ROZHOVOR S Ing. LEOŠEM FIALOU, LÍDREM KANDIDÁTKY ZA ZRUČ VESELEJŠÍ
Jste lídrem kandidátky SNK – Za Zruč veselejší, jak a proč Vaše sdružení vzniklo?
Toto sdružení vzniklo zhruba před dvěma lety jako Spolek přátel Zruče nad Sázavou. Postupně jsme
rozhodli i o kandidatuře v nastávajících komunálních volbách. Všichni ti, kteří jsou nějakým způsobem
spojeni s naším sdružením ve Zruči žijí, pracují nebo zde jenom tráví většinu svého volného času. Jako
sdružení nezávislých kandidátů chceme voličům z řad občanů města nabídnout další volební možnost.
A to zejména těm, kteří nemají příliš v oblibě volit politické strany anebo nejsou úplně spokojeni se
stávajícím způsobem vedení města a chtějí změny.
Co Vy a Zruč?
Ve Zruči jsem prožil celé útlé dětství, ale od šesti let jsem s rodiči přesídlil na Moravu. Nicméně u
prarodičů jsem zde po celou dobu trávil téměř každý víkend, každé prázdniny. Studium na vysoké
škole jsem podřídil návratu do Zruče, měl jsem podepsanou smlouvu a podnikové stipendium od
Sázavanu. V něm jsem pracoval v letech 1986 - 1992. Po drobných neshodách s vedením podniku
jsem odešel do Prahy. Od roku 1994 pracuji v Praze pro Český tenisový svaz, v současné době jako
sportovně-technický ředitel. Žiji střídavě ve Zruči a v Praze. V poslední době už opět výrazně
převažuje Zruč, kde mám trvalé bydliště.
Vraťme se do minulosti. Myslíte si, že konec obuvnické výroby ve Zruči byl nevyhnutelný?
I když situaci s privatizací Sázavanu přesně neznám, domnívám se, že ne. Strojírny byly tehdy
v obdobné situaci a výroba a tím i práce pro občany Zruče a okolí byly zachráněny. Mám dojem, že
tehdejšímu vedení strojíren šlo podstatně víc o zachování výroby a práce pro lidi než vedení
obuvnického závodu, kterému šlo pouze o vlastní prospěch. Vedení obuvnického závodu bylo navíc
dlouho ve velkém vlivu tehdejší hospodářské jednotky v Gottwaldově a po jejím rozpadu neumělo na
nově vzniklou situaci, spojenou zejména se ztrátou ruských trhů, vůbec zareagovat. Ale to vše už je
dnes bohužel jenom historie.
Zruč kdysi bývala přirozeným centrem středního Posázaví, jaká je dle Vás situace v současné době?
Všichni vidíme, že Zruč ze své kdysi velmi silné pozice jednoho z center Posázaví hodně ustoupila.
Pravděpodobně je to stále ještě odraz zejména ukončení obuvnické výroby a s tím spojený zánik
odborného učiliště. Od té doby už však v Sázavě proteklo hodně vody a jenom ze sentimentu se žít
nedá. Rozhodně už v letních měsících město ani nenavštěvuje tolik turistů jako kdysi. Situace se snad
může postupně zlepšovat. Máme zrekonstruovaný zámek, hezký park, bude se stavět rozhledna,
turistická trasa … V poslední době se mi ale zdají Čechy poněkud „přerozhlednované“. Chtělo by to
nějaké opravdové turistické lákadlo, které jinde není. Nosím ho už dlouho v hlavě, vyřešilo by
částečně i problém místní dopravy. Nechám si ho ale zatím pro sebe. Jsou ale jistě i důležitější věci,
než stavět turistická lákadla. Co třeba dát možnost dospívající mládeži studovat na nějaké střední
škole nebo akademii přímo doma, bez nutnosti dojíždění nebo zlepšit zdravotní péči o občany.
Vraťme se ke komunálním volbám. Jak byste charakterizoval Vaši kandidátku?
Podařilo se nám sestavit skupinu lidí různých profesí a věkových skupin, ochotných v nejbližších
letech pro město pracovat a pomáhat mu v jeho rozvoji. Jak jistě vidíte, složení naší kandidátky
vypovídá o tom, že myslíme na všechny – od nejmladších po seniory. Věkový průměr naší kandidátky
okolo 43 let je nejnižší ze všech kandidátek a koresponduje s průměrným věkem všech občanů Zruče.

Můžete v krátkosti představit Váš volební program?
Svůj volební program jsme ze všech kandidujících uskupení zveřejnili jako první na našich
internetových stránkách www.zazrucveselejsi.cz. Podrobně se s ním může každý seznámit, všichni
občané dokonce měli možnost nám k němu dokonce zasílat připomínky. Chceme především přiblížit
řízení města občanům a chceme být dobrými hospodáři. V našem programu nestavíme žádné
„vzdušné zámky“, ale slibujeme pouze to, o čem si myslíme, že můžeme v nejbližších letech splnit.
Hodně zkráceně, chceme Zruč čistší, bezpečnou, spokojenější, navštěvovanější, významnější tedy i
svým způsobem VESELEJŠÍ.
Přesto, můžete z Vašeho programu něco zdůraznit?
Domnívám se, že náš program je vyvážený a splnění jenom některých bodů by vlastně ani nemělo
valný smysl. Na prvním místě je samozřejmě zabezpečení bezproblémového chodu města, se vším co
k tomu patří a zodpovědné hospodaření. Důkazem toho, jak se zatím Město Zruč „zodpovědně“ stará
o svůj majetek je třeba i vzhled budovy – vily, ve které sídlí Správa majetku města. Jak je třeba
možné, že vedení města zvedlo částku za svoz komunálního odpadu o polovinu, když občané odpad
poctivě třídí? Navýšení o 50% je dle nás neadekvátní. Jsou zde i další věci, které nám vadí a které
chceme postupně zlepšovat. Podívejte se třeba na náměstí Míru od autobusové zastávky – přivítají
vás tři ponuré betonové květináče s neupravenými dřevinami, v každém PET lahev a jiné odpadky.
Vpravo rozpadající se bývalý Společenský dům s otlučenými sloupy pod polorozpadlou terasou bez
zábradlí. Uprostřed nepříliš vábný pohled na blankytnou modř kdysi slavné Sázavanky, asijské bistro
na kolečkách a všude asfalt, asfalt a jenom asfalt. A vlevo na stárnoucí budově pošty třeba docela
pěkné velké hodiny, které však více než dvacet let nejdou … Není to škoda? Co si asi pomyslí turista,
který přijede vlakem, vystoupí na pusté zastávce s uhnívající střechou a přijde plný elánu na náměstí?
Vrátí se k nám někdy? Takhle si rozhodně Zruč VESELEJŠÍ nepředstavujeme a hlavně nepřejeme.
Co z Vašeho programu se podle Vás nejvíce dotkne života občanů ve Zruči?
Pokud vyjde vše optimálně, tak by se jich pozitivně mělo dotknout vše. Samozřejmě „není na světě
člověk ten, který by se zavděčil lidem všem“ a vše se nelíbí každému… Chceme určitě přehodnotit
některé poplatky. Proč třeba občané Zruče platí nejvyšší poplatky za svoz odpadu v celém okolí, větší
třeba než v Olomouci i některých částech Prahy. Máme v plánu například zlepšit rehabilitační péči.
Sám na sobě jsem v poslední době poznal, že stávající nápor „nestíhá“ a jsou zbytečně dlouhé
objednací doby. Chceme atraktivně vyřešit problematiku místní dopravy a hodně dalších drobností,
které by měly lidem ve městě usnadnit, zpříjemnit a tedy udělat „veselejším“.
V programu se zmiňujete o chátrajících budovách…
Ano, vadí nám, a chceme alespoň některé z nich zachránit. Problém může nastat s majiteli objektů.
Proč by například město nemohlo vykoupit od Českých drah chátrající zastávku a zřídit zde například
muzeum. Variant se nabízí více – Muzeum Posázavského Pacifiku, Muzeum pana Josefa Kolba, za
připomenutí by jistě stála i stálá vzpomínka na slavný film Lásky jedné plavovlásky a všechny jeho
zručské aktéry. Podobné plány máme s bývalou školou Pod Farou.
Co plánujete v oblasti sportu a kultury?
Celý život jsem sportoval, přes dvacet let se pohybuji v oblasti sportu profesně. Jako dnes už bohužel
bývalý sportovec dobře vím, že sport podporu potřebuje. Sportovci a sportovní kluby město
reprezentují, propagují, zviditelňují. Nejde ale jenom o spravedlivou podporu všech sportovních
klubů a oddílů, jde o to podnítit pro sport co nejvíce občanů Zruče. Třeba nově otevřenému hřišti pro

seniory říkám určitě ano. Mě by se ale líbilo v parčíku u pošty. Postavit ho na jednom z nejvyšších
bodů města považuji za více než odvážné. Ale uvidíme. Problematika letního koupání se řeší již
několik desítek let, máme připravenou variantu, jak by mohla jít rychle a levně vyřešit v prostorách
v okolí bývalé vodárny. S kulturou je to podobné. Ve Zruči je to zatím problém, odpovídající sál
s hledištěm a důstojným zázemím prozatím chybí. Z divadla se kdysi stal sklad strojů, v bývalém kině
je večerka. Alespoň letní kino by mělo jít minimem nákladů obnovit. Všechny kvalitní projekty si
podporu rozhodně zaslouží. Změnit by se rozhodně měla i grantová politika města. Přidělené granty
by žadatelům měly sloužit opravdu jenom k organizaci akcí a ne k vytváření zisku.
Jak pojmete volební kampaň?
V souladu s naším názvem – vesele, ale především slušně. Nebo obráceně?  Na rozdíl od našich
„nezávislých“ volebních soupeřů, kteří k organizaci kampaně používají služeb (věřím, že ne i
prostředků) městského úřadu, pracujeme ve svém volném čase a jak se říká „na koleně“, vše nás stojí
nemalé prostředky. Zřídili jsme internetové stránky se základními informacemi. Jako první ze všech
volebních uskupení jsme zveřejnili náš program, nikdo nás tudíž nemůže obviňovat z plagiátorství.
Zhruba dva týdny před volbami rozdáme prostřednictvím České pošty volební letáky s programem a
fotografiemi kandidátů. Předvolební mítink plánujeme na neděli 5. října před restaurací Na Ostrově.
Mělo by jít o přátelské setkání občanů s kandidáty, hudební vystoupení a volební mítink s klobáskami,
guláškem, pivečkem a vším co k tomu patří. Součástí odpoledne bude i orientační cyklistický závod
dvojic, ve kterém půjde nejenom o cyklistické schopnosti účastníků, jejich orientaci ve městě, ale
prověříme je i malým testem znalostí historie a současnosti města. Snad nám bude přát počasí…
Jako lídr kandidátky musíte počítat s možností výhry, budete usilovat o funkci starosty?
Jak už jsem řekl. V nastávajících volbách chceme především voličům nabídnout další volební
alternativu ke všem kandidujícím stranám a stávajícímu vedení města, schovávajícímu se tentokrát za
nezávislé. Vše další ukážou až volební výsledky. Nepředpokládám, že naše sdružení získá tolik hlasů,
aby samo rozhodovalo o starostovi. Práci starosty jsem připraven zastávat, ale rozhodně ne tak, jak
tomu v současné době ve Zruči je. Být pod absolutním vlivem, byť už „svých“ radních to rozhodně
není pro starostu města jako je Zruč nad Sázavou vhodné, příjemné ani důstojné.
Co přejete občanům do nadcházejících komunálních voleb?
Spoluobčané Zruče by měli svojí účastí u voleb dokázat, že jim na kvalitě života ve městě určitě záleží.
Minulé dvě volební účasti okolo 45% na příliš velký zájem neukázaly. Věřím, že letošní volební účast
ve Zruči určitě přesáhne 60%. Přeji si, aby účast byla výrazně vyšší, než bude celostátní průměr. To
dokáže, že život v obci není jejím obyvatelům vůbec lhostejný. Jít volit není povinností občanů, je to
jejich právo. Přeji všem voličům hlavně šťastnou volbu. Volbu, která dokáže popostrčit v nejbližších
letech, život všech občanů ve všech částech města Zruče nad Sázavou, v Nesměřicích, Dubině i Želivci,
zase o nějaký stupínek výš. Ti nerozhodnutí mohou pro jednoduchost volit naše volební číslo 1 .

USMÍVEJTE SE NA SVOJE MĚSTO – ONO SE NA OPLÁTKU BUDE USMÍVAT NA VÁS

