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Letos jsem si dal zhruba půlroční pauzu v zálibě navštěvovat jednání našeho zastupitelstva a
přinášet vám z těchto zasedání jakýsi pokus o reportáž. Důvodem pauzy bylo pracovní
zaneprázdnění – a po včerejšku si musím říct, že je dobře, že tolik práce bylo a je. Protože
včera jsem spolu se zhruba dvacítkou dalších občanů zahodil do kanálu přes dvě hodiny života.
A to, že v tělocvičně byla zima, bylo nakonec zcela zanedbatelným problémem.

Neúcta, nenávist, neznalost, nevědomost, nepřipravenost, netolerantnost, neslušnost, chybějící
respekt. Nejasné podklady, dlouhé minuty trvající diskuze doslova o ničem (čest výjimkám, na
které by ale stačily prsty jedné ruky nepozorného pracovníka pily). Nejasná usnesení, diskuze
o dvojitých záporech v navržených usneseních a dlouhé diskuze co s nimi, slovíčkaření.
Ignorování občanů – žádné promítání podkladů, žádné slibované připravené výtisky
projednávaných návrhů, ba ani jsme starostovi a zastupitelům nestáli za to, aby nám sdělili,
kolik peněz budeme platit dle nově přijaté vyhlášky v roce 2016 za odvoz odpadů; ani jsme se
nedozvěděli, o čem je vlastně vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města. Jestliže starosta k těmto bodům řekne „podklady jste dostali, máte něco do
diskuze, nemáte, jde se hlasovat,“ jedná se o ignorování zhruba dvacítky přítomných občanů
města – voličů. Celé to tak nějak připomínalo dobu starostování pana Dlouhého.

Téměř polovina přítomných zastupitelů nepromluvila za dvě hodiny jednání snad ani slovo.
Když měla zasáhnout do diskuze právnička města, mlčela, a nechala zastupitele, ať se v těch
nejasnostech patlají sami. O tom, jak to asi funguje na úřadě, může svědčit i slušně vedená
diskuze mezi právničkou a šéfem správního odboru na téma „kdo vlastně posílal poptávky na
výběr dražitele Šmaku.“

Mnohdy je ale paradoxně lepší na jednání nemluvit. Působí totiž dost trapně, když jedna
zastupitelka znenadání zcela mimo diskuzi sděluje, že ona ani její kolegyně ze školy si o
odměny z krajskéhop rozpočtu nepožádaly, že si o ně požádal jen pan ředitel, který „se teď
veze na vlně“. Doslova prasecky se ale opět choval vítěz voleb – za dvě hodiny jednání přitom
kromě slovního útoku na realizátory akce Černínův památník a předem připraveného osobního
útoku na hornostakorského zastupitele nepředvedl vůbec nic. Mlčel. Svých deset minut slávy
před obecenstvem si užil, oponenty ponížil, sám sebe za práci pro město vyzdvihl a asi
nechybělo málo, aby dosáhl i zaslouženého vyvrcholení.
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Ten, kdo tohle někdy viděl nebo uvidí, bude mít při dalším sestavování kandidátek bezesporu
obrovskou touhou dostat se do zastupitelstva, nebo se aspoň nechat napsat na kandidátku.
Vždyť zastupitelé přeci napínají veškeré své síly ve prospěch obce, o čemž přesvědčují s grácií
sobě vlastní na každém svém jednání. Kdepak, tohle zastupitelstvo není v ničem jiné, než ta
předchozí. Natožpak lepší.

david.odnoha@seznam.cz
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