Vážený pane Zdeňku Rýznere,
dovoluji si veřejně reagovat na váš veřejný otevřený dopis z 11. června 2021, který
jste zaslal mně osobně a který jste rovněž zveřejnil na facebookové stránce vašeho
sdružení HumpolecGo. A dovoluji si být velice upřímný a otevřený, neboť to, co vy
osobně předvádíte, nemá z mého pohledu obdoby.
Není to poprvé, kdy jsem jako starosta města a také jako člověk - Karel Kratochvíl nucen reagovat na vaše urážlivé výpady, čím dál více za hranou minimálně slušného
chování, na které se vy sám odvoláváte. Velmi mě unavuje opakovat pořád to samé
dokola a dopisovat si s vámi přes e-maily nebo sociální sítě, kde pod záminkou
„transparentnosti“ zveřejňujete vaše domněnky a výsledky vašich „pátrání“ po
„spravedlnosti“. Pravděpodobně si při tom všem stále neuvědomujete, že uvádíte
velice závažná, nepodložená a nepravdivá tvrzení, která dehonestují a poškozují mě
nejen jako starostu města, ale také mě jako Karla Kratochvíla. A nejen mě.
Poškozujete tím i dobré jméno našeho úřadu, zastupitelů, našeho města, ve kterém
všichni žijeme. To vše evidentně ve snaze upoutat pozornost sám na sebe, ačkoliv
v samotném Zastupitelstvu města vaše sdružení zastupují jiné tváře, které si voliči
zvolili. Předpokládám také, že se váš tlak bude s blížícími se komunálními volbami
v roce 2022 stupňovat a nikterak mě to netěší. Činíte tak místo toho, abyste vaše
účelová podezření řešil a obhajoval na úrovni a prostřednictvím nástrojů, které jsou
k tomu přímo na radnici určené - například Kontrolní výbor Zastupitelstva města
Humpolce, který je s vašimi soukromými aktivitami seznámen a vaše podezření
nesdílí. Váš nynější pokus zatáhnout do vámi vykonstruované politické kauzy dalšího
člověka, který je ve své roli tajemníka úřadu pochopitelně apolitický a profesionál na
svém místě, mi přijde, s prominutím, odporně účelové. I z těchto důvodů jsem
ustoupil od své původní myšlenky, že budu znovu reagovat konkrétně na vaše
takzvané poznatky uvedené v aktuálním otevřeném dopise; už dávno mi došlo, že o
věcné argumenty vůbec nestojíte, neboť vám jde především o populistické veřejné
projevy se „skandálními zjištěními“, které nemají oporu v důkazech.
Velice si vážím podpory šestnácti zastupitelů z celkových jednadvaceti, kteří mi ji, i
přes váš neustálý tlak, veřejně projevili. A udělám vše pro to, abych jejich důvěru a
důvěru občanů našeho města nezklamal. Jsem velmi pyšný na to, a to už jsem
v reakci na váš dřívější otevřený dopis zmiňoval, jak se Humpolci za zhruba dva a půl
roku, co jsem ve funkci, daří, i přes to, že přes rok řešíme covidovou krizi a s ní
spojené zajištění obyčejných maličkostí, na kterých fungování města stojí a které vy
zřejmě nevidíte. K tomu všemu dokončujeme velké projekty a další rozjíždíme - můžu
jmenovat novou mateřskou školu, stavbu bytového domu, opravy komunikací ve
městě i v místních částech, zavádění nového systému sběru a svozu odpadu a také
„měkké“ záměry, které se mohou zdát zbytečné, ale které městu Humpolec přinášejí
mimo jiné prestiž a pozitivní celorepublikový zájem - což se velice daří a město
Humpolec je pro mnohá města v republice dobrým příkladem, který inspiruje další.
Opět podotýkám, že to vše v době, která pro nikoho z nás není a ještě i nějaký čas
nebude z důvodu pandemie vůbec snadná. Nemám se vůbec za co stydět a jsem
velice pyšný na všechny, kteří nás, vedení města, v našich záměrech významně
podporují a pomáhají nám. A hodlám v této smysluplné práci pokračovat.
Na začátku našeho mandátu jsem se domníval, že se svými dobrými nápady budete
vy a vaši kolegové z HumpolecGo pro město přínosem a že budete plnit opravdu

konstruktivní opoziční roli, a dokonce jsem se těšil na vzájemné výměny názorů,
které mnohdy vedou k realizaci skutečně dobrých věcí. Ale věcí, které jsou opravdu
důležité pro obyvatele našeho města, které jsou vidět a které život v našem městě
usnadňují. Opravdu velmi, ale velmi mě mrzí, že jsem se spletl. Upnul jste se bohužel
pouze na dehonestaci mé osoby a dalších - podle toho, kdo se vám zrovna hodí.
Nebudu hrát vaši hru na e-mailech a sociálních sítích, protože je mi vyloženě proti
srsti a považuji ji ze zcela neproduktivní. Pokud budu nucen se k vašim veřejným
výpadům vyjadřovat stále dokola, budiž. Ale za konstruktivní považuji jiné kroky, jiné
konkrétní důkazy naší dobré práce, kterými budu bránit dobré jméno své i našeho
města a svých kolegů.
Ve vší úctě
Karel Kratochvíl
starosta města Humpolce
a také občan Humpolce

