje. Co bych vytknul je zbourání secesní Redlichovy
vily. A co se týče všech těch údajně korupčních kauz, zaráží mě, proč se tedy
tyto věci neřešily dávno, když o nich
například zastupitelé věděli.

Jsem pro zveřejňování všech výběrových řízení a zakázek na internetu. Nelíbí se mi ani zbytečná investice do
„koupaliště“ přímo před radnicí a ještě
s muzikou. Na to opravdu nemáme.
Jako plus radnice bych vyhodnotila vybudování kruhového objezdu na Měšťanské a Velkomoravské ulici. A také
to, že se konečně začala řešit situace
v zoo.

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají!
Pište své postřehy a názory do
MF DNES na redbrn@mfdnes.cz.

Na D1 by mělo
svítit osvětlení
» ad Do porouchané dodávky na D1 narazil kamion...
Zářez na pažbě pro člověka, který
rozhodl o vypnutí osvětlení dálničních křížení u velkých měst. Pokud
se nemýlím, tak se to stalo u nájezdu od Pisáreckého tunelu na Olomouc a zrovna tam to světlo mohlo
klukovi zachránit život.
Karel 09, čtenář brno.idnes.cz

V Břeclavi se bojím vyjít
po setmění na ulici
» ad Brutálnímu napadení v Břeclavi...
Jako Břeclavák dobře vím, co se
tady děje. Člověk se bojí vyjít na uli-

výběr z dopisů, kráceno

Téměř 28,5 milionu odkrojila
z rozpočtu města oprava
náměstí u radnice. Jeho součástí
je i „zpívající fontána“
dokončená v květnu 2008.
Autor: Radek Miča, MF DNES

Starostka Milana Grauová
působí na radnici od ledna
a kandiduje znovu.
Foto: archiv

Grauová: Dělám věci,
na které jiní neměli odvahu
HODONÍN (hra) Občanská demokratka Milana Grauová je hodonínskou
starostkou necelých devět měsíců.
Ve starostovském křesle vystřídala
svého stranického kolegu Lubora Šimečka. Ten byl odvolán na začátku
ledna 2010 kvůli podezření z korupce. Do té doby působila Grauová
jako místostarostka.
Co považujete za devět měsíců
v čele radnice za největší úspěch?
Vybudovali jsme asi dvě stě nových
parkovacích míst, kruhové objezdy
a ulehčili centru města od kamionové dopravy, zlepšila se komunikace
města a nemocnice, podporujeme
sociální služby, modernizujeme kamerový systém, podporujeme zaměstnanost ve městě veřejně prospěšnými pracemi. A z osobního
hlediska, že jsem se za dobu svého
působení pustila do věcí, na které
ostatní starostové neměli odvahu.
Co se naopak nepovedlo?
Nepodařilo se ve městě vybudovat
slibovanou zubní pohotovost, parkovací dům v centru ani opravit kulturní dům. Nedaří se ani přitáhnout do města investory. Restem je
i pozemek prodaný společnosti

Vaším objektivem Fotografie čtenářů z Rajče.net

ci ne v noci, ale už po setmění.
Po chodnících si vykračují skupinky, ostatní raději přecházejí na druhou stranu chodníku. Městská policie má jedinou starost a tou je nasazování botiček a vybírání peněz pro
radnici. Nemine týden, aby tady někoho nezmlátili, nesvlékli, neokradli přímo na ulici. A reakce starosty?
Prý je to všude stejné. Ani náhodou.
A vidět tady měšťáky na inkriminovaných místech? To by chtěl člověk
moc, a to nemluvím ani o hernách,
kterých jsou tu desítky.
Scalinger, čtenář brno.idnes.cz

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Chtěla bych
bezpečnější Břeclav
Musím říct, že situace v Břeclavi je
opravdu šílená. Stačí si jen projít
pěší zónu. To aby se člověk bál.
Mělo by se s tím něco dělat.
Ploutvice, čtenářka brno.idnes.cz

Opravené centrum

Burčákovky V Hustopečích
Trénink gymnastů Mladí gymnasté KSG Znojmo,
mistři ČR.

Foto: Libor Duchoň (libor-znojmo.rajce.net)

u Brna se již po několikáté
odehrála slavnost s burčákem.
Foto: Dominika Lednická (ngel.rajce.net)

HODNOCENÍ

Vysvědčení
MF DNES spolu s odborníky
ohodnotila působení Milany
Grauové (ODS) v čele radnice
Hodonína. Známkovalo se jako ve
škole: 1 až 5.
Chování
3
Zdravé město
2
Bezpečné město
2
Čisté město
2
Vlídné město
3
Doprava
3
Kultura
3
Sport
2
Podpora tradic
1
Groz-Beckert. Ze slibovaných asi
dvou stovek nových pracovních
míst nakonec sešlo.
Je nějaké rozhodnutí, které byste
vzala zpět?
Z pohledu práce bych rozhodnutí
neměnila. Nad čím bych možná
dnes váhala, je samotný vstup do
politiky. Myslela jsem si, že komunální politika je mnohem víc o práci a méně o pomluvách a politikaření.

