Milí Valtičané,
stále častěji zaznívá otázka, jestli se budou konat oblíbené akce, které spolupořádá město.
Ubytovatelů se už pravidelní i noví hosté ptají, co se bude a nebude konat, aby si včas zabukovali
ubytování.
Je proto fér vás včas informovat, jak to tedy vlastně bude. Nebylo to snadné, ale rozhodli jsme. Akce
s účastí města se konat NEBUDOU.
Radní se shodli, že s konečnou platností ruší Meruňkové slavnosti, které město spolupořádá a konají
se společně s předhodovým zpíváním. Rušíme Slavnost na Reistně, které organizujeme společně
s rakouským Schrattenbergem. Rušíme závěrečné oslavy 100 let od připojení Valticka k ČR. A k naší a
jistě i vaší velké lítosti rušíme Valtické vinobraní.
Zda se budou konat akce, u kterých město převzalo záštitu, nebo je podporuje dotací (Henckeovy
varhany, Letní škola staré hudby, hody, cyklobraní, Concentus Moraviae….), je zatím otázkou. Tady
město nemá přímou odpovědnost za organizaci a je výhradně na pořadateli, zda je uskuteční či ne.
Co nás k takovému rozhodnutí vedlo? Šest logických důvodů!
1. Sice se mluví o rozvolňování vládních opatření, ale zatím nepadlo ani slovo o tom, kdy a zda vůbec
se budou konat hromadné akce bez omezení počtu účastníků. A my nemůžeme připravovat slavnosti
se smlouvami pro účinkující apod., u kterých předem nevíme, jestli se budou konat.
2. Společná příprava navíc není v současnosti ani možná, protože se nemůžou scházet realizační týmy.
3. Ano, za vším hledejte peníze. Pořádání velkých akcí jako je vinobraní stojí stovky tisíc. V době, kdy
očekáváme výrazný propad státního rozpočtu a tím i rozpočtů měst, byste nám takový výdaj v případě,
že se akce zruší, neodpustili.
4. Většina akcí s účastí města sice nestojí a nepadá se zahraničními návštěvníky a účinkujícími, ale ti
často tvoří její nedílnou součást. A nyní je ve hvězdách, zda nějací zahraniční návštěvníci do Valtic vůbec
dorazí.
5. Ptáte, co menší akce, třeba do 100 lidí? Nejsme prostě schopni zabezpečit, že lidí nepřij(e)de více.
Buď se budou konat, nebo ne. Rozhodli jsme, že NE.
6. Z uvedených důvodů nechceme akce návštěvnicky omezovat a snižovat jejich úroveň, kterou za léta,
kdy se konají, získaly. Příští rok si to, doufám, všechno vynahradíme.
Jsem na vás, Valtičané, hrdý. Děkuji vám všem za pochopení, trpělivost a toleranci. Pevně věřím, že si
třeba „už“ na sv. Martina připijeme na zdraví, nebo si společně zazpíváme o Adventu.
Pavel Trojan, starosta

