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Již od začátku roku se nejen Třebíč potýká s přívaly sněhu a dalšími rozmary zimního
počasí. V lednu a únoru nic neobvyklého. K zimě sníh neodmyslitelně v těchto krajích
patří. Patří k tomu i pravidelné odklízení přídělů z nebe. Loni parlament rozhodl, že
nejen silnice, ale i chodníky budou uklízet majitelé těchto komunikací (většinou města) a
ne jejich sousedi, tedy majitelé přilehlých nemovitostí.  Jinak je tomu ovšem v Třebíči,
kde se dali dohromady chytré hlavy, které vymysleli úžasnou myšlenku! Když sníh
napadne, zase po nějaké době roztaje! A déle jak 50 dní stejně nevydrží. Tak vymyslelo
úžasnou a v českých zemích ojedinělou vyhlášku, že město má na údržbu komunikací
50 dní. Navíc tlačí na majitele domů, aby si před svým vchodem zametli. No, někteří to
dělají, protože si nechtějí nosit vodu do baráku, někteří jen tak ze zvyku, jiní (a je jich
hodně) se naštvali a neuklízí vůbec!

      

 Pokud se k zákonu radní takto postavili, tak je to výsměch těm poctivým co léta dělají na
vlastní náklady údržbu. A náklady rozhodně ne malé. Když si spočítáte, kolik stojí shrablo,
lopata, koště, písek či jiný posyp, je to i několik tisíc korun! A jako naschvál, počasí se proti
radním spiklo a sníh ne a ne roztát! Světe div se, v pátek to bude už 50 dní, co leží na
komunikacích, střechách domů apod. Podle situace ve městě, ale nehrozí, aby si pánové dělali
těžkou hlavu. Některé silnice ve městě připomínají bojové pole, o chodnících ani nemluvě.
Pokud máte auto s nízkým spodkem, do uliček mimo hlavní komunikace ani nejezděte, neboť
hrozí, že přinejlepším někde uvíznete, nebo, horší varianta, si na spodku něco utrhnete. A
nejedná se o uličky nijak bezvýznamné. Např. na Kubišově ulici je mateřská školka, zdravotní
střediska. Některé ulice jsou pro větší auta neprůjezdné, v lepším případě jsou jednosměrné,
neboť kvůli kupám sněhu se dvě auta vedle sebe nevejdou. Některé ulice jsou zajímavou
skluzavkou a jsme svědky mnoha drobných nehod, kdy kvůli neuklizeným vozovkám auta o
sebe „ťuknou“. Nemluvě o chodcích, kteří někde ani nemohou projít anebo jsou vyšlapány
cestičky pro jednoho a pokud se dva chodci míjí, musí jeden ustoupit do hromad, což má taky
za následek mnoho zranění, která ošetřují lékaři. Počet takto ošetřených se v jen v třebíčské
nemocnici blíží jednomu tisíci! Oslovili jsme několik náhodných třebíčských občanů s otázkou,
jak jsou spokojeni s údržbou? Zde několik odpovědí, které všechny vyzněli ve stejném duchu. 

Paní Zdeňka (36 let) „ Vím, že zima je náročná a není lehké odklidit ty kupy, ale pravda  já
pocházím ze Žďáru, kam jezdím a tam je situace daleko lepší, chodníky jsou schůdné a silnice
prakticky všude bez problému, což o Třebíči říci nemohu. Myslím, že situaci radní podcenili.“
Paní Anna (63 let) „ Pro důchodce, navíc pro ty s hůlkou je to hrůza, už aby bylo jaro. Vůbec
se nedá pořádně jít, sama jsem měla několik pádů, naštěstí bez zranění. Některé chodníky
sypače vůbec neviděli!“
Paní Radka (38 let) „No k nám na Hájek je cesta z centra docela dobrá, ale na samotném
sídlišti je to docela mazec. Radní si odhlasovali vyhlášku a teď jen čekají, až to roztaje. Tohle
se my nelíbí.  Jsem na mateřské a vím, jaké problémy např. dělá vycházka s kočárkem. Někde
prostě nemáte šanci projít. Leda mít sebou sáňky a střídat to….“  
Pan Zdeněk (38 let) „ Je to špatný. Radnice na to úplně kašle a my se vykašleme ve volbách
na ně! Byl jsem nedávno ve Znojmě a tam jsou chodníky snad všude suché a bez sněhu. Navíc
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kupy, které jsou okolo frekventovaných ulic, odklízejí mimo město. A ještě toho přídělu využily a
udělali z toho odklizeného sněhu dětem na náměstí obrovské sjezdovky pro saně a boby. U
nás se řídí heslem, kdo nic nedělá, nic nepokazí. A starosta nedělá opravdu nic!“

  

Nedávno se starosta sám vyjádřil pro Třebíčský deník, že by mohla radnice uvolnit více peněz
do údržby, tak jako okolní města (Znojmo, Jihlava), nicméně mu to přijde zbytečné, ty peníze
potom kanálem odtečou do řeky. Někomu možná zase přijde zbytečné mít tam radní, kteří
berou plat pro to, aby něco udělali pro lidi ve městě, ale kromě „nových“ placených parkovacích
míst, se toho mnoho neudálo.  Umožnit občanům města se lépe pohybovat po komunikacích je
nyní neřešitelný problém. Jeden známý mi nedávno řekl: „Nejraději bych jim přerazil nohy a dal
berle, aby viděli, jak se perfektně po městě chodí.“         

  

Vzpomínám si, jak jsem jednou s úředníky řešil banální záležitost a musel běhat tři hodiny od
kanceláře ke kanceláři a platit různé poplatky. Když jsem navrhl, abychom to vyřešili lidsky a já
nemusel absolvovat toto trapné kolečko, řekli mi s úsměvem, že takový je zákon. Padesát dní
brzy uplyne, ale občané se nemusí bát ničeho, protože pro úředníky zase až tak moc zákony a
vyhlášky neplatí.  Město dále nebude sníh odklízet a nám nezbude nic jiného, než nadávat jaké
chytráky jsme si zvolili, či lépe řečeno nám zvolili komunisti, na radnici.  Až budou letos volby do
zastupitelstva, myslím, že spousta spoluobčanů na tuto zimu nezapomene!

  

Jan Zeman      
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