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Znojemsko

Podzimek: Lepší průjezdnost
Nechceme ve městě naštvané lidi, říká znojemský
lékař Karel Podzimek, který vede do letošních
komunálních voleb kandidátku ODS.
ZNOJMO | Slušnost a zdravý rozum
není jen heslem, kterým se chceme propagovat ve volební kampani, říká znojemská ODS. Slušnost se odvíjí od zdravého rozumu a naopak zdravý rozum se
bez slušnosti neobejde. „Slušnost je faktorem ovlivňujícím spokojenost mezi lidmi. Zdravý rozum dělá život snesitelnějším. Chceme proto město přátelské, vůči
lidem vstřícné. Nesmíme lidem dělat drába a vést je násilím. Každá připomínka
a každý podnět od člověka je pro nás důležitý. Snažíme se lidem naslouchat
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a společně najít řešení, které lze v rámci
možností uskutečnit. Nechceme ve městě naštvané lidi,“ říká lídr kandidátky,
znojemský lékař Karel Podzimek.
Znojemská ODS ví, že nejpalčivějším
problémem Znojma je doprava, a to ze-

jména v průjezdnosti města a parkovacích plochách. Požaduje proto koordinaci
uzavírek silnic, aby co nejméně zhoršovaly průjezdnost městem. „Považujeme za
samozřejmé, že každý člověk ve městě
má mít možnost zaparkovat své auto co
nejblíže svému bydlišti nebo své práci,
proto chceme postupovat tak, abychom
k tomuto dospěli,“ popisuje Podzimek.
ODS chce také zavést dobrovolnou
evidenci registračních značek, aby se
předešlo odtahům vozidel při blokovém
čištění nebo akcích v centru města.
Občanští demokraté se zaměřují i na
podporu bydlení a rodiny. „Pozapomnělo se na startovací bydlení pro mladé
lidi. Ve městě také v podstatě nejsou
nová místa pro výstavbu a lidé využívají nabídky okolních obcí. Znojmo je sevřeno z jedné strany údolím Dyje, národním parkem Podyjí a Gránickým
údolím, na straně druhé údolím potoka
Leska. Tyto bariéry chceme překonat
a otevřít možnost vyčlenit rozvojová
území,“ nastínil lídr.

Další prioritou občanských demokratů
je dostatek vyžití a podnětů pro seniory,
aby jejich život byl plnohodnotný a nežili v pocitu, že stojí stranou dění. Pro podnikatele zase chtějí vytvořit takové prostředí, aby bylo zajímavé ve Znojmě působit. K tomu chtějí přispět i nižšími pronájmy v objektech města a poplatky za
zábor veřejného prostranství.
Důležitou oblastí je i trávení volného času rodin s dětmi. Základní myšlenkou je
najít pro ně místo – například celodenní polyfunkční
zařízení se sportovním vyžitím. ODS se chce zasadit
i o větší množství sportovišť
a sportovních ploch ruku
v ruce s vytvořením centrálního informačního
webu.
Plánuje
také zřídit
a provozovat
d ě t skou
galer i i .
„Prosazuje-

me vybudování stálé umělecké scény
pro pravidelné vystupování hudebníků a
umělců v centru města,“ říká Podzimek.
Městský úřad by se zase měl stát servisem pro občany, který poradí a zařídí
danou věc co nejlépe. „Je nutné zřídit recepci při vstupu na městský úřad, která
by lidem poskytla potřebné informace,
nebo je případně nasměrovala ke
konkrétnímu úředníkovi. Informace od občanů si mají
odbory předávat mezi sebou
pod heslem: Na úřad pouze
jednou,“ popisuje Podzimek.
Sám má s komunální politikou mnoho zkušeností
už od roku 1994, kdy byl
(a to až do roku 2006) členem
znojemského zastupitelstva. Před deseti
lety vstoupil do
ODS. V roce
2014 kandidoval do Senátu
ČR, o dva
roky později
pak do krajského zastupitelstva.
(md)

Kovařík: Žádné hašení požárů
Novou energii chtějí na radnici přinést Znojmáci,
strana, která vznikla spojením TOP 09
a Svobodných. Do voleb ji vede Pavel Kovařík.
ZNOJMO | „Jsme všichni Znojmáci, žijeme tu, vychováváme děti, takže nemůžeme přehlížet tu dlouhou řadu nedostatků, které chceme změnit,“ vysvětluje
Pavel Kovařík, jenž povede do komunálních voleb kandidátku nazvanou Znojmáci, která vznikla spojením TOP 09
a Svobodných.
Vadí jim třeba způsob, jakým funguje městská policie. „Není přece možné,
aby sloužila jako nástroj pro plnění
městské pokladny. Znojmo je kvůli botičkám a odtahům aut proslulé po celé
České republice i v zahraničí. Podobně
naprosto nevstřícný systém blokového
čištění. Hodně lidí si stěžuje také na neprůhledný a nespravedlivý systém městských dotací. Změníme to způsobem,
ze kterého budou mít prospěch všichni
obyvatelé města,“ říká strana, jež chce
zrušit i různá omezení, vyhlášky nebo
poplatky, které „hází klacky pod nohy
dalšímu rozvoji města“.
Důležitou prioritou je pro ni kvalita života. „Chceme fungující MHD, pestřejší
výběr škol i školek, více možností vzdělávání mimo školu, zázemí pro rodiny

s dětmi, dostupné bydlení, větší důraz na
zeleň ve městě, více sportovišť. Naše
vize je udělat ze Znojma město, které platí za dobrou adresu. Takové Znojmo
bude přitahovat aktivní a podnikavé lidi, což v důsledku povede
k vyšší životní úrovni pro
všechny Znojmáky,“ míní lídr.
Znojmáci o problémech nechtějí pouze mluvit a přerozdělovat peníze ze strany na
stranu, ale dát městu vizi
a perspektivu. „Osobně jdu do
voleb s vizí vytvořit
ze Znojma město příležitostí
se vším, co
k tomu patří.
Chci, aby
bylo městem, které klade
důraz
n
a
vzdělává-

ní, nabízí dobré pracovní uplatnění
a mzdy na úrovni a nechává lidem
prostor žít život podle vlastních představ,“ přibližuje osmatřicetiletý Kovařík, který vystudoval sociologii a ekonomii a podniká ve Znojmě v marketingu
a sociologickém výzkumu. V minulosti
se podílel na řadě projektů na podporu
rozvoje podnikání a cestovního ruchu
pro Znojmo, Vranovsko, Moravskokrumlovsko nebo Jevišovicko.
„Přímo ve Znojmě jsem pořádal několik ročníků mezinárodní konference Vítejte u nás, prestižní konferenci TEDx Znojmo, Barcamp Znojmo, ale také
řadu vzdělávacích akcí
a workshopů pro podnikatele a studenty. Spolupořádal jsem hudební festivaly
Wake Up a Vrabčák,“ jmenuje.
V minulosti krátce působil jako
oblastní
předseda znojem-

ské ODS. Za Znojmáky kandiduje jako
nestraník. O členech strany říká, že nejsou sběratelé funkcí a do politiky jdou
proto, aby konečně změnili současné fungování. „Ostatně, nikdo z naší kandidátky nikdy na radnici neseděl a není napojený na nikoho ze současné politické garnitury. Slibujeme zcela konkrétní věci a to,
co říkáme, také hodláme splnit.“
O týmu Znojmáků mluví jako o zkušených lidech, kteří za sebou mají četné
úspěchy a své schopnosti už mnohokrát
prokázali v praxi. „Je to tým, s nímž změníme fungování města, které se aktuálně
zabývá spíše hašením požárů a dělá věci
nahodile a na efekt kvůli hezkým fotkám
v novinách. My budeme město řídit systematicky a s výhledem do budoucna,“ uzavřel Kovařík.
(md)

Komunální volby
Prostor v předvolební sérii dostávají
lídři sedmi nejvýznamnějších stran a
hnutí. Pořadí kandidátů určil los.
Kdo další se představí?
7. 9. ANO + KSČM
14. 9. Pro Znojmo
21. 9. ČSSD
28. 9. KDU-ČSL

