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Sice ještě není hotovo, ještě zbývá níže zveřejněnou dohodu prohlasovat na ustavujícím
jednání zastupitelstva, ale nevím, co by se muselo stát, aby jedenáct koaličních zastupitelů a
zastupitelek nezvedalo v zrcadlovém sále zámku ruce tak, jak bylo dohodnuto. I když zklamané
a zhrzené členy koalice lze nalézt i zde. Předtím, než tedy budou starosta, místostarosta a rada
města oficiálně prohlasováni a jmenováni a začne tak 100 dní hájení, podělím se s vámi o svůj
názor na toto personální obsazení vedení města. (A je to jen můj subjektivní názor, takže
jestliže zase někdo chcete psát o tom, že někomu cpu své názory, neklikejte na políčko Celý
článek).

Úvodem otázka: opravdu to voliči takhle chtěli? Opravdu chtěli, aby město vedl člověk, který
vedl do voleb kandidátku ANO 2011, která skončila až třetí, a na které ani jako lídr nezískal
nejvíce hlasů? Opravdu voliči chtěli, aby místostarostou byl člověk, který kandidoval až jako
čtyřka na kandidátce vítězných Občanů pro město a do zastupitelstva proklouzl doslova o pár
hlasů?

Asi nechtěli, ale několik věcí bylo předem jasných.

1. Jasné bylo to, že lékárník PharmDr. Masarčík nebude dělat starostu ani místostarostu.
Ačkoliv vyhrál volby, tohle bylo předem naprosto jasné.
2. Jasné bylo to, že starostku nebude dělat ani Bc. Křížková, která by musela opustit místo
ředitelky školky, kde se jí daří.
3. Jasné bylo to, že o své kandidatuře na starostu mluvili ing. Müller a ing. Janeček. Janeček by
se asi starostou stal, kdyby jím vedené uskupení ve volbách přeskočilo třetí ANO 2011.
4. Starosta Vaněk se svým tříletým působením ve vedení města i kampaní před volbami
zdiskreditoval sám. Nevím, co by se muselo stát, aby přesvědčil ke spolupráci jeden z
koaličních subjektů. Proto jde do opozice a zde zvedám varovně prst: být čtyři roky v opozici
chtít nebude a myslím, že bude hledat od začátku možnost, jak současnou koalici s pomocí
nespokojených rozstřelit. Praxi v tom má.

A jsme u toho. Ta šance tady je. Netroufnu si odhadnout, jak velká, ale je. Umím si představit
nespokojenost Bc. Křížkové s faktem, že už nebude v radě města. Umím si představit
nespokojenost Mgr. Petráše s faktem, že jako člověk s druhým nejvyšším počtem hlasů nebude
v radě. Nevím, nakolik loajální je a bude Mgr. Petráš k lídrovi Občanů pro město PharmDr.
Masarčíkovi, naopak s loajalitou Bc. Křížkové ke svému lídrovi již zkušenost máme. Přidat tedy
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k opozičním šesti hlasům další tři zase nemusí být neřešitelný problém. Koalice to však má ve
svých rukou a myslím, že si po zkušenostech z roku 2011 tohle nebezpečí uvědomuje. Zvlášť,
když PharmDr. Masarčík a ing. Müller sami dobře vědí, jak jednoduché může být bořit - někoho
bezdůvodně odvolat a navrhnout a prohlasovat za něj někoho jiného. Výhodou pro koalici může
být také fakt, že se z chvostu kandidátky ČSSD do zastupitelstva "prostřílel" zastupitel
Štěpánek, což dosluhujícího starosti Vaňka potěšilo asi jako.... Když se ale koalice zachová
politicky prozíravě, může šanci, že by Štěpánek bažil po jejím skalpu, snížit.

Snad ale koalice OPK, ANO 2011 a ODS/TOP09/NK dostane dost času ukázat, co v ní je.
Pánové Masarčík, Müller a Macoun budou moci ukázat, že byli politi živou vodou, že jsou to jiní
lidé, než jaké občani znali z posledního zastupitelstva; zbývající radní Janeček a Boubín pak
dokázat, že naděje na změnu kultury vedení města, které do nich vložilo nemálo voličů, mohou
být zhmotněny.

Lehké to ale nebude pro nikoho. Někteří přišli o plat, někteří o pocit moci, jiným se otevírají
nové možnosti. A stále jsou tu ti, na které se nedostalo. Občané pak musí být ve střehu, oni
podnikatelé na českých radnicích v Česku často nepůsobí zrovna dojmem Mirků Dušínů.

Ještě jedna věc. Není jistá, ale očekávám, že jeden ze zastupitelů Občanů pro město do
zastupitelstva nenastoupí a přenechá své místo prvnímu náhradníkovi. Ale to je jen můj ničím
nepodložený odhad, třeba se pletu. Na to mám právo - i když poslední dobou se pletu docela
často :-)

A ještě dotaz nakonec: kolik lidí má z navrhovaného složení vedení města radost? Nevoliči asi
ne, ale co voliči těchto stran? Napíšete svůj názor do komentáře, nebo jako plnohodnotný názor
ke zveřejnění?

david.odnoha@seznam.cz
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