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Vážení spoluobčané,

Milí a vážnosti hodní spoluobčané,
přejeme Vám do nového roku hodně zdraví,
radosti a duševní pohody.
Ať zažíváte jen příjemné chvíle nejen mezi svými nejbližšími,
ale i mezi sousedy a známými.
Ať najdete chvilku na vzájemné sdílení, pousmání, dobré slovo
a prožíváte spolu chvíle všední i sváteční ve vzájemné pohodě a přátelství.
Je jen málo lidí, kteří mají radost z ponižování a ubližování druhým.
Přejme si, ať nás tyto „vzácné povahy“ ovlivňují co nejméně.

Vaši zastupitelé
Miloš Zapletal, Helena Jakubcová, Marie Jadrná,
Dáša Menšíková a Radovan Šimbera

dovolte mi úvodem několik slov k našemu zpravodaji. Jistě by bylo o čem psát, vždyť
máme za sebou další rok a před námi tajemství dnů roku nového. K mnoha přáním
pro následující dobu přijměte i přání redakce.
A protože nás poslední dny vedly spíše k zamyšlení a předsevzetím, přidám k dobru
jeden pozoruhodný příběh. Trochu sice odlehčuje závažnost dalších příspěvků, ale
v úsměvném obsahu může mnoho čtenářů nalézt i podněty k úvahám, byť trpkým.
Dala jsem mu pracovní název „Jak důstojný pán o důstojnost přišel“.
Jednoho dne za mnou přišel známý, který pracuje na Letišti Brno a začal mi vyprávět, čeho byl právě svědkem.
Byl den jako každý jiný, mnoho lidí čekalo na prohlídku zavazadel a procházelo
pomalu přes detektory kovů. Každý člověk počítá s tím, že jakmile letištní kontrola
bude mít pochybnosti, může přijít i osobní prohlídka. Ne tak zavalitý muž, který se
vydal na dovolenou se svojí manželkou. Když jeho žena procházela kontrolou, senzory
zaznamenaly přítomnost kovu v její botě. Dle pravidel si měla paní sundat botu, aby ji
lidé na kontrole mohli prohlédnout. Tahle banalita rozpoutala nevídanou reakci jejího
manžela. „Víte Vy, kdo já jsem? Moje manželka se tu nebude zouvat.“
A kdyby pán nezačal vyjmenovávat všechny svoje posty, od církevního hodnostáře
až po starostu Újezdu u Brna, tak bych se tuto trapnou scénku ani nedověděla.
Vůbec nic nepomohlo vysvětlování letištní kontroly, že je to standardní postup a že
platí bez výjimky pro všechny lidi, kteří chtějí cestovat letadlem. (Pravděpodobně si ten
pán myslel, že jeho funkce mu dávají právo považovat se za nadčlověka.)
Nebylo to nic platné. Lidé se začali bouřit a nechybělo mnoho a dotyčný pán byl
vynesen i se svou manželkou z odbavovací haly. Aby zaměstnanci letiště zabránili
nejhoršímu, zavolali pilota letadla, aby přišel nastalou situaci vyřešit. Pilot byl velice
rozezlen a vysvětloval dotyčnému, že klidně může odletět až zítra, že má času dost.
A jelikož byl pilot veliký, urostlý muž a jeho přesvědčovací metoda byla velmi motivační.
Nakonec vše postupovalo dle pravidel a klienti CK mohli (sice pozdě ale přece) odletět
na svoji vysněnou dovolenou.
Nechci ani pomyslet, kde všude nám tento pán dělá takovou „reklamu“. Kolik takových trapných a nevhodných scén už proběhlo, aniž bychom se to dozvěděli?
Jsem přesvědčena, že jich nebylo málo. Asi mu nedochází, že z něho mají strach
jen lidé, kterým může uškodit a kteří nevěří sami v sebe.
Dáša Menšíková
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Příspěvek

ZAJÍMAVÝ TESTÍK

Vezměte si tužku a papír a zaškrtávejte
Zdroj: www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/3319-jan-hnizdil-manual-zvidaveho-obcana

Jan Hnízdil: Manuál zvídavého občana
Psychiatr Robert Hare a psycholog Paul Babiak, autoři knihy „Hadi v oblecích aneb
Psychopat jde do práce“, zjistili, že mezi manažery a politiky je mnohem vyšší procento
nebezpečných psychopatů, než mezi vězni ve federálních věznicích. To by teprve koukali u nás. Každý rozumí tomu, že se může narodit člověk bez ruky nebo s nějakou
tělesnou vadou. Málokdo ale chápe, že se může narodit člověk s poškozeným charakterem. Nebo i bez něj. Když se dostane do vysoké funkce, je zle. Není síly, jak ho
odstranit. Demokratický společenský systém na to vůbec nepamatuje. Nad chováním
řady našich politiků, nad jejich projekty, jako třeba Olympijské hry v Praze, Opencard,
Pandury, Grippeny nebo lyžařský šampionát v Liberci, zůstává rozum stát. Existuje jediné vysvětlení. Zrodily se v mozcích charakterových invalidů. K jejich odhalení poslouží
modifikovaný test francouzské psycholožky Isabelle Nazare-Aga, autorky knihy „Nenechte sebou manipulovat. Aneb jak rozpoznat manipulaci a jak se jí bránit“. Za každou
shodu s následujícími dvaceti příklady chování přičtěte na vrub sledovaného politika
z Vašeho okolí jeden bod.
1.	Dává okázale najevo svoje znalosti, rád ohromuje množstvím publikací,
sečtělostí, citacemi a odkazy. Sází na nedostatečné znalosti druhých,
snaží se vzbudit dojem, že „má navrch“.
2.	Je sebestředný. Obklopuje se výlučně lidmi nejistými a bezmezně oddanými.
Přestože tvrdí pravý opak, názory ostatních jej nezajímají, jejich práva, potřeby
a problémy nevnímá.
3.	Jeho osobní integrita a růst jsou nerozlučně spojené s ponižováním ostatních.
Pokud o někom hovoří, pak ironicky, s despektem. Je jako topící se člověk,
jenž strhává pod vodu svého zachránce. Jeho vztahy připomínají nepřetržitý boj.
Nemá žádné skutečné přátele.
4.	U druhých dokáže vyvolat pocit viny i za sebemenší pochybení. Používá přitom
zdánlivě logické argumenty a morální zásady, jimiž se účelově ohání. Sám pocit
viny nezná. Je bezchybný.
5.	Zdvořilosti, ohleduplnosti a slušnosti druhých využívá k dosažení vlastních cílů.
Snaží se zmocnit toho, co nemůže mít: jejich dobrých vlastností, nadání
a úspěchů. Zodpovědný a slušný člověk se snadno stává jeho kořistí.
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6.	Nepřetržitě kritizuje. Nikdo si nemůže být jistý, že unikne jeho útokům.
Dokonalost neexistuje a on je od toho, aby na to druhé upozorňoval. Terčem
kritiky se mohou stát i malichernosti, které s jeho odborností nijak nesouvisejí.
7.	Pokud nevycházejí jeho plány, zbavuje se odpovědnosti, svaluje vinu na druhé.
Prohlašuje, že se stal obětí spiknutí neschopných, omezených a líných.
8. Pokud má udělat nějaké jasné a jemu nepříjemné rozhodnutí, neučiní tak otevřeně.
Raději se stáhne do pozadí, aby se za čas mohl stát jeho hlasitým kritikem.
9.	V případě úspěchu nezapomene zdůraznit, že na něm má zásluhu především on.
Pochvala a povzbuzení spolupracovníků jsou mu cizí.
10.	Trvá na okamžitých odpovědích na svoje otázky. Druhým dává neustále najevo,
že musejí být dokonalí, nesmějí měnit názor, musejí všechno vědět.
Vlastní názory, chování a pocity přitom pružně mění.
11. Je mistrem v umění lhát. Jestliže jej na rozpor upozorníte, kategoricky popře, že by
změnil názor a ještě vás obviní, že jste jej špatně pochopili. Pravděpodobně si ani
neuvědomuje, jak často lže. Neznamená to ovšem, že si to neuvědomuje nikdy.
12.	Forma je pro něj důležitější než obsah.
Zakládá si na svém vzhledu, kondici a vnějším efektu.
13. Nesnáší, aby kdokoliv žertoval na jeho účet, kritizoval jej, nebo mu dokonce
něco odmítl. Dokáže popírat i zřejmá fakta. Kritika v něm vyvolává nejistotu
a úzkost, které pak zakrývá jedovatými a uštěpačnými poznámkami.
14.	Jestliže mu docházejí argumenty, uchyluje se k teatrálním posměšným gestům
a opovržlivým grimasám.
15.	Je mistrem v používání „dvojité vazby“ (double bind). Jde o paradoxní
komunikaci, při níž jsou dvě navzájem si odporující zprávy vysloveny tak,
že když vyhovíte jedné, nevyhovíte druhé. Vyčítá vám například, že jste v oboru
nevzdělaní a když se od něj chcete dozvědět víc, odpoví: „To je zbytečné,
stejně byste to nepochopil.“ Ať uděláte cokoliv, je z vás hlupák.
16.	S diskuzí souhlasí jen tehdy, pokud je si jistý, že z ní vyjde jako vítěz.
Jestliže se dostane do úzkých, odejde, nebo neomaleně změní téma rozhovoru.
Ve strachu z prohry neváhá sáhnout ani ke skrytým hrozbám.
17.	Svoje žádosti neformuluje jasně, ale raději oklikou tak, aby na základě vynucené
odpovědi druhého mohl dospět k závěru sám.
18.	Vadí mu lidé v okolí, kteří si dobře rozumějí. Rozeštvává je. Nesoulad
a podezíravost se přitom šíří plíživě. Bývá těžké určit, odkud vlastně přicházejí.
19.	Vyhýbá se přímému kontaktu, vzkazy nechává vyřizovat „svými“ lidmi.
Místo osobního rozhovoru raději telefonuje, píše nebo komunikuje
prostřednictvím médií.
20.	Přestože není v obvyklém slova smyslu stranický, straní, rozděluje, aby snadněji
panoval.
OPOziční zpravodaj
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Hodnocení:
Pět a méně bodů shody:
Ve veřejném životě může působit, aniž by byl bezprostřední hrozbou pro svoje okolí.
Jeho excesy v chování jsou spíše ojedinělé a náhodné. Je schopen podřídit své zájmy
celku. V podmínkách fungující občanské společnosti je reálná šance na jeho uzdravení.
Patnáct a více bodů shody:
Jde o nebezpečného manipulátora s těžkou osobnostní, charakterovou, poruchou. Pro
působení ve veřejném životě je naprosto nevhodný. Má ničivý vliv na mezilidské vztahy
a fungování týmu. Celek vždy podřizuje svým zájmům. Účinná léčba neexistuje. Je
třeba jej izolovat, zabránit mu, aby ohrožoval sám sebe a svoje okolí.

2

Příspěvek

Níže přinášíme nahlédnutí do e-mailové diskuze mezi zastupiteli, jejíž
předmětem byla NEZÁKONNOST JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA
MĚSTA ÚJEZD U BRNA zjištěná odborem dozoru a kontroly veřejné
správy na základě podnětu pana Mgr. Parmy (viz. sken vyrozumění).
Výsledný obrázek si udělejte sami.

Příspěvek

Kdo se tlačí do veřejných funkcí
Narcista
• Má obrovskou potřebu poutat na sebe pozornost a trpí představou
vlastní velikosti.
• Dokáže se kdykoliv komukoliv vemluvit – k tomu má k dispozici
mnohem více „antén“ než ostatní lidé. Stojí ho to ale velkou námahu
a následně upadá do hlubokého útlumu, až depresi a je velmi
nepříjemný pro své okolí.
• Narcista je egoista a dokáže nemilosrdně prosazovat svoje zájmy.
• Láska k partnerovi se rovná manipulaci a vykořisťování.
• Narcisté, jako jiné psychicky zatížené osoby si zaslouží akceptování,
ale nejsou pro svoje destruktivní a jiné negativní vlastnosti vhodnými
kandidáty pro veřejnou funkci.
Josef Klíč
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Vážení zastupitelé,
všichni se musíme zamyslet nad skutečností, že až na základě upozornění pana
Mgr. Jana Parmy ze Sokolnic došlo k opravě našeho Jednacího řádu ve prospěch občanů
Újezdu u Brna, a proto už od 2. 10. 2012 není v rozporu se zákonem. Není moc veselé,
že na tuto skutečnost upozorňovali opoziční zastupitelé už v minulém volebním období,
stejně jako na začátku tohoto volebního období, a jejich připomínky nebyly akceptovány.

1

Teprve díky opravdu nekompromisnímu až drzému chování pana Mgr. Parmy, které
takto jedině může konkurovat Vašim projevům chování, byla provedena náprava – díky
Bohu za takové lidi.
Helena Jakubcová

Příloha:
Návrh k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání
zastupitelstva města Újezd u Brna, které se bude konat dne 6. 12. 2010.

S pozdravem
Marie Jadrná

Vážení zastupitelé,
přečetl jsem si mail paní Mgr. Jadrné a konstatuji, že neuvádí pravdu, ale na to
jsem si zvykl. Jednací řád nebyl v rozporu, a proto by zastupitel neměl lhát, pouze bylo
nutno doplnit některé věci, a to jsme také udělali. V loňském roce ani v minulém volebním období nebyl žádný návrh na změnu jednacího řádu. Je nepravdou, že v loňském
roce na něco poukazovali opoziční zastupitelé. Existují zápisy, existuje korespondence
a nic podobného se nedělo, to je, prosím, vše, co jsem k mailu chtěl říct.

2

Předkládám návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města v tomto smyslu:
V odstavci 3. Svolávání zasedání Zastupitelstva města
V bodě 5. Členům zastupitelstva je současně s pozvánkou sdělen program zasedání obsahující
stručný popis projednávané problematiky s návrhem usnesení nejpozději 5 dnů před zasedáním.
V případě nutnosti může být tato doba zkrácena na 3 dny.
V odstavci 4. Programová příprava
V bodě 4. Materiály předkládané k projednání zastupitelstvem města musí být předloženy
na městském úřadě nejpozději do čtvrtka – do konce pracovní doby – týdne předcházejícího
zasedání zastupitelstva. Od následujícího dne jsou členům zastupitelstva města materiály
k dispozici k nahlédnutí v pracovní době na městském úřadu.

Jan Hradil
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Vážený pane starosto a ostatní,
mlčel jsem – bylo mi to celkem jedno, ale nezlobte se, již ne. Buďto uvádíte nepravdu:

a) VY
b) nebo Odbor dozoru a kontroly veřejné zprávy, který JASNĚ ve svém vyjádření uvádí to,
co je v obrázku zde v textu nebo v příloze.
Tedy pokud uvádíte, cituji: „a proto by zastupitel neměl lhát“, tak to platí na VŠECHNY
zastupitele.
A nebo jste paní Vršovské napsal, že uvedla NEPRAVDU a že lže ona?
Miloš ZAPLETAL

Vážený pane starosto, je mi líto, že musím konstatovat, že máte tak krátkou pa4 měť, ale na to už jsem si zvykla.
Nemáte pravdu, když uvádíte, že v minulosti nebylo na nesprávnost „Jednacího řádu“
poukazováno. Stalo se tak formou návrhu na změnu Jednacího řádu a vše bylo podáno
oficiální cestou v počtu 15 ks – pro všechny zastupitele – přes podatelnu městského
úřadu dne 24. 11. 2010, kdy tomuto podání bylo přiděleno č. j. 4189/2010/UUB/ZM.
V příloze posílám pro obnovení paměti všech návrh změny „Jednacího řádu“, kde
v bodě 15 uvádím (asi po „stopadesáté“ po té, co jsem s bývalým zastupitelem
Bc. Šafaříkem v minulém volebním období neustále poukazovala na tuto nesprávnost
„Jednacího řádu“) a doplňuji o upřesnění, že se občané mohou vyjadřovat v čase rozpravy k jednotlivému projednávanému bodu a ne až po projednání všech bodů programu před koncem zasedání zastupitelstva.
Tento můj návrh jste nechal svými stoupenci odhlasovat jako nepřijatý – jako každou
věc, kterou navrhnu – na to jsem si také už zvykla – ale jde o to, že po celou dobu
platnosti dvou jednacích řádů, které jste si nechal svými stoupenci odhlasovat, byla
veřejnost protizákonně krácena ve svých právech.
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V odstavci 7. Průběh zasedání zastupitelstva města
V bodě 3. Hlasování řídí předsedající zasedání, výsledky hlasování zjišťuje předsedající, jmenovitě
zapisuje určený zapisovatel a ověřují určení ověřovatelé programu.
V bodě 4. V zahajovací části zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání,
případně jaké námitky byly proti němu podány. Úkolem návrhové komise je připravit návrh
usnesení k jednotlivému bodu jednání v případě, že usnesení k dané problematice, se kterým byli
členové zastupitelstva seznámeni prostřednictvím pozvánky s programem, nebylo přijato.
V bodě 15. Občan obce (fyzická osoba, která je…….má právo v souladu s jednacím řádem v čase
rozpravy k projednávanému bodu programu zasedání:………..
V odstavci 9. Hlasování
V bodě 6. Usnesení je přijato, hlasuje-li „pro“ návrh nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva, pokud není zákonem stanoveno jinak.
(viz. ustanovení § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
Předkládám návrh na doplnění jednacího řádu rady města v tomto smyslu:
V § 13. Organizačně technické záležitosti schůze rady.
V bodě 4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení rady a podepisují jej starosta, místostarosta
a určení ověřovatelé. Zápis ze zasedání rady je zaslán zastupitelům města v elektronické nebo
písemné formě. Zápis musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí.

V Újezdu u Brna dne 22. 11. 2010

Helena Jakubcová, zastupitel města

Paní architektko,
obdržel jsem od Vás přípis mailem, na který konstatuji: Vaše invektivy nebudu
akceptovat, a pokud nebudou oficiálním podáním zastupitele, nebudu je ani probírat.
Nebyla jste to Vy, kdo zadal opravu našeho jednacího řádu, ale já. Byl zadán panu
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Mgr. Nejezchlebovi. Dále žádný občan Újezdu u Brna nebyl nikdy v průběhu jednání
zastupitelstva jakkoliv omezen. Což je velice důležité. Pokud vím, byla jste to Vy, kterou
napomenulo JMK ještě, když jste byla stavebním úřadu, že jste protizákonně jednala
v případě Mgr. Markelové.
Nebudu si s Vámi dopisovat a na Vaše invektivy nebudu odpovídat. Byla jste to Vy, která
musela opustit stavební úřad. Dále Vás vyzývám, abyste ostatní zastupitele neurážela
a nepsala o nich jako o mých stoupencích. Neurážejte je, nejsou to stoupenci, ale jsou
to řádně zvolení zastupitelé, a tak Vás vyzývám ne poprvé, ale i při mnoha jednáních
zastupitelstva, chovejte se slušně.
Jan Hradil

Pane starosto,
6 již podruhé Vás žádám, abyste zvážil odstoupení z funkce starosty. Jsem znechucena Vašim neustálým lhaním a sváděním Vašich vlastních pochybení na opozici.
Není Vám aspoň trochu hanba. Paní Jakubcová píše, že si na Vaše chování již zvykla.
Já si myslím, že se na to ani zvyknout nedá. Jste si vědom, že vlastníte velice silnou
zbraň, a to je dar květnaté kazatelské řeči, kterou velice dobře používáte k manipulaci
s lidmi. Na mnoho z nich toto velice účinně funguje. Některé lidi také držíte v šachu tím,
že Vám musí být za něco vděční. Těchto zoufalců je mi opravdu líto.
Jsem ráda, že pan Parma velice rychle pochopil, že s Vámi se slušně jednat nedá a drží
se hesla „Na hrubý pytel, hrubá záplata“.
Věřím, že tak, jak se začínají stahovat mračna nad Vaším přítelem p. Haškem, se pomalu začnou stahovat i nad Vámi. A otázkou je, jestli se tak už neděje. Tento článek je
jen taková malá vlaštovička.
„Druhý muž sociální demokracie a „vůdce“ všech hejtmanů Michal Hašek je dva roky
ve vážném podezření ze střetu zájmů.
V roce 2010 si půjčil od bratislavského biskupa Církve československé husitské Jana
Hradila 750 tisíc korun na vybavení nového bytu. Závazek by měl splatit do pěti let,
tedy v roce 2015.
Podmínky půjčky nejsou známy. Věřitel se o nich odmítá bavit, hejtman na otázku odpovídá jen to, že půjčka není bezúročná.
Přitom bychom měli znát víc, protože biskup Hradil není jen duchovním a dlouholetým
starostou Újezdu u Brna, ale také podnikatelem, který získává v Haškově kraji veřejné
zakázky. Jeho oborem se stalo zdravotnictví, respektive laboratorní diagnostika. Právě
v roce 2010 koupil čtvrtinu společnosti MDgK plus, která ten samý rok rozšířila působnost do vyškovské nemocnice. Zřizovatelem je tam Jihomoravský kraj...
Čtěte další podrobnosti v čerstvém vydání placeného deníku Insider:
Co Michal Hašek „neví“ o muži, kterého nazývá svým přítelem?“
Jistě znáte rčení „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“.
Už aby se konečně utrhlo.Přeji Vám klidný a pěkný den.
Dáša Menšíková
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Paní Menšíková,
poslala jste mail, ve kterém mě vyzýváte k odstoupení. Já Vám konstatuji, podívejte se, kolik jste při volbě dostala hlasů Vy a kolik jsem obdržel hlasů já. Musím Vám
připomenout, že jsem to byl také já, který Vás požádal ve své kanceláři, abyste hrubě
nehovořila přede mnou o svém muži a požádal jsem Vás, abyste opustila moji kancelář.
Vám jsem také pomohl, a to v případě Vašeho bratra a ujišťuji Vás, že jsem Vás tím nedržel v šachu, ani nedržím. Ano, panu JUDr. Michalu Haškovi zasílám Váš mail a je na
něm, aby zvážil, jak bude postupovat.
Nyní konstatuji: vzhledem k Vašim hrubostem Vám na Vaše maily nebudu odpovídat,
pokud nebudou oficiálním podáním zastupitele. Nehodlám si s Vámi ani dopisovat.

7

Jan Hradil

Vážení zastupitelé,
tak tomu říkám „spojit příjemné s užitečným“. Musím konstatovat, že v čele našeho města stojí člověk, který je výkvětem společnosti. Jen tak dál, pane starosto...
Článek z deníku Insider:
...přitom bychom měli znát víc, protože biskup Hradil není jen duchovním a dlouholetým
starostou Újezdu u Brna, ale také podnikatelem, který získává v Haškově kraji veřejné
zakázky. Jeho oborem se stalo zdravotnictví, respektive laboratorní diagnostika.
Právě v roce 2010 koupil čtvrtinu společnosti MDgK plus, která ten samý rok rozšířila
působnost do vyškovské nemocnice. Zřizovatelem je tam Jihomoravský kraj.
V roce 2010 se také „Hradilově“ společnosti začalo dařit výrazně lépe, než bylo do té
doby zvykem. Pronajala si ve vyškovské nemocnici prostory a provozuje celou patologii, přičemž tento obor a s ním spojené služby patří podle lidí z branže k tomu ziskovému, v čem lze ve zdravotnictví podnikat.
Odrazily to i dokumenty z obchodního rejstříku, podle nichž rostl od roku 2009 obrat
firmy a zvýšil se i zisk po zdanění. Obrat roku 2009 činil 3,47 milionu, roku 2010 to bylo
8,11 milionu, 2011 pak 12,51 milionu, druhá ze zmíněných položek se zvedla z 867 tisíc
roku 2009 na 1,41 milionu v roce 2010 a 1,21 milionu v roce 2011.
V oficiálních dokumentech nemocnice najdeme větu, odkud tyto peníze plynou. „Nájemce si účtuje provedenou práci k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění sám,“ píše se ve výročních zprávách nemocnice za roky 2010 a 2011. Výši nájmu
nemocnice nesdělila.
Do doby, než se tu „pitevního provozu, bioptických a cytologických služeb“ (citace
z webových stránek) ujala MDgK plus, pracovali pro nemocnici vlastní patologové
nebo tyto služby zajišťovala Fakultní nemocnice Bohunice v Brně.
Ta však náhle smlouvu vypověděla. „Pan ředitel řekl, že má od pojišťoven jen určitou limitaci výkonů. Kdyby se to nestalo, obstarávali by nám tuto službu dodnes,“ říká ředitelka
vyškovské nemocnice Věra Seidlová s dovětkem, že navíc o vlastní patology přicházela.
„Jsem ráda, že mám tuto službu vůbec zajištěnou a nemusím vzorky vozit do jiného
kraje,“ komentuje nyní dva roky staré rozhodnutí si patologické a laboratorní služby
najmout u MDgK (o výdělek ve Vyškově se ucházela ještě společnost ze Zlínska, její
jméno si však ředitelka s odstupem dvou let ani nepamatuje).
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Haškův věřitel odmítá, že by v dobrém obchodu „jeho“ firmy hrála třičtvrtěmilionová
půjčka hejtmanovi roli.
„Půjčil jsem zcela bez jakékoliv vazby,“ tvrdí kněz, který mimochodem oddával
pro druhé manželství někdejšího předsedu ČSSD Jiřího Paroubka. „Půjčil jsem několika přátelům. Myslím si, že když ty peníze člověk má, může s nimi naložit, jak chce,“
říká, jako by jeho věřitel Michal Hašek byl navzdory významnému a vlivnému postavení
obyčejným smrtelníkem.
K podnikání ve zdravotnictví se pak husitský biskup prý také dostal kvůli snaze pomáhat. „Měl jsem možnost laboratořím pomoci a koupil jsem si podíl,“ líčí Hradil, který se
prý ke MDgK plus dostal zprvu tak, že jí pronajal prostory ve svém domě.
Hejtman Michal Hašek nad otázkami po detailech půjčky projevuje pozoruhodnou lehkovážnost v rozhodování, od koho si půjčuje, i když jde o stotisícové částky.
„Vůbec netuším, že pan biskup se vedle věcí duchovních a funkce starosty údajně věnuje podnikatelským aktivitám,“ tvrdí v SMS zprávě navzdory tomu, že předtím Insideru
ve shodě s Janem Hradilem potvrzuje, že jsou dlouhá léta přáteli.
Z první věty pak místopředseda ČSSD vyvozuje logický závěr: „Nemohu tedy ani vědět
o vámi zmiňovaném vztahu nemocnice ve Vyškově s takovým privátním subjektem.“
Na dotaz, zda se domnívá, že je tato vazba v pořádku, už jihomoravský hejtman ani
neodpověděl a vynechal i dotaz, co s informací, že jeho věřitel podniká v krajem řízené
organizaci, hodlá udělat.
Dáša Menšíková

Vážení,
i když si asi nastavím mailíky od některých zastupitelů do spamů, na tento ještě
zareaguji, i když není určen přímo mě a reagovat bych tudíž nemusel, možná ani neměl.
Velice stručně: „Castys omnia casta“ – tedy „Čistému vše čisté“. Nebo české přísloví:
„Podle sebe soudím Tebe.“
Také se považuji za přítele Dr. Hradila a dokonce mi taky kdysi nabídnul půjčení peněz –
daleko menší částky, naštěstí jsem ale nepotřeboval. Ovšem taky nic nevím o jeho
aktivitách, neptal jsem se jej po nich – prostě měl peníze, částku nijak horentní a byl
ochoten mi ji půjčit, kdybych potřeboval.
Že investuje peníze, které má, do aktivit které vynášejí je snad logické. Jen blázen dělá
opak! A protože jej přece jen znám nejen jako starostu, ale i jako člověka, nevěřím, že
komukoli půjčil ze zištných důvodů. Mohu se plést – a bylo by to nesmírně bolestné
zklamání, ale drbům a novinářsým kachnám nepřikládám váhu, i když to jistě bude
úžasné sousto pro OPOzpravodaj.
Pro mě má celá věc nádech souboje geniality s podprůměrností, malostí, závisí, nenávistí, neschopností...
Tím jsem napsal, co jsem považoval za nutné a každý si jistě udělá obrázek sám.
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Vlastimil Bílek
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DALŠÍ NEZÁKONNOSTI
V Újezdu došlo k porušení zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů. Pan starosta byl povinen dle §34 informovat voliče na úřední
desce o době a místě konání voleb nejpozději 15 dnů přede dnem volby prezidenta.

Citace zákona
§ 34 Informování voličů
(1) Starosta zveřejní na úřední desce obecního úřadu informaci pro voliče
a) o době a místě konání volby prezidenta nejpozději 15 dnů přede dnem volby
prezidenta; v informaci uvede adresy volebních místností; bylo-li na území obce
zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých
volebních okrsků, a dále uvede další potřebné údaje k nerušenému průběhu
voleb, atd.
Jak víme, jistě si pan starosta najde někoho, na koho svede toto pochybení, nicméně
dle zákona je povinen zabezpečit toto vyvěšení právě on sám. Měl tak učinit předtím,
než odjel na dovolenou.
Těžko si mohly úřednice na MěÚ zajistit jeho podpis dne 27. 12., který byl posledním
dnem vyvěšení, když byl právě v Egyptě. Proto k vyvěšení na úřední desce došlo až po
jeho návratu dne 3. 1. 2013
Radovan Šimbera
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UZAVŘENÝ KRUH
Vážení a milí – jsme zvyklí z novin i ostatních médii dozvídat se o nekalých praktikách
„herců“ naší vrcholné politické scény. Dávají opravdu „zářný“ příklad politickým scénám
nižší úrovně.
Napadá mne – nemáme i u nás takový malý přesvědčivý herecký ansámbl?
Hlavní role přináleží obvykle nejlepšímu herci, který je obyčejně za své herecké výkony i dobře ohodnocen. Víme však dobře, že s jídlem roste často chuť a ne jinak je to
i s naší hereckou celebritou. Ta mimo jiné podniká pronajímáním vlastních nemovitých
prostor za účelem podnikání dalších herců naší malé scény.
OPOziční zpravodaj
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Jeden takový herec s vedlejší roličkou má tedy jeho prostřednictvím zajištěn přísun zakázek pro divadlo, aby měl dostatek finančních prostředků k placení nájmu herci s hlavní
rolí. Takže tato herecká celebrita pak z peněz státního divadla inkasuje dvakrát – honorář
za svoji roli a nájemné zaplacené ze zakázek divadla. Takový malý – uzavřený kruh!
Závěrem si odpovězme na tyto otázky:
• Jak to, že předsedou stavební komise je představitel firmy, která sídlí v prostorách
ve vlastnictví starosty obce? Není tento fakt potencionálním „střetem zájmů“?
• A není již jasným „střetem zájmů“ to, že firma předsedy stavební komise dostává
podstatnou část obecních zakázek?
• Jak to, že předsedou stavební komise je občan sousední obce a ne místní
odborník? Jedná se o odborníka nebo řemeslníka? Ví tento člověk něco
o koncepci územního plánování, zásadách tvorby sídelního útvaru a o urbanismu
a architektuře?
• Jak to, že předseda stavební komise, jako stavební firma, staví stavby na černo – jak
se tomu stalo u stavby např. zastřešení pískoviště v Mateřské školce a nerespektuje
tak stavební zákon?
Helena Jakubcová
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MVDr. Alexandra Štěpánková
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Náš nový, velice potřebný parčík
Příspěvek

Zpravodaj radnice
Dvakrát do roka nacházím ve schránce Zpravodaj radnice – publikaci, informující
o dění na „Radnici“ a ve městě, publikaci plnou „pochopení“, „dobra“, úvah nad problémy doby a monotematických fotografií. A abych nezapomněla, publikaci, přinášející
rovněž informace z „Naší mateřské školy“. O tom, co se mateřské škole podařilo opravit,
nakoupit, vylepšit, zdokonalit, ... O tom, jak se škola zapojila do „sítě Mrkvička“ (ekologická výchova), jak má svůj vlastní program „Chci žít v harmonii s přírodou“, jak aktivně
se zapojuje do programu věnujícího se primární prevenci sociálně patologických jevů,...
A tady se nestačím se divit. Zná vůbec autorka (ředitelka MŠ) článků význam daných
pojmů? Pochybuji, jak jinak si mám vysvětlit skutečnost, že chemickým přípravkem postříká nejen svůj pozemek ale i přiléhající část sousedních pozemků, jak jinak si vysvětlit, že bez jakýchkoli zábran odvádí nežádoucí vodu ze svého na opět cizí pozemek, že
je naprosto lhostejná k tomu, „že hejno holubů, které chová, trvale znečišťuje střechy,
fasády, balkóny či okna okolních domů, bazény, sušící se prádlo, zaparkované automobily a na občasné stížnosti arogantně reaguje větou: „Budete si muset zvyknout...“ Proto
mé pochybnosti, jinak by se snad takto nemohla chovat.
12

Anebo ví, co pojmy znamenají, ale jedná v duchu rčení: Káže vodu, ale pije víno.
Což ostatně v Újezdě u Brna není nic nového…
A jen poznámka na konec – nedávno, v den státního svátku, se zmiňovaná ředitelka
MŠ a zároveň zastupitelka velice hlasitě rozčilovala, že nemůže sekat trávu, že by „někdo zase řičel!“... Ve slušné společnosti je dodržování norem a pravidel slušného chování a vzájemného soužití samozřejmostí. Pokud tyto normy a pravidla určití jedinci
či skupiny odmítají respektovat, nastupují vyhlášky. A tak i Město Újezd u Brna vydalo
v dubnu 2011 vyhlášku 2011/3 o regulaci hlučných činností a ochraně nočního klidu.
Přístup ředitelky MŠ a zastupitelky města je pro mě nepochopitelný a samozřejmě ovlivňuje můj názor na většinovou část zastupitelstva města.

  OPOziční zpravodaj

Jistě každý z Vás zaznamenal, že se v centru města objevil velice „vkusný, potřebný
a multifunkční parčík“. Neuvěřitelné, co bylo slávy se zprovozněním /no, nevím, jestli se
to tak dá říci/. Myslím, že nám parčík vyrostl proto, aby tam jen tak v klidu dával záminku
lidem, aby přemýšleli, proč tam vlastně je. Musím se přiznat, že přímo s nechutí jsem
četla dopis nějakého pana Sloupenského, který si pan starosta nechal, jak jinak než
otisknout ve svém zpravodaji. Asi si, jako vždy, potřeboval zvýšit prestiž. Nezarazila
mně slova, která popisovala pana Haluzu, také jsem ho znala a myslím, že to byl dobrý
člověk.
Naopak, podle toho, jak psal o panu Hradilovi, je zcela zřejmé, že ten pán nevěděl
o čem píše „...osud nám vyslal vstříc svého prostředníka...“. Z mého pohledu si ten
osud pana Hradila měl poslat někam jinam. Vím, že to vypadá, jako bych měla na mysli
to, co každého hned napadlo, ale není to tak. Myslela jsem jen, že ho ten osud měl zavát
aspoň o jednu vesnici dál.
No co, už stalo se.
Ale zpět k parčíku.
Než se vůbec spustilo budování tohoto skvostu, paní Jakubcová v Zastupitelstvu navrhovala, aby se plocha dala využívat polyfunkčně. Plocha není ani k tomu, aby si tam
mohly hrát děti, ani těch kočárků se sem moc nevejde. Navrhovala také, aby se zde postavil kulturní dům, který by sloužil opravdu široké veřejnosti. Někdo může namítnout,
že by to bylo dost drahé. Tomu bych se musela jen pousmát, jelikož vybudování parku
s koupí pozemku přišlo na 3 miliony korun.
OPOziční zpravodaj
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A myslíte, že kulturní dům by neměl více využití než ta nešťastná obřadní síň, která
vlastně ani obřadní síní není a mám pocit, že málo kdy bude. Místo toho se tam pořádají koncerty, které nejsou také zadarmo. Ale pan Hradil musí nějak zamaskovat to,
že se řádně utnul, když ho napadlo tuto obřadní síň zbudovat. Samozřejmě se vždy
a za každých okolností bude zaštiťovat zastupiteli, ale všichni víme, že málo z nich má
svůj názor. Většinou jsou to názory pana Hradila, které oni schválí.
Ráda bych se dožila toho, že v našem městě bude jednou Zastupitelstvo, ve kterém
budou lidé konstruktivně projednávat návrhy a stát si za svými názory tak pevně, že jimi
hned tak nic a nikdo neotřese.
Vím, že se to nedá změnit hned, ale možná někdy...
Dáša Menšíková
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BYTOVÉ DOMY

A ještě jednou o připravované výstavbě

Již v minulém Opozpravodaji jsme Vás informovali o nehorázném počínání vlastníka
bytových domů na ulici Rozprýmova, kterým je obec (opět připomínám, že i Praha je
obcí). Do objektů zatíkalo, lidé bydleli v neutěšených podmínkách. Liknavost v řešení
této situace čelních představitelů obce hraničila až s arogancí.
Chtěla bych upozornit, že neutěšená situace bytů se netýká jenom obyvatel bytových domů na ul. Rozprýmové. Když se podíváte na některé nemovitosti města, je až
smutné, v jak žalostném stavu jsou. Nikdo z vedení města si kupř. nevšimne, že fasády
u jednotlivých bytů jsou odlišné od jiných apod. Čím je tato situace způsobena? Je to
jednoduché. Když se nepostará majitel nemovitosti (obec), starají se jednotliví nájemníci, a to každý tak, jak umí.
Když se podíváte na to, jak jsou nemovitosti průběžně udržovány, zjistíte, že některé
z nich neprošly rekonstrukcí několik let, pokud vůbec kdy. Kupř. nejstarší bytovka
v Újezdě u Brna sice získala nová okna, proč ale nebyla vyměněna okna v obou jejích
částech (i v té novější)? O fasádě této nemovitosti ani mluvit nebudu. Nemovitost by si
jistě vzhledem ke svému stáří zasloužila rekonstrukci.
Když se podívám na stav nemovitostí zvenku, ani raději nechci vědět, jak vypadají
uvnitř. Řada nájemníků obecních bytů se snaží situaci řešit, bohužel se v mnoha případech nic neděje a lidé chodí a stěžují si a chodí a stěžují si. U mnohých nemovitostí
by bezpochyby byl řešením odprodej bytů do osobního vlastnictví, aby si situaci řešili
sami jako majitelé.
Jak je možné, že obec ignoruje požadavky lidí na neutěšenou situaci v bytech? OPĚT
SE JEDNÁ O SKUPINU OBČANŮ, NA KTERÉ SE NEBERE VŮBEC OHLED – KOHO
Z NICH CHCE PAN STAROSTA TRESTAT?
Z výše uvedeného vyplývá jediné:
• OBEC SE NEUMÍ POSTARAT O STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ FOND!
• I PŘESTO HODLÁ STAVĚT DALŠÍ BYTOVÉ DOMY DO STÍSNĚNÉ PROLUKY MEZI
STÁVAJÍCÍ PENSION NA ŠTEFÁNIKOVĚ ULICI A VÝROBNU KRMNÝCH SMĚSÍ?!
• Z jakého důvodu? JEN ABY PŘIBYLO NEVOLNÍKŮ? LIDÍ, KTEŘÍ MUSÍ
DRŽET „HUBU A KROK“, PROTOŽE BYDLÍ V OBECNÍM BYTĚ A ČASTO ZA
POZORUHODNÝCH PODMÍNEK? O VÝŠI NÁJMŮ VZHLEDEM KE STAVU
NEMOVITOSTÍ RADĚJI TAKÉ MLUVIT NEBUDU!
Helena Jakubcová
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Příspěvek

BYTOVÝCH DOMŮ MEZI PENSIONEM
A VÝROBNOU KRMNÝCH SMĚSÍ
Nenápadně, ale plíživě, sem tam problesknou nějaké zprávy v zápisech z Rady města
o tom, že stavba bytových domů u Pensionu je již odsouhlasena. Jak a kým? Zřejmě si
pisatel plete „pojmy s dojmy“.
Územním plánem je sice plocha mezi Pensionem a Výrobnou krmných směsí (naproti
výrobního areálu HAKR BRNO) deklarována jako návrhová plocha určená pro výstavbu
bytových domů, doposud však nebyla Zastupitelstvem odsouhlasena ani projektová
dokumentace, stavba nebyla projednána ani s dotčenými orgány a nebylo vydáno ani
územní rozhodnutí či stavební povolení – tak jaképak odsouhlasení?!
Přes to všechno připomínám, že tento záměr je zcela zcestný! Je pouze urputnou
a křečovitou snahou za každou cenu postavit byty pro budoucí nevolníky – viz. předchozí článek.
Ano, byty jsou potřebné, ale vzhledem k tomu, že jsou stejně nárokovány i pozemky
určené pro výstavbu rodinných domů, proč by měly být prioritou?
Pokud byly zbudovány po dobu nynějšího složení vedení obce již několikrát bytové
domy, proč tedy nenechat pro změnu vyrůst lokalitu určenou pro výstavbu rodinných
domů? Stejně vyrůstají pouze byty startovací či maximálně dvoupokojové, které mladým rodinám nemohou dlouho sloužit. Stačí jedno či dvě děti a třetí pokoj je nepostradatelný. V bytovém domě by měly být zastoupeny všechny kategorie bytů. Ty by mohly
být v průběhu své existence mezi nájemníky vzájemně směňovány podle momentálních potřeb ve smyslu obecně známého – kdy mladá rodinka začíná v malém startovacím bytě, asi po pěti letech potřebuje větší byt a tato potřeba trvá nějakou desítku,
či dvacítku let, a potom opět rodiče dospělých dětí, které již „z rodného hnízda vylétly“,
se vrací do menšího bytu na dožití. V našem případě, lidé z našich startovacích bytů,
maximálně dvoupokojových, odchází do okolních obcí za výstavbou rodinných domů!
Naše obec láká sice mladé rodiny k bydlení ve startovacích bytech, ale dále si je neumí
udržet!
Proč? Protože neposkytuje téměř žádné příležitosti k výstavbě. Nechystá plošně výraznější výstavbu technické ani dopravní infrastruktury (inženýrských sítí a komunikací),
byť nemalé objemy finančních prostředků jsou poskytovány na méně potřebné.
Závěrem se vracím opět k úvodní myšlence, kdy uvádím, že záměr výstavby bytových
domů ve výše popsané lokalitě je holým nesmyslem a připomínám, proč tomu tak je:
• Bydlení bude nevhodně umístěno v návaznosti na průmyslovou zónu a nevhodné dopravní napojení,
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• Naruší pohodu bydlení stávajících rezidentů pensionu, kteří ztratí část potřebného klidového zázemí a zvýší se dopravní zatížení kinetické a hlavně statické
(doprava v klidu = plochy parkování).
• Dojde ke zmenšení plochy zeleně v našem městě a k ohrožení hnízdních možností vzácných druhů ptáků.
Zamyslete se i Vy nad tímto záměrem a jistě naleznete spoustu vhodnějších míst
pro výstavbu bytových, ale i rodinných domů.
Ano, ve většině případů by muselo dojít k výkupu pozemků, ale ty mohly být dávno
odkoupeny, pokud by se dělaly v souběhu s výkupem pozemků pro domov důchodců,
aby se nemyslelo opět jen na jednu skupinu obyvatelstva. Jednoznačně snaha nebyla
a všichni víme proč! Tento druh nájemníků je možné přece jenom ještě více držet v hrsti
a dle mého názoru nepěkná atmosféra strachu v našich některých zařízeních o tom
svědčí.
Helena Jakubcová
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Příspěvek

PŘÍPADNÝ ODKUP POZEMKU
P. Č. 3258/121 ZA ULICÍ 9. KVĚTNA
V novém územním plánu je několik ploch pro plánovanou bytovou výstavbu – každý
z nás měl možnost toto sledovat, případně připomínkovat.
Jednou z těchto ploch je i plocha za zahradami obyvatelů ulice 9. května směrem
k sokolnickému nádraží.
Oznamuji Vám, že žádný z opozičních zastupitelů nemá proti této návrhové ploše
sebemenší výhradu s doplněním: „Pokud budou dané pozemky vykoupeny jako
CELEK a následně rozparcelovány na jednotlivé parcely pro rodinné či bytové
domy“.
Pro názornost se jedná o následující plochu (červeně šrafovanou):

předpoklad výstavby bytových domů a parkovišť
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Člověk nemusí být ani velký urbanista, aby si řekl: „No to je super, například uprostřed dané oblasti vybudujeme komunikaci a na každou stranu od ní vznikne asi
24 krásných pozemků (tedy celkem 48) na výstavbu rodinných domů s pěknou zahradou.“ Samozřejmě mohou existovat i alternativní návrhy s jednou páteřní komunikací
a několika slepými zápusty a kolem nich pozemky. To je již na další diskusi a opravdu
prácí urbanisty. Základem je VYKOUPIT to CELÉ.

OPOziční zpravodaj
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Píši o tom proto, že obec uvažuje o odkoupení pozemku 3258/121 (první pozemek
za zahradami obyvatelů ulice 9. května) s tím, že by na tomto pozemku vytvořila příjezdovou komunikaci (viz. obrázek níže pozemek zvýrazněn bílou barvou):
Na obrázku je v dolní části ulice nasimulováno, co by znamenala případná výstavba
rodinných domů od nové komunikace ke stávajícím domům na ulici 9. května. Tedy že
by lidé, kteří v současné době mají zahradu o délce 44 m měli posléze zahradu JEN
o délce 14 m!

Kdo z daných obyvatel se připraví o 31 m zahrady, a tedy místo současných cca 44 m
zahrady mu bude dostačovat cca 14 m?
Pokud to bude alespoň polovina současných obyvatel, tak já osobně mlčím a nechť
se daný pozemek koupí za předpokladu, že daní lidé opravdu buď polovinu svého pozemku prodají na stavbu rodinného domu jiné osobě, nebo do 5ti let od vybudování
komunikace sami se stavbou začnou, což písemně potvrdí. V případě nedodržení podmínky uhradí alikvotní podíl ceny za vybudování přístupové komunikace.
Předpokládám, že valná většina z Vás bude se mnou souhlasit, a obyvatelé ulice
9. května mi prominou, že vykupovat pozemek a stavět příjezdovou komunikaci, v celkovém finančním objemu několika miliónů korun proto, aby se cca 20 rodinám zajistil
pohodlný přístup k „zahradě“, je luxus, který si určitě Újezd dovolit nemůže.
Abych byl spravedlivý – další, kdo by z dané komunikace měl zisk, by byli majitelé
4 pozemků ležících nalevo od daného pozemku 3258/121. Ti by mohli na svých pozemcích okamžitě postavit rodinné domy se vším komfortem, čímž by totálně uzavřeli
přístup k nové komunikaci pro případné zájemce o stavbu z pozemků ležících dále
nalevo směrem k Telnici.
Otázka do ankety – koupit či nekoupit?
Sdělte i Vy svůj názor Vašemu zastupiteli, nebo nejlépe přímo vedení obce.
Miloš ZAPLETAL

NAHLÉDNUTÍ DO E-MAILOVÉ KORESPONDENCE MEZI ZASTUPITELI
MĚSTA K TOMUTO ZÁMĚRU, která proběhla před jednáním
Zastupitelstva a předcházela jednoznačnému nesouhlasu opozičních
zastupitelů s tímto záměrem:

A jelikož jsme se proti TOMUTO jednotlivému odkupu jako opoziční zastupitelé postavili, tak pokládám za potřebné Vám sdělit, že to není kvůli naší nepřejícnosti ostatním
spoluobčanům, aby si postavili rodinný dům v této oblasti, ale protože:
• Vykupovat jeden jediný pozemek, i když v místě určeného dle územního plánu
k bydlení, je podle nás nesmyslné.
• Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, jak by vypadala domovní zástavba, pokud by
lidé z 9. května prodali polovinu svých zahrad tak, aby se od plánované cesty daly
stavět domy směrem k 9. květnu. Pro představu:
Vzdálenost mezi ulicemi 9. května a Revoluční je cca 100 m.
Vzdálenost mezi potencionální Novou ulicí a ulicí 9. května by byla pouze cca 62 m, tedy
na 1 dům včetně zahrady by bylo cca 31 m!
20
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Milí zastupitelé – k danému bodu – koupit či nekoupit pozemek p. č. 3258/121,
k.ú. Újezd u Brna, za mne tedy 2x NE!
Dávno jsem tvrdila, že z urbanistického hlediska je to holý nesmysl!
Komunikace, aby byla ekonomická a vytížená musí být oboustranně obestavěná.
Pokud se oboustranně obestaví, neadekvátně se zahustí zástavba v celé lokalitě – lidé
si budou koukat z „okna do okna“, pokazí se celá nejkomfortnější rozvolněná zástavba
v Újezdu u Brna a bude to na úkor kvality bydlení. Stejně jako v případě vzniku komunikace mezi zástavbou v ulici Revoluční a ulicí 9. května, o které je také uvažováno. To
je obdoba. Bohužel v obou případech neexistuje adekvátní prostor pro tento záměr.
V minulosti jsem shlédla dvě varianty urbanistického řešení návrhové plochy pro bydlení za ulicí 9. května směrem k Sokolnicím. Předmětem jedné byla páteřní komunikace
s oboustrannou obestavbou. Druhá, úspornější byla opět páteřní komunikace s odbočkami obslužných krátkých komunikací tvořících tzv. hnízda. Těmito krátkými komunikacemi byly zpřístupněny i pozemky Říkovských, Hrbkových, Bílkových a Šimečkových.
Ta se zdála logičtější a vyhodnější.
OPOziční zpravodaj
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Připojuji malý náčrt obou výše popsaných variant jako příklad i s názorným počtem
případných rodinných domků. Obě varianty předpokládají samozřejmě adekvátní přeparcelování.
Tuto lokalitu určenou územním plánem pro výstavbu rodinných domů je nutno řešit
jedině komplexně. Je nutné konečně připravit lokalitu pro výstavbu rodinných domů,
která od dob starosty Kotolana v Újezdu ještě nevznikla.

Město by mělo vykoupit pozemky a připravit lokalitu variantně do určité fáze připravenosti pro výstavbu – nejlépe vybudováním technické a dopravní infrastruktury, nebo
pokud nebude vůle k zadlužení pro tento účel alespoň nabídnout vykoupené pozemky
v celé lokalitě společnosti, která vybudování technické a dopravní infrastruktury bude
mít za povinnost při budování zástavby jako důsledku předložené studie (zastavovacího plánu) a náležitých povolovacích procesů.
S přáním příjemného předvánočního času – zdraví Helena Jakubcová
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Příspěvek

Danajský dar
Jednou jsem na zastupitelstvu označil darování vojenského objektu na Staré hoře
za „danajský dar“ (Danaové – Řekové před Trójou – darovali Trójanům velkého dřevěného koně, v němž byli ukrytí jejich bojovníci). Proto se pojem danajský dar používá ve
smyslu zrádný, přinášející velké nevýhody, záhubu atp.
Byl bych nerad, aby se výše zmíněný pojem stal skutečností. Od 5. 2. 2010, kdy naše
město na základě darovací smlouvy vojenský objekt obdrželo, do prosince 2012 jsou
vyčíslené tyto náklady:
• platové náklady na správu a údržbu cca 34.260 Kč,
• elektrická energie – 44.384,34 Kč,
• voda – 10.903,10 Kč.
Je to necelých 100.000 Kč. Docela vysoká částka.
Nepíši to jenom pro zbytečně vyhozené peníze, ale jsem toho názoru, že se má město
starat o jeho obyvatele a ne o podnikání.
Radovan Šimbera

12

Příspěvek

SLOUPEK MZ
A. Ohlédnutí se za rokem uplynulým
Na úvod mého bloku opravuji nesprávně uvedenou větu v minulém zpravodaji,
kde ve článku o činnosti TJ Sokol bylo chybně uvedeno, že: „…Příspěvek obce na
rekonstrukci střechy, opravu fasády a podlahy atd. za uplynulých zhruba 15 let
přesáhl 15,5 milionu korun.“
Příspěvek obce opravdu byl, ale pouze v částce 1,5 milionu korun za daných 15 let.
Tímto se omlouvám za moji chybu vzniklou v přepisu a za vzniklou mystifikaci.
V uplynulém roce se i v našem městě udála spousta věcí. Jak již to bývá, ne každá
věc dobrá pro jednoho, je dobrá i pro druhého. To je zcela přirozené. V případech ale,
že se jedná o věci veřejné, musí být rozhodující to, aby skupina „uspokojených“ byla
podstatně větší, než skupina „opomíjená“.
24
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O tom jsem již psal ve svém minulém příspěvku – o městě pro život všech, mladých,
i dříve narozených.
A zcela bizarním případem je situace, kdy skupina „uspokojovaných“ zcela zanikne
a vznikne skupina zcela jiná. Na co zde narážím? Na mnou již několikrát zpochybňovanou stavbu „Smuteční síně“.
V prosincovém městském Zpravodaji jsme se dočetli, že náklady na smuteční síň dosáhly cca. 9,5 miliónu korun (přesně 9 404 524.13 Kč). To, že za tuto sumu jsme mohli
mít, podle oficiálně získaných informací, v Újezdě zrekonstruované koupaliště formou
BIOTOPU se zachováním původní velikosti i hloubky obou bazénů je až věcí následnou…
Je mi jasné, že jsou někteří z Vás, kterým se daná stavba líbí – ALE.
Daná stavba měla být postavena proto, aby zejména občanům Újezdu u Brna (případně i jiným) pomohla v době smutku a ušetřila od až 20 tisíc korun v brněnském
krematoriu, neboť za obřad u nás se bude vybírat prý jen cca 6 tisíc korun.
To, že daná částka ale nezahrnuje ani organizaci a částku za převoz rakve do krematoria ke zpopelnění, ani vlastní zpopelnění, ani zajištění a zaplacení hudebního doprovodu, jste se ale asi ještě nedozvěděli. Tedy Vám to nyní sděluji a přeberte si, zda se po
spočtení veškerých nákladů obřad v naší smuteční síni vyplatí tak, jak nám bylo tvrzeno.
A ještě jednu malou připomínku k provozu smuteční síně. Ač někteří zastupitelé,
a byli to opět zejména ti „nic nedělající“ opoziční zastupitelé, doporučovali a hlasovali
pro to, aby vedením smuteční síně, tedy i organizováním smutečních obřadů, projevů
atd. byla pověřená odborná firma v oboru pohřebnictví, bylo nakonec rozhodnuto těmi
hodnými, že smuteční síň žádné erudované vedení nepotřebuje, že k jejímu správcování bude stačit třeba jen vyučený zahradník (nic proti konkrétní osobě) a tedy že
i případného řečníka či vedoucího smutečního obřadu si bude muset zarmoucená rodina zajistit sama a opět „někde“, ne na jednom místě, jak je tomu v případě obřadu
v krematoriích či kostelích.
No ale nebojme se. Jelikož v daném rozpočtu chybí částka za něco tak základního,
jako je katafalk pro vystavení rakve, jehož doplnění bylo sice již před třemi měsíci
na zastupitelstvu odhlasováno všemi zastupiteli, neboť je logické, aby v obřadní síni
byl, tak do dnešního dne, co oficiálně víme, zakoupen není a taky proč? Vždyť se přece
pro obřadní síň našlo zcela jiné uplatnění, a to jako „koncertní síň“ pro slavné či méně
slavné umělce. A tak na místo toho, aby koncem roku 2012 začala Smuteční síň plnit
své poslání, navýšily se náklady na její provoz o dalších 100 tisíc za pořádání daných
koncertů.
Samozřejmě, když už budova stojí, tak ať k něčemu slouží. Troufám si ale tvrdit, že
třeba koncert Újezdského dětského lidového souboru Jamírek by byl též důstojným programem vánočního času a děti by se velmi rády představily nám všem jen za upřímný
potlesk…
Uvidíme, co bude se „Smuteční“ či „koncertní“ síní dál. Možná se velmi brzy po zveřejnění tohoto článku zakoupí chybějící zařízení, a ač bych to nikomu nepřál, proběhne
i první smuteční obřad.
Kéž by byl alespoň z poloviny tak důstojný jako v brněnském krematoriu.
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B. Park před radnicí
Pokud jsme za Smuteční síň mohli mít zrekonstruované koupaliště, tak za daných
907 189,40 Kč za výstavbu a „zařízení“ parku před radnicí, které jistě již naběhly
o další tisíce či desetitisíce za provoz + dalších necelých 2,3 miliónu za odkup pozemku
(viz. již zmiňovaný bod č. 31 zápisu zastupitelstva ze dne 9. 11. 2009), jsme mohli mít
na koupaliště tobogán, několik skluzavek, masážní část, brouzdaliště, velmi solidní zázemí včetně občerstvení a parkoviště.
Co dodat…
A k otevírání parku?
Ještě že doba, kdy se při příjezdu návštěv z „daragój rasíi“ malovala tráva na zeleno,
je nenávratně pryč (alespoň doufejme). Jinak by se před otevíráním parku pracovní skupina města tou zelenou barvou umalovala… Ale ona tam vlastně žádná tráva nebyla…
A nyní již bez humoru, mně blízkému. Slyším to ob týden od různých lidí a bohužel
je musím posílat na městský úřad, aby to řekli sami. My máme již nálepku „potížista“
a cokoliv řekneme, tak bude prostě bráno jako zlo. Co tedy slyším?
• Kdo to navrhoval?
• Proč to není v jednom stylu (litinová kašna, kovaná studna, do toho bronzový kříž…)?
• A moje připomínka – Proč jsou tam ty cestičky tak úzké, že se 2 maminky
s kočárkem, pro jejichž odpočinek byl park také zejména dělán, nevyhnou (ani se
na něj nevlezli 2 lidé s věncem při otevírání parku, takže jeden musel jít ve hlíně ..)
• A proč vůbec není těch laviček víc – třeba kolem celé zídky včetně širší cesty?
• A proč tam není třeba jen malinký dětský kouteček – alespoň malé pískoviště, aby
si tam větší děti odpočívajících maminek mohly hrát, jinak tam samozřejmě nevydrží.
A proto jsem na lavičkách, ve zbytku podzimu, viděl „náctileté“ opírající svá kola
o lavičky, kterým se rozšířilo teritorium „stolu“ v parku na starém hřbitově. Ale jelikož
v kašně ještě dlouho před vypuknutím mrazů „došla“ voda a tím i stříkající zábava,
a přece jenom je to moc blízko pod „svícnem“, tak i jich ubylo…
Nevím, zda daní lidé na obci své připomínky podali a zda jim bylo odpovězeno.
Já bych to shrnul tak, že každý Matrix, i ten náš, má svého „architekta“.
A v našem světě to ale není na Neovi v podání Keana Reevse, ale na nás voličích,
jací architekti nás na jakékoliv veřejné funkci – a nyní dokonce i na prezidentské, budou
zastupovat.
Dodatek k tématu
„Legenda“ Haluza & „prostý obyvatel“ Pepa Máca – stolárna, jevištní technika, divadelní technika.
Jsem obyvatelem Újezdu již 43 let. Až do doby před asi 2 roky jsem nic nevěděl
o spojení JUDr. Jana Haluzy s Újezdem, stejně jako nevím nic o dalších adeptech
na titul čestného občana Újezdu u Brna.
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Valné většině z nás ale něco říká pojem Divadelní technika, která byla v dobách minulých známá a jedinečná v rámci celé republiky, i mimo ni. Jednalo se o firmu, která
také v nejbližším okolí neměla konkurenta v počtu vytvářených pracovních míst a jsem
přesvědčen, že i díky tomu byl Újezd tou „vesničkou mou střediskovou“.
A tak mě napadá, jaký by byl současný stav Újezdu – třeba i to, že je Újezd díky své
velikosti městem, bez toho, kdyby v roce 1922 jistý Pepa Máca nezaložil svoji firmu,
která se stala nejvýznačnější zdejší firmou od doby první republiky až vlastně dodnes.
Pro částečné připomenutí a osvětu občanů přistěhovalých uvádím stručnou historii
firmy přebranou z webu současného následovníka – jsem rád, že alespoň tato firma
se ke svým kořenům stále hlásí (http://www.elseremo-stage.com/cz/profil-spolenosti/ )
Historie firmy
1922 – Firma Pepa Máca, Újezd u Brna – ve vlastních ateliérech a stolárnách vyrábí
kašírované a látkové dekorace, divadelní nábytek.
1948 – Po znárodnění je firma přejmenována na DEREDA.
Výrobní program pokračuje bez větších změn.
1959 – Závod přebírá okresní průmyslový podnik Slavkov – charakter výroby je
zachován.
1960 – Ministerstvo kultury zřizuje národní podnik Divadelní služba s podnikovým
ředitelstvím v Praze.
1979 - Změna názvu na Divadelní technika, protože původní název již nevystihuje
rozsah působnosti.
1991 – TECHNOART – rozdělení na samostatný podnik v Újezdě a v Praze.
Porevoluční útlum budování a rekonstrukce divadel a dalších kulturních zařízení
způsobí změnu v sortimentu výroby – 6. 4. 1999 se dostává do konkurzu.
Následně je odkoupena většinovým věřitelem společností ELSEREMO, a.s.
2010 – Vzniká společnost ELSEREMO Stage Technology, a.s. rozdělením, odštěpením
od společnosti ELSEREMO, a.s. ELSEREMO Stage Technology je tak sice mladou
společností, která ale 100 % navazuje na své předchozí aktivity a při svém dalším
rozvoji bude navazovat na mnohaleté zkušenosti svých zaměstnanců i dlouhodobé
kontakty jak ze strany dodavatelů, tak odběratelů.
Co jsem tím chtěl říct?
Je podle Vás důležitějším občanem pro Újezd člověk, který se v Újezdě sice narodil,
ale veškerá jeho osobní a zejména sportovní činnost je spjata spíše se Zlínem a okolím,
nebo člověk, který se v Újezdě narodil, prožil celý život a vybudoval něco, co má trvání
již více než 90 let?
Již slyším „slova shůry“ – tak si to vezměte za své a navrhněte pana Mácu za čestného občana Újezda!
Nemusím.
OPOziční zpravodaj
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Pan Máca čestným občanem Újezdu v mysli mnohých dávno je, a tímto malým připomenutím se stane třeba i v očích dalších spoluobčanů. O pomníky a parky s jeho
jménem nám opravdu nejde.

• daní za solidaritu s lidmi produkujícími „více“ odpadu
• a nakonec musíme podpořit ty velké firmy a stát, které si pravidelné zvýšení svých
obratů (a následně zisků), mohou oproti nám běžným lidem prostě nadiktovat

C. Sběr domovního odpadu – zdražování proto, že nejsme „ekologičtí“

Pozn.: Tímto článkem nejsem v rozporu s radnicí, jen vysvětluji pravé důvody zvýšení
poplatků.

V městském zpravodaji jste se dočetli, že se po několika letech zvýší poplatek za
odvoz pevného domovního odpadu. Proti tomuto není co namítat. Zdůvodnění daného
faktu je ale zcela zavádějící.
Bohužel, i když se většina normálních lidí či firem z ekonomické krize stále zcela nezotavila, velcí hráči, kteří si mohou ceny diktovat, se velmi rychle oklepali a zisky co jim
za roky minulé unikly, dohánějí jak jen to je možné. (Proto je například cena pohonných
hmot o 10 Kč vyšší než v roce 2008 i když cena ropy na světových burzách je dnes
o 30 % nižší, stejně jako je o 20 % nižší kurs dolaru vůči koruně, tedy logicky by dnes cena
PHN měla být minimálně o 30 % nižší než v roce 2008. Ale samozřejmě ušlý zisk rafinérií,
distributorů atd. je nutné co nejrychleji dohnat. Stejně tak Český stát, než aby podpořil
místní podnikatele snížením spotřební daně, tak ji zvýší na jednu z největších v Evropě,
a od toho se posléze odvíjí zdražování všech dalších služeb a produktů, kdy si k tomu
ještě každá velká, nejlépe monopolní firma, přidá dostatečné navýšení vlastní marže.)
Tedy ANO. Cena za svoz domovního odpadu se zdražit musí, ale v žádném případě
ne kvůli tomu, že nejsme ekologičtí.
Nevím jak jiní, ale já když jdu (nebo jedu autem) kolem jakéhokoliv sběrného místa
v Újezdě, tak ve 2 případech ze 3, vidím přeplněné kontejnery na PET láhve, plné pytle
PET či skleněných lahví, tabule skel a papírů válející se kolem sběrných nádob – no
prostě „bordel“. Jistě si i někteří zaměstnanci městského úřadu vzpomenou, že jsem
na to upozorňoval.
Tedy tvrzení, že kdybychom se chovali ekologičtěji (přeloženo: „kdybychom kolem
sběrných míst dělali ještě větší bordel“), tak by se nemuselo zdražovat, mi připadá
přinejmenším zcestné.
Samozřejmě COKOLIV EKOLOGICKÉ je DRAHÉ.
Pokud bychom více třídili, musel by být tříděný odpad odvážen „speciálními“ vozidly
vícekrát za měsíc a tedy by to ještě daleko více stálo, a domovního odpadu by i tak
neubylo. Otázkou samozřejmě může být i to, proč jedné rodině stačí 1 popelnice na
14 dní a jiná rodina téměř pravidelně ke svojí popelnici přidává několik PVC pytlů plných dalšího odpadu…
Samozřejmě v daném okamžiku je to lepší, než aby daný odpad vyváželi na černé
skládky za hranice města.
Tedy prosím berme to tak, že zvýšení ceny za odvoz pevného domovního odpadu je:
• daní za ekologičnost (z něčeho se musela ta sběrná místa, nádoby a pravidelný
odvoz platit)
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D. Školka
Nedostatečná kapacita Mateřské školy je předmětem, nejen jednání Zastupitelstva,
již několik let. Informaci o tom, že již na podzim roku 2011, byla hotová studie přístavby
a tedy následný projekt a stavební povolení mohlo být vyřízeno nejpozději do jara roku
2012 – ale nebylo, jsme podávali v našem květnovém zpravodaji.
Poté, co na začátku školního roku 2012/2013 byla daná problematika znovu otevřena
a nositelka projektu Ing. arch. Hana Šemberová byla vyzvána k vysvětlení důvodu zdržení projektu na schůzi Zastupitelstva (pokud jste, paní inženýrko, nebyla panem starostou vyzvána – pak vám sděluji, že jste odsouhlasením naprosté většiny všech členů
zastupitelstva měla být vyzvána) se událo následující:
• k vysvětlení pozdržení nedošlo (otevřeně sděluji, že opoziční zastupitelé neobviňují
paní Ing. Arch. z toho, že by ona úmyslně projekt zdržovala či nebyla schopna
za danou dobu zajistit potřebné úkony s tím spojené. Spíše si myslíme že, jelikož
„pominul“ podzimní tlak neuspokojených rodičů, bylo z vyšších míst rozhodnuto –
že to není už důležité a že to počká. Toť je náš názor, na který má každý právo.)
• ředitelka Mateřské školky předložila studii, ze které vyplývá, že díky nižší porodnosti
nebude od roku 2014 s nedostatečnou kapacitou školky již pravděpodobně žádný
problém. (Pokud neuvádím rok přesně, tak se omlouvám. To, že taková studie
měla být vypracována zaměstnanci města na základě údajů z matriky či sčítání
lidu již dávno, a tedy toto mohlo hned na začátku debat být jedním z důležitých
rozhodovacích kritérií – to raději nekomentuji.)
• ale i přes to se konečně pokročilo a je hotový projekt a snad prý již i stavební
povolení. Tedy nic nebrání tomu, aby přístavba Mateřské školky byla v roce 2013
provedena tak, že již na podzim roku 2013 bude nová třída otevřená
Tedy se nechme překvapit.
Samozřejmě vše záleží na financích, délce případného výběrového řízení a hlavně
na lidech.
Na druhé straně je samozřejmě pravdou, že se musí v daném okamžiku uvažovat
o tom, zda nemá vyšší prioritu rekonstrukce ulic „Nad sklepy“, kde lidé, již jako téměř
poslední z celého města, chodí při sebemenším dešti po kotníky v blátě.
A tak se nám kruh uzavírá a otázkou je, zda již v létech 2010–12 neměla být vyšší
prioritou právě dostavba školky, před parkem „oddechu“ před radnicí atd…
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E. Obchodní dům

F. Újezdské mosty

Jen rychlá reakce na slova pana starosty: „Tak vidíte, co mohou zavinit neuvážené
kroky některých jedinců…“
I když jsem v rozporu se svými „opozičními“ kolegy a některými přáteli, tak od samého začátku zastávám názor, že obchodní dům „v blízkosti“ Újezda ANO. Pokud totiž
nebude v blízkosti Újezda, bude za pár let u Sokolnic či někde jinde. Stále, stejně jako
někteří z vás, stojím za jeho rozumným umístěním, což je někde u silnice před Újezdem
mezi vlakovou stanicí a křižovatkou u ČSAD z těchto důvodů:
• Umístění na daném místě NIJAK nezasáhne do architektury města.
• Potencionální nakupující ze směrů Otnice, Hostěrádky by si nakoupili při cestě
z Brna a jejich následný průjezd městem by se NIJAK nezměnil.
• Potencionální nakupující ze směrů Sokolnice, Telnice, Žatčany, Prace by si dojeli
nakoupit kdykoliv bez toho, aby vůbec do Újezdu vjížděli.
• Potencionální nakupující vracející se vlakem by měli i třeba v 19:00 velmi blízko
k pozdnímu nákupu.
• Nebyl by podle mne problém vybudovat u daného místa autobusovou zastávku,
tedy starší občané Újezdu by mohli kdekoliv v Újezdě nasednout na autobus
a několikrát za den se k obchodnímu domu dopravit, stejně tak po půl hodině
nákupu se dostat třeba až na Rychmanov.

Jistě jste mnozí z Vás slyšeli, že opoziční zastupitelé jen kritizují a nic nedělají.
O ne příliš uspokojivém stavu mostů na Rychmanově (za koupalištěm) a na Šternově
není třeba diskutovat. Na základě názoru vedení města z počátku roku 2012, že mosty
jsou zcela v havarijním stavu a bude nutné je rekonstruovat za milióny (po vyřešení
majetkových vztahů, zda patří městu, nebo povodí Moravy…), jsem požádal svého bratra, autorizovaného inženýra pro mosty a inženýrské komunikace, pracujícího v daném
oboru více než 20 let, o pomoc s vypracováním stručné studie stavu a možností rekonstrukce daných mostů.
Kompletní studie jsou uloženy na webové stránce http://www.ujezdubrna.net/.
Závěr studií je ten, že v porovnání se stejně starými mosty jinde v ČR NEJSOU ty naše
až v tak totálně havarijním stavu a že po opravě v řádech statisíců, nikoliv miliónů, je
možné dané mosty provozovat po dobu dalších snad 20 let.
Daná studie byla oficiálně předána na městský úřad 12. 3. 2012. Reakce vedení
města nebyla zpočátku žádná. Až po doplnění programu jednání Zastupitelstva bylo
sděleno, že není dostatečně „erudovaná“ a že dle „jejich“ alternativní studie JE stav
daných mostů zcela havarijní.
Na výzvu ohledně vyvolání diskuse mezi oběma autory + případně zhotovení další
alternativní studie nebylo NIJAK reagováno a stále bylo tvrzeno, že zejména Rychmanovský most je totálně havarijní.

Pokud by tedy „jistý jednotlivec“ nenavrhoval a tvrdohlavě netrval na vybudování
obchodního domu na ploše újezdského fotbalového stadionu, kterým by došlo:
• Ke zničení několikamiliónové investice zejména do povrchu hřiště
(včetně automatického zavlažování),
• K neúměrnému zatížení středu města včetně doposud poklidné ulice „U Hřiště“
(Všichni „potencionální“ nakupující by totálně zablokovali křižovatku před radnicí
a netrvalo by dlouho, než by dychtivý nakupující ze směru od Žatčan srazil na ulici
„U Hřiště“ doposud celkem klidně si hrající dítě…), tak by možná již dnes
na rozumném místě nějaký obchodní dům stál.
Pozn.: Tvrzení, že by na polích za současným fotbalovým hřištěm daná obchodní společnost vybudovala nové fotbalové hřiště, snad nikdo nemohl brát vážně, stejně jako
nový návrh daného jednotlivce pro umístění obchodního domu v areálu MB Real –
v bývalé cihelně za sběrným dvorem, tedy za nepřehlednou smrtelnou zatáčkou
u mlýna, čímž by se výrazně zvýšila dopravní zatíženost města potencionálními nakupujícími ze všech jiných směrů než od Hostěrádek – ten si již prosím zhodnoťte sami.
Pozn. II: Omlouvám se, neumím psát rychlé reakce.
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Dodnes ale nebyl městem daný most žádným způsobem zabezpečen (omezen provoz např. jen pro místní apod.), ani nebyly provedeny alespoň základní opravy na levém
křídle mostu, která byla naší studií klasifikována jako jedna z nejdůležitějších:
Naše studie doporučovala vyřešit havarijní stav křídel, u opěry 1. odbourat stávající
křídla, plošně založit nová křídla na úrovni základové spáry opěry, vybudovat nová křídla spřažená s opěrou, opravit závěrnou zídku.
Obrazově se jedná o toto (na obrázku sice vpravo, ale jinak levá strana ze směru toku
řeky):

OPOziční zpravodaj
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Stále trváme na tom, že most jako celek nespadne, ale pokud přijde velká voda, tak
dané křídlo mostu (nájezdovou část) voda podemele a křídlo se rozpadne na obě strany.
Závěr
Práce v řádu několika desítek hodin, která byla provedena ve volném čase bezúplatně, přišla vniveč a ač byla zpracována specialistou v daném oboru, nebyl zájem
ze strany vedení obce o ní dále diskutovat.

G. Koupaliště
O našem koupališti bylo napsáno již mnoho. Mimo to, co víte z oficiálních zdrojů,
se letos událo následující:
Jaro 2012 – PaedDr. Radovan Šimbera inicioval schůzku s vedením firmy BAPO s.r.o.
ohledně možnosti rekonstrukce koupaliště formou BIOTOPU. Z daných jednání vznikl
první odhad kompletní částky dané rekonstrukce – cca 10 mil. Kč včetně DPH při zachování stejné plochy a hloubek 2 bazénů jako doposud.
Daná částka byla pro nás překvapením, neboť doposud obdržené rozpočty nerezových či fóliových „klasických“ bazénů o velikosti 25x12 m a průměrné hloubky 1,3 m se
pohybovaly kolem 15 mil Kč bez DPH a BEZ technologie!
Červenec 2012 – Na základě informace o BIOTOPU a následném pověření Zastupitelstva jsem vypracoval rekapitulaci všech dosavadních nabídek včetně doporučení Radě
města. Daná rekapitulace je rovněž k dispozici na webu: http://www.ujezdubrna.net/.
Jak je asi zřejmé, doporučení znělo ve prospěch BIOTOPU.
Dané řešení bylo z počátku i pro mne jakýmsi vylepšeným rybníkem, ale jak se
dočtete v daném dokumentu, nebo na základě této fotografie z otevírání BIOTOPU
v Bohuslavicích, je zřejmé, že to tak vůbec není:

5. 11. 2012 – Zástupci firem nabízejících rekonstrukci koupaliště měli na jednání Zastupitelstva možnost (na 19" monitoru) předvést svoji prezentaci a cenovou kalkulaci.
(Pozn.: 19" monitor již byl konečně před Vánocemi překonán projekčním plátnem.
Tedy konečně i k nám došla v roce 2012 tato vymoženost počátku 21. století a budeme
moci na Zastupitelstvu například katastrální mapy prohlížet ON-LINE.)
Rekapitulace byla očekávající.
• BIOTOP se vším všudy 10 miliónů Kč (velikost současných bazénů – cca 20 cm
z každé strany na zabednění“ stávající vany),
• NEREZ 25×12 m×1,2 hloubka – cca 11 miliónů,
• 50 m bazén s hloubkou max. 1,6 m – 25–30 miliónů,
• PRYŽ – 25 m bazén – obdoba NEREZU.
50 m bazén nebylo možné odhadem určit, cena měla být dodána do týdne.
Možná byla, běžní zastupitelé ji nedostali.
17. 12. 2012 – poslední Zastupitelstvo. Kolega Šimbera zajistil od starosty obce
Koválovice stručnou statistiku provozu jejich biotopu – opět je k dispozici na stránce
http://www.ujezdubrna.net/.
Stručný závěr hospodaření za 6 let provozu je: +1,9 mil. Kč.
Všichni zastupitelé danou statistiku obdrželi.
Pokud si někdo z Vás myslí, že tím bylo o způsobu rekonstrukce našeho koupaliště rozhodnuto, neboť u všech jiných provozů je dnes již předem JASNĚ kalkulováno
s provozní ztrátou v řádech statisíců ročně, tedy jinak než „dotačně“ běžná koupaliště
provozovat nejde, tak bohužel nežije nyní na stejné vlně jako TOP vedení města.

Statistika BIOTOPU Koválovice
Údaje zde uvedené jsou z oficiálně získaných informací vedení obce Koválovice.
Obecně
Položka VÝDAJE obsahuje následující údaje:
Elektřina
Mzdové náklady brigádníků
Ostatní služby (odběry vody, faktury za servis apod).
CELKEM výdaje
Položka OSTATNÍ příjmy obsahuje:
pronájmu občerstvení

Podzim 2012 – Celým Zastupitelstvem města bylo rozhodnuto, že bez ohledu na
typ koupaliště může být demolice stávajících nevyhovujících prostor (původní šatny
a sprchy) provedena městskou pracovní četou – tyto práce byly započaty a probíhají.

40 000,‐Kč
60 000,‐Kč
35 000,‐ Kč
135 000,‐ Kč
20 000,‐ Kč

Tyto položky jsou +/‐ každý rok stejné. Rozdíly cen i v řádech 10% (což nejsou), nemají na výslednou
statistiku podstatný vliv.
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Rok 2007

Otevřeno od 22.6.2007 do 27.8.2007 (celé září bylo škaredě), z toho 47 dní bylo na koupání.
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01.07.2012
30.06.2012
05.07.2012
19.08.2012

20 000,‐ Kč

pronájmu občerstvení

Tyto položky jsou +/‐ každý rok stejné. Rozdíly cen i v řádech 10% (což nejsou), nemají na výslednou
statistiku podstatný vliv.

1 440
1 155
1 006
892

34
32
30
31

28
28
27
25

červen
červenec
srpen
Září
CELKEM

3 593
7 656
6 514
220
17 983
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Rok 2007

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Otevřeno od 22.6.2007 do 27.8.2007 (celé září bylo škaredě), z toho 47 dní bylo na koupání.
Nejvyšší návštěvnost
teplota °C
15.7.
950
33
21.7.
919
35
17.7.
713
35

Voda
Měsíční
°C
návštěvnost
24 červen
28 červenec
26 srpen
CELKEM

601
7 984
4 605
13 190

Rok 2008

Otevřeno od 8.6.2008 do 11.9.2008, z toho 63 dní bylo na koupání.
Nejvyšší návštěvnost
teplota °C
22.06.2008
714
30
07.08.2008
709
29

Voda
Měsíční
°C
návštěvnost
24 červen
28 červenec
srpen
Září
CELKEM

2 611
5 318
4 762
1 173
13 864

3 127
11 829
2 734
‐
17 690

Otevřeno od 4.6.2011 do 5.9.2011 z toho 40 dní ke koupání
Voda
°C
25
24
26
23

Měsíční
návštěvnost
červen
červenec
srpen
Září
CELKEM

1 270
5 264
6 671
981
14 186

Měsíční
návštěvnost
červen
červenec
srpen
Září
CELKEM

280
220
316
442
354
339

281 150
328 000
550 170
520 450
412 080
504 140

135 000
135 000
135 000
135 000
135 000
135 000

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

+ 166 150
+ 213 000
+ 435 170
+ 405 450
+ 297 080
+ 389 140

1 905 990

A ještě dovětek Radovana Šimbery:
Náš starosta má pravdu v tom,že se Rada města a zastupitelé města koupalištěm
zabývají. Podstatné je, jakou toto počínání vykazuje efektivitu. Dovoluji si tvrdit, že naprosto žádnou.
Takže rekapitulace ze zápisů ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna. První
číslo je pořadové číslo zápisu, datum je logické a třetí číslo je číslo, pod kterým je zápis
evidován.

Otevřeno od 18.6.2012 do 12.9.2012 z toho 53 dní ke koupání
Voda
°C
28
28
27
25

13 190
13 864
18 645
17 690
14 186
17 983

Radovan Šimbera

Rok 2012

Nejvyšší návštěvnost
teplota °C
01.07.2012
1 440
34
30.06.2012
1 155
32
05.07.2012
1 006
30
19.08.2012
892
31

Výsledek
hospodaření

Na tomto místě bych předal slovo kolegovi Šimberovi:
Zase to koupaliště.
Už se na koupališti bourá. Doufám, že se bude i stavět.
Jenom malé osobní povzdechnutí. Všem zastupitelům jsem rozdal před nedávnem
finanční kalkulace biotopového koupaliště v Kovalovicích za několik posledních roků.
Z nich je naprosto jasné, že do rozpočtu této vesnice peníze ve statisících přibývají.
Údaje jsou přímo od pana starosty.
Šokovalo mne prohlášení našeho pana starosty, že údaje mohou být zkreslené.
Nezmohl jsem se na adekvátní odpověď. Zkrátka asi platí: Podle sebe, soudím tebe.

Rok 2011

Nejvyšší návštěvnost
teplota °C
10.07.2011
1 135
30
09.07.2011
971
32
26.08.2011
874
34
04.09.2011
681
30

Ostatní
příjmy

Závěr
Proč by to takto nemohlo být i u nás?
Nebo snad v Koválovicích jsou lepší hospodáři, než v našem městě?

508
8 944
9 089
104
18 645

Otevřeno od 10.6.2010 do 26.8.2010 z toho 40 dní ke koupání
Nejvyšší návštěvnost
teplota °C
11.07.2010
1 562
33
10.07.2010
1 393
32
12.06.2010
1 044
30

Výdaje

Každopádně je pro naši obec důležité, že nemusí provoz dotovat, tak jak je to u koupališť s chemickou
úpravou vody!
Naopak, zatím každý rok přitéká do rozpočtu částka v řádech statisíců, kterou zase postupně v areálu
investujeme do zlepšování volnočasových aktivit.

Rok 2010

Voda
Měsíční
°C
návštěvnost
28 červen
27 červenec
25 srpen
Září
CELKEM

Vstupné
zisk

Slovo starosty obce Koválovice, pana Milana Blaháka:

Otevřeno od 9.6.2009 do 10.9.2009, z toho 59 dní bylo na koupání.
Voda
Měsíční
°C
návštěvnost
26 červen
26 červenec
25 srpen
Září
CELKEM

Denní průměr
návštěvníků

CELKEM

Rok 2009

Nejvyšší návštěvnost
teplota °C
02.08.2009
1 478
31
23.07.2009
1 003
29
22.07.2009
913
30

Celkový počet
návštěvníků

3 593
7 656
6 514
220
17 983

CELKOVÁ REKAPITULACE
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Celkový počet
  OPOziční zpravodaj
Rok
2007

návštěvníků

Denní průměr
návštěvníků

Vstupné
zisk

Výdaje

Ostatní
příjmy

Výsledek
hospodaření

13 190

280

281 150

135 000

20 000

+ 166 150
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• 37, 5. 10. 2009, 27 – ZM rozhodlo, že má být prošetřen skutečný technický stav
koupaliště. Dále doporučuje Radě města, aby se pokusila zabezpečit dotaci
na rekonstrukci koupaliště.
• 45, 17. 6. 2010, 12 – ZM navrhuje, aby koupaliště bylo řešeno koncepčně. Řešením
je záměrové rozhodnutí, zda zbudovat koupaliště, nebo aqua park, ale je nutno mít
jasno z čeho bude tento záměr financován. ZM rozhodlo, že Město Újezd u Brna,
pokud se nepřihlásí nájemce, nebude v roce 2010 koupaliště provozovat.
• 46, 19. 7. 2010, 9 – ZM rozhodlo, že se musí započít s rekonstrukcí koupaliště tak,
aby dle projektové dokumentace mohlo město požádat o dotaci. ZM rozhodlo o
záměru, pokud to plocha koupaliště dovolí, aby byla zbudována rychlobruslařská
rychlodráha a kluziště, i zde za předpokladu, že na toto bude možno získat dotaci.
• 47, 16. 8. 2010, 6 – ZM rozhodlo, že prostora koupaliště by měla mít charakter
multifunkčního sportovního areálu s celoročním provozem.
Dále ZM rozhodlo, že míra rekonstrukce této sportovní lokality bude úměrná možným
dotacím. Jedná se o program na příští 4 roky.
• 48, 13. 9. 2010, 21 – ZM rozhodlo, že se má započít s přípravou projektové dokumentace na využití sportovního areálu – bývalé koupaliště, ke kompletní intenzifikaci, k přesnému určení, co vše se bude v areálu nacházet.
• 8, 23. 5. 2011, 8 – ZM vzalo se souhlasem na vědomí zápisy ze dne 5. 5. 2011
a přípis z 18. 4. 2011 a pověřuje Radu města zahájením výběrového řízení na
projektanta na rekonstrukci koupaliště.
• 18, 18. 6. 2012, 10 – ZM rozhodlo, že Rada města podá žádost o asanaci budov/
WC a sociální zařízení v areálu koupaliště/ a po restauraci.
• 18, 18. 6. 2012, 11 – ZM rozhodlo o ostranění technologického zařízení z důvodu
jeho nefunkčnosti.
A teď v zápise ze zasedání ZM ze dne 5. 11. 2012, které mělo hlavní bod koupaliště,
není o něm ani zmínka. Navíc opozice chtěla jmenovitě uvést, že hlasovala proti zvýšení poplatku za PDO na rok 2013 na 650 Kč.
Jména v zápise někdo vymazal. Ani se s tím nemazal.
V zápisech je mnoho slov a žádné činy. Rétorika jako hlavní argumentace nic s koupalištěm nedělat.
V roce 2009 jsem navštívil Regionální radu soudržnosti Jihovýchod. Informovali
mne, že dotace na rekonstrukci koupaliště by byla realizovatelná. Bohužel jsme s paní
Helenou Jakubcovou již jednou neuspěli v nápadech na zřízení antukových kurtů na
tenis a volejbal, na vybudování dvou beachvolejbalových a dvou petangových hřišť
na koupališti. Já jsem byl ještě „vyautován“ s nápadem postavit na koupališti stanové
městečko pro týdenní prázdninové pobyty dětí s výukou plavání, tenisu a beachvolejbalu.
36
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Moc bych si, podle starosty, vydělal.
Takže jsem vše vzdal.
Nová sestava opozice mně dodala ještě elán. Proto jsme iniciovali vybudování biotopového koupaliště, které se nám zdá schůdnější než rychlobruslařská rychlodráha
/Sáblíková by asi na pomaludráze nebruslila/ a kluziště.
Nakonec je hezké, že pan starosta píše, že koupaliště je určitě nutné, ale je to pouze
sezonní nádstavbová záležitost. A že knihovna je problém nejenom zábavy, ale také
formování našich dětí. A že spousta rodičů si stěžuje, že jejich děti sedí u internetu,
že jsou stále na počítači (snad u počítače), a tak jim dejme do ruky knihu, kterou si
vyberou v kvalitní knihovně.
Pěkné. Existuje však pojem, který již ve starém Řecku byl ideálem souladu sil tělesných i duševních – kalokagathia. Hlavně děti by si mohly od malička vštěpovat, že
pohyb je jedním z důležitých atributů jejich života. A proto bychom jim měli připravit co
nejlepší podmínky pro sportování. V maximální možné míře podpořit všechny organizace, které se starají o pohybové aktivity dětí i dospělých.
A tak by mohlo být koupaliště pojato – jak je v zápisech uvedeno – koncepčně jako
sportovní areál s využitím daleko širším než jen jako místo na koupání. Samozřejmě, že
je to dlouholetý proces. Ale je nutno hlavně začít.
Nevynechal bych ještě úvahu o tom, že sportovní areál je místo i pro setkávání lidí.
A náš koupalištní areál je pro to jako stvořený. Možná si někdo vzpomene na nohejbalový či beachvolejbalový turnaj. Takhle bychom si fungování areálu představovali.
Vaše účast na zasedání Zastupitelstva je víc než potřebná. Síla pěti opozičních
zastupitelů není malá, ale na přehlasování jakýchkoliv nápadů nestačí. Vaše návrhy
a připomínky budou víc než důležité.
Vyhlašujeme heslo: „Společně pro Újezd“.
Radovan Šimbera

A jen na doplnění slova našeho pana starosty z městského zpravodaje:
„Nejdříve musíme zabezpečit základní vybavení města a teprve poté můžeme investovat do volného času…“
A kalkulace na závěr
Předpokládané náklady: na KOMPLETNÍ rekonstrukci koupaliště formou BIOTOPU
garantovanou jednatelem firmy BAPO: 10 mil.
Termín: Když jsme se zástupci firmy BAPO mluvili v červenci 2012 bylo řečeno:
„pokud začneme na podzim (2012), může se příští sezóna stihnout (myšleno, že by se
v létě 2013 již dalo koupat).“
Kolika lidem by to udělalo radost: odhad 20–25 tisíc návštěvníků ročně (Koválovice
mají průměrnou roční návštěvnost cca 18 tisíc).

OPOziční zpravodaj
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A nyní „Obřadní síň“
Náklady: 9,5 miliónu a stále se zvyšují
Kolika lidem udělala radost: (koncerty) – asi 300, víc se jich tam nevejde
Kolika lidem ušetřila peníze: 0
Závěr
Další zatím „zbytečná“ práce v rámci desítek hodin opozičních zastupitelů, kteří „nic“
nedělají.
Ale stále si myslíme, že naše práce smysl má a jednou i vedení města si slovo BIOTOP
vezme za své.

H. A dál již jen pozitivně a něco o nás kolem Sokolovny…
O činnosti TJ Sokol a jednotlivých oddílů bylo psáno v minulém čísle zpravodaje.
Samozřejmě celý rok byl pro nás klasicky cvičebním a letos také rokem XV. Všesokolského sletu, na kterém se naše sestry a bratři aktivně podíleli, část vystoupení
i s přespolní účastí bylo předvedeno i přímo na hřišti za Sokolovnou v září, bohužel ne
s takovou účastí návštěvníků, jaké by si zapálení i více jak 90-ti letých cvičenců zasloužilo.
Celkové zhodnocení roku 2012 zde nechci dělat – to přináleží Sokolskému výboru,
třeba v dalším čísle Zpravodaje.
Určitě ale chci jménem svým, ale i jménem ostatních skalních házenkářských veteránů a rodičů těch malých, nadšených házenkářských nadějí, poděkovat celému týmu
házenkářských trenérů pod vedením Luďka Kubáta, před jehož obětavostí a zapálením
se skláním.
Omlouvám se ostatním, že neuvádím jejich jména, ale myslíme i na Vás (Ivane, Katko,
Iveto, Tomáši, Aleši a Koldo…)
O pro ukázku toho, že házená v Újezdě není jen kláním na domácích polích, přikládám ukázku z již třetího ročníku mezinárodního soustředění mladších žáků a žákyň
v Chorvatské Rijece, konaného 14.–17. listopadu (společně se Sokolem Telnice a Nové
Veselí), které si sice rodiče dětí musí uhradit sami, ale jistě to stojí za to.

Chvilka u moře

Pak „tvrdý“ trénink

A společná „mezinárodní“ radost

38

  OPOziční zpravodaj

OPOziční zpravodaj

39

CH. Výstava historických pohlednic Újezda u Brna

I. A nakonec už jen pozvánka na chystané sokolské akce

(Za základ článku využit text Luďka Kubáta z webové stránky házené Újezd)
Ve vánočním čase 26.–28. 12. 2012 se v sále Sokolovny konala Výstava historických pohlednic našeho města. Tuto akci měl „na svědomí“ náš kamarád Martin Maršál
a z reakcí spokojených návštěvníků a mne samého mohu potvrdit, že výstava opravdu
stála za návštěvu.

V pátek 8. února 2013 Vás zveme na MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY, tentokrát s tématem
Fantasy a SciFi.

Pár vlastních slov organizátora:
„Pohledy sbírám přes 3 roky, a jak tak počet kusů v mé sbírce narůstal, napadlo
mě, že by bylo zajímavé ukázat i ostatním ‚starý‘ Újezd s jeho atmosférou hliněných
cest a povozy taženými kravským spřežením. Některé pohledy jsou velmi známé, ale
většinu určitě uvidíte poprvé. Nejsem velký pamětník a znalec újezdské historie, proto
se nebudu pouštět do datování a časové posloupnosti jednotlivých záběrů. Na druhou
stranu jsem rodák a není mi lhostejné, jakým směrem se bude ubírat architektura a urbanizace města. Snad se ubráníme stavbám zbytečných hranatých marketů s velkým
betonovým parkovištěm a dáme přednost místním „malým“ obchůdkům s usměvavým
a ochotným majitelem a personálem. Naše děti už nikdy neuvidí pro mne tajemný
a kouzelný dům č. 1. Újezd má velmi silného „Génia loci“, bohatou historii a určitě
na každého z nás nějakým způsobem působí a možná právě toto vnímání a tato síla
mně přivedla k pohlednicím...“
Výstava se jistě vydařila. Tento kulturní třídenní maraton navštívilo 222 osob. Mohlo
by se to zdát málo, ale úsměv, a někdy i slza na tváři návštěvníků, vydaly za stovky
dalších…
Na vstupném se vybralo 6.835 Kč. Pan Martin Maršál toto dobrovolné vstupné dobrovolně :-) věnoval na naši akci „Kup si metr povrchu“. Díky Ťame :-).

Ukázka z výstavy
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Pozn.: To, že se tento termín již „tradičně“ kryje s IX. Reprezentačním městským
plesem nás mrzí, Šibřinky jsou v daném termínu ale již vícekrát než po deváté…
A nakonec
7. září 2013 Vás zveme na II. Pivní festival.
Po vcelku úspěšném a positivně hodnoceném loňském mini Pivním festivalu, je již
nyní, zejména zásluhou Koldy (Luboše Koláčka), zajištěna velmi solidní účast kapel.
Tou hlavní je skupina: Wohnout (Praha).
Dále se zúčastní:
CoToSakraJe (Újezd u Brna), theRest (Brno), The Syrup – Kabát revival (Valašské
Meziříčí), U2 Stay revival (Brno). A jako bonbónek dívčí rocková kapela z Hradce
Králové K2.

Potěší nejen uši, ale i oči.
Výběr kvalitních Moravských a Českých piv minimálně loňské kvality a rozsahu.
OPOziční zpravodaj
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Příspěvek

VOLEJBALOVÁ DROBOTINA
Ani sokolské volejbalistky nezahálejí ve výchově svých malých nástupkyň. V uplynulých letech se výchově žákyněk (tj. dětí od čtvrté do deváté třídy základní školy) věnovala pouze Helena Jakubcová. Ale již v minulé sezoně se do vedení tréninkových
hodin začala zapojovat i mladá děvčata (v současné době hrající za ženy – Ivanka Petláková, Iveta Kiliánová, Iveta Lattenbergová, Tereza Sklenářová a Veronika Ocásková),
z nichž většina absolvovala trenérský kurz. Velice významným počinem bylo, když si
tyto mladé trenérky s sebou vzaly žákyně o letních prázdninách na soustředění do
Biskupic. Právě tam, kam jezdívaly v minulosti každoročně se svou trenérkou Janou
Vášovou.
Žákyň jelo sice pouze 7, ale o to víc se jim mohla Iveta Lattenbergová a Veronika
Ocásková pečlivě věnovat.
Každý den pilně trénovaly 2krát denně – ráno posilování a odpoledne herní činnosti.
Dívky se naučily spoustu nových herních dovedností a jejich kondice se opravdu zlepšila. A bylo to znát i v začátku sezony. Po kvalifikačním mistrovském turnaji nastoupily
s vervou hned do druhé nejlepší skupiny z šesti.
Vzhledem k tomu, že každá z žákyněk si ze soustředění odnesla nejen herní motivaci
do podzimní sezony, ale také nové tréninkové tričko a plno nezapomenutelných zážitků,
stojí o další účast na soustředění. Je již naplánováno. Doufáme, že se i toto soustředění
vydaří.

Z tréninku

Iveta Lattenbergová

Všechny pospolu
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Chvilka klidu před chatkou
OPOziční zpravodaj
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Příspěvek

KUKÁTKO
1. Kterým nakouknete do zákulisí toho, co Vám politici řekli a co Vám úmyslně neřekli.
2. Kterým nakouknete do zákulisí distribuce léčiv.
Tato kapitola není zajímavá pro všechny, ale bohužel to, že léky chybí na českém trhu,
že jste ovládáni klamavými účtenkami plnými slevového harašení, agresivní reklamou
zneužívající regulační poplatek, je pro každého z vás.
ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA
Lékárenství je oblast, která se přímo nebo nepřímo dotýká každého z nás. Je dobré
být gramotný i v této problematice, a píšu to pro ty z Vás, kteří jsou rádi informováni, umí
porovnávat a porovnávají porovnatelné (v lékárně se porovnává stejná síla, stejný počet
tablet, stejný počet balení, stejná doba nákupu – nelze porovnávat nákup za dva – tři
měsíce, protože za tu dobu se několikrát změní úhrady, případně i ceny léčiv).
Pokusím se přetlumočit názory většiny lékárníků, těch, kteří obor lékárenství vystudovali, žijí pro něj a dělají ve svém životě to, co umí.
V sobotu 23. 12. 2012 v pořadu Apetit na rádiu Brno říkal kněz, který mimo jiné také
podniká ve zdravotnictví, několik chytrých vět. Jedna mi přišla výrazně moudrá. Cituji: „Jsem-li pošťák, nechť roznáším poštu a dělám to pořádně…“ Ta myšlenka nabádá
k rozvinutí – jsem-li švec, nechť šiju boty a dělám to pořádně, jsem-li krejčí, nechť šiju
šaty a dělám to pořádně, jsem-li právník, nechť se starám o spravedlnost a dělám to
pořádně, jsem-li lékař, nechť léčím a dělám to pořádně, jsem-li lékárník, nechť dělám
svou profesi a dělám to pořádně, jsem-li kněz, nechť šířím Boží lásku ke všem lidem
bez rozdílu a dělám to pořádně, neboť kdo jiný nás má přivézt k duchovnímu obrození?
Tak každý z nás má dělat to, co umí!
Garantem etického chování lékárníka je Česká lékárnická komora. ČlnK, zřízená zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., je organizace, která dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony
a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně
tak chrání jejich profesní čest (nebo se o to alespoň v tomto „absurdistánu“ snaží).
Garantem etického chování nelékárníků podnikajících ve zdravotnictví není
nikdo.
REEXPORT
Často poslední dobou v lékárnách slyšíte: „Nemáme tento lék, už má delší dobu
výpadek!“ Málokdy je problém ve výrobě, případně přeregistraci léčiva. Nejčastěji to
znamená, že tento lék je předmětem reexportu a rychlého a výrazného zisku některých
subjektů při jeho prodeji za hranice. Vyváží se z toho důvodu, že u nás je velmi levný
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a krásně se dá draho prodat třeba v Rakousku, Německu i jinde, kde jsou léky alespoň
4x dražší než u nás. Léky do zahraničí mohou vyvážet výhradně držitelé distribučního
oprávnění a z 90 % to nejsou lékárníci.
Lékárníci nepřetržitě tvrdí, že léky jsou zboží jiného druhu a mělo by se k nim takto
přistupovat. Pacient by neměl být diskriminován cenou, ovládán proměnlivými názory
politiků, manipulován regulačními poplatky a v první řadě by se mělo zajistit dostatečné
množství léků pro české pacienty.
LÉKÁRNÍCI REEXPORTY LÉKŮ NEPODPORUJÍ
Výtah z tiskové zprávy ČlnK – Praha 4. 9. 2012
Česká lékárnická komora bude i nadále vyvíjet maximální úsilí k navržení a přijetí legislativních změn, které povedou k omezení paralelního vývozu, v jehož důsledku chybí
léky pro české pacienty (3. 9. 2012 došlo z iniciativy vicepremiérky vlády Karoliny Peake – Lidem, k vypuštění pasáží, které měly omezit situace, kdy z důvodu reexportu
lék na českém trhu chybí. Díky Karolině Peake budou ještě nějakou dobu v této zemi
léky chybět lidem). Už jste zažili Micardis, Ventolin, Berodual, Atrovent a celou řadu
dalších přípravků.
NA SLOVENSKU SE DAŘÍ ÚSPĚŠNĚ ŘEŠIT NEJEN REEXPORTY LÉČIV
Výtah z tiskové zprávy ČlnK – Praha 6. 12. 2012
Na Slovensku se vláda rozhodla razantně řešit reexporty léčiv, v jejichž důsledku se
slovenští pacienti a zdravotníci potýkají s nedostupností léčiv na vlastním trhu, podobně
jako je tomu nyní u nás. Právě přijatá novela zákona o léku umožňuje Štátnemu ústavu
pre kontrolu liečiv zakázat vývoz léku, který by mohl slovenským pacientům chybět.
Tento způsob zajištění dostatečného množství léku pro vlastní pacienty není v rozporu
s evropským právem. Dle rozhodnutí Evropského soudního dvora mohou jednotlivé
státy EU přijmout opatření, která jednostranně nadřazují zajištění dostatečného množství léčivých přípravků pro své občany mezinárodnímu obchodu.
Slovenští zákonodárci odsouhlasili také zákaz bonusů v lékárnách a zákaz vytváření
řetězců lékáren. Proč to asi udělali? Nebylo toho špatně už moc, že se vláda rozhodla
zasáhnout? Že by neviditelná ruka trhu, která přehlíží amorální chování některých subjektů i v našem oboru, neuměla vyřešit všechno?
REGULAČNÍ POPLATKY
Regulační poplatek byl uzákoněn a zaveden do lékáren a zdravotnických zařízení
s cílem snížit nadužívání léků a zdravotnické péče. Bohužel se stal pouze předmětem nekalé soutěže a bezuzdných politických šarvátek a ke snížení spotřeby léků a tím
i šetření peněz ve zdravotnickém systému nedošlo.
Dostalo se to tak daleko, že problém řeší nejen slovenská, ale i česká vláda. Zákaz
bonusů v lékárnách není v rozporu se soutěžním právem, jak mnozí tvrdí. Týká se pouze
a zejména poskytování neprůhledných bonusů za předložení receptů (30 Kč) s předepsanými léky ze zdravotního pojištění, ale výslovně povoluje „poskytnutí slevy nebo
snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky“. Znamená to, že
OPOziční zpravodaj

45

dál budete používat zákaznické karty a využívat zákonného Bonus konta nebo snížení
ceny, jen regulační poplatek nebude předmětem nekalé soutěže.
Proč je nutné, aby se tato úprava dostala do zákona? Protože pacient je, nikoli výjimečně, některými subjekty klamán způsobem, který je pro něj prakticky
neodhalitelný, neboť se v cenách a úhradách léčiv nemá šanci orientovat. Takové chování některých obchodníků s léky je za hranou etiky, pacient je zneužíván jako
pouhý zdroj financí, vlastního prospěchu a cíl agresivního primitivního marketingu.
DISKRIMINACE PACIENTŮ
Výtah z tiskové zprávy ČlnK – Praha 28. 2. 2012
Třicetikorunový regulační poplatek dosud nebyl zákonem zrušen, ale několikrát už
se stal dobrým jezdeckým koněm, na kterém politici dojeli do svých vyšších úřadů.
K těžké diskriminaci pacientů došlo před čtyřmi lety, kdy Krajské úřady po volbách
začaly ve svých zdravotnických zařízeních (nemocnicích a lékárnách, jejichž zřizovatelem je Kraj) pacientům vracet 30 Kč a kompenzovat tak regulační poplatky. V krajských lékárnách to probíhalo tak, že lékárna předním vchodem dala pacientovi 30 Kč
za recept a zadním vchodem dostala ty stejné peníze od Krajského úřadu z peněz
daňových poplatníků. Tato krajská lékárna nezaznamenala ztrátu a naopak nahnala
takto do své provozovny tisíce pacientů. Lékárny v blízkosti krajské lékárny však byly
těžce ekonomicky postiženy, obzvláště ty, které se rozhodly zákon dodržet za každou
cenu a neobcházet jej.
Dnes čelí Krajské úřady žalobám těchto lékáren postižených nekalosoutěžním jednáním. Už 9 soudních sporů tito lékárníci s Krajskými úřady vyhráli. Vrchní soud ve sporu
o proplácení regulačních poplatků krajskými úřady prohlásil, že proplácením regulačních poplatků kraj zvýhodňoval vybrané lékárny a omezoval konkurenceschopnost
ostatních. Zároveň kraj jednal v rozporu s dobrými mravy, protože „zneužil institut
darovací smlouvy pro přerozdělování veřejných prostředků“, a to bez rozumného
důvodu a bez opory v zákoně.
Česká lékárnická komora považuje za nepřijatelné a v rozporu s dobrými mravy, aby
soudy stanovená finanční plnění byla uhrazena opět z veřejných prostředků krajských
rozpočtů. Odpovědnost za špatné rozhodnutí by měli převzít všichni krajští zastupitelé, kteří hlasovali pro nezákonné proplácení regulačních poplatků. Byly
promrhány stamiliony korun.
Když politici před nedávnými volbami opět použili oblíbený třicetikorunový folklór
a slibovali zrušení 30 Kč za položku na receptu a nahrazení poplatkem 30 Kč za recept, vypadalo to opět, jak chtějí pacientovi dobře. Doufám a chci věřit, že nevěděli,
jinak by přece řekli pravdu, jak to bude, až svoji předvolební rétoriku uvedou do praxe.
Když se platilo 30 Kč za položku na receptu a lék byl s doplatkem, lékárna odpouštěla
30 Kč za tuto položku ze zákona pacientovi, a pokud byl lék bez doplatku, pacient
zaplatil 30 Kč, ale lékárna odpouštěla částku vypočítanou dle vzorce 30x(((0,25x((arctg(VC/50-2,5))+1,6))) pojišťovně a pojišťovna tím šetřila značnou částku ze svého rozpočtu.
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Ve chvíli (k 1. 1. 2012), kdy bylo zrušeno vybírání 30 Kč za položku na receptu a zavedeno vybírání 30 Kč za celý recept, byly současně zákonem zrušeny i předešlé odpočty. Pacientovi se ze zákona nevrací 30 Kč a pojišťovně se nic neodpouští. Pacient
nezískal vůbec nic, ale v dobré víře odevzdal svůj volební hlas. Moje maminka říkávala:
„svět chce být klamán“ a je to pravda.
Přes všechno negativní doufám, že se do života, podnikání i ekonomiky může vrátit
obyčejná lidská slušnost, dobro nebude jen cesta k dosahování vlastního užitku a rádoby ctnost jen taneček před vyšším ziskem. Možná na to ještě nejsme zralí a nechápeme, že jediné, co ďábel potřebuje, aby uspěl, je, že mravné lidstvo neudělá nic.
Pak nezbývá než konstatovat spolu s hercem Martinem Hubou totéž, co prohlásil
o inscenaci Richard III. před uvedením na scénu: „Potřeboval „svět“ Richarda, anebo
potřeboval Richard „svět“, aby mohl roztočit ten svůj děsný tanec smrti? A možná jsme
to my, kteří na tom „parketu jeviště svět“ příliš lehkomyslně tancujeme příběhy našich
životů a kteří potřebujeme příchod tohoto mesiáše zla, abychom se vzpamatovali. Richard III. je totiž ďábelsky dobrý tanečník a je dobré se s ním občas potkat na parketu,
aby fakt ztráty morálky a svědomí, což je hlavní melodie, na kterou Richard tancuje, nás
netěšil, ale děsil. Vítej Richarde!!! Nejvyšší čas!!! Potřebujeme tě!!!“
Jadrná
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Trocha historie „U NADĚJE“
Zpracováno z textu Historie lékáren – P. Kos
V roce 1900 žilo v Újezdě ve 32 domech 235 obyvatel. Otevřít v Újezdě lékárnu zpočátku nepřicházelo v úvahu, přesto se k tomuto kroku odhodlal PhMr. Theodor Merlíček, který pocházel ze sedmnácti dětí – „Jeden ze sedmnácti“ je rukopis nalezený
v jeho pozůstalosti. V roce 1921 začal uvažovat, že si podá žádost o otevření nové
lékárny. V úvahu přicházel Rajhrad, Brno-Husovice a Újezd. Současně žádal PhMr. Dohnálek o povolení zřídit novou lékárnu v Rajhradě a požádal proto PhMr. Merlíčka, aby
od tohoto místa upustil. PhMr. Theodor Merlíček se tedy po delší úvaze rozhodl pro
Újezd (jak by se asi tato situace řešila dnes?).
Marně však sháněl vhodný pozemek pro výstavbu domu s lékárnou. Jediné místo
byl pozemek na kraji obce, kde rostlo křoví a na polní cestě vedoucí kolem pozemku
se stěží mohly vyhnout dva vozy. Újezd měl v tom roce už 35 domů a 239 obyvatel. Za
pozemek zaplatil PhMr. Merlíček 13.000 Kč. Stavitel Haluza z Újezda zhotovil plán domu
s lékárnou v přízemí a bytem v prvním poschodí (náklad stavby 120.000 Kč). Do podzimu
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byla budova postavena, nábytek navrhl
arch. Kráčmer, zhotovila firma Formánek a spol. Brno (náklad 280.000 Kč).
Koncesi na novou lékárnu obdržel
PhMr. Theodor Merlíček do konce května
1924. 7. prosince 1924 byla lékárna
otevřena pod názvem „U Naděje“. Při
kolaudaci se otázal okresní hejtman Kabela z Hustopeče, zda obec neměla pro
tak důležité zdravotnické zařízení lepší
místo než za humny obce. Poslední buLékarna Újezd u Brna v roce 1924
dovou před lékárnou byla budova staré
školy, po jedné straně příjezdové cesty
stály stodoly. Starosta Florián zůstal tehdy okresnímu hejtmanovi dlužen odpověď.
PhMr. Theodor Merlíček měl se svou ženou Marií dvě děti – dceru Drahomíru (1921)
později Cejnarovou a syna Oldřicha Karla (1923). 7. srpna 1935 po krátké nemoci paní
Marie Merlíčková zemřela. V  roce 1939 byla provedena přístavba a nadstavba
domu. Vypukla 2. světová válka. Přiblížil se i den osvobození. Fronta se blížila k Brnu
a 23. dubna 1945 vstoupily jednotky Rudé armády do Újezda. V bytě vypukl požár, budova hořela 3 dny a vyhořela do základů. PhMr. Theodor Merlíček s dcerou,
tchánem, tchyní a služebnou (syn Oldřich žil v Brně) se ukrývali v době bojů ve sklepě.
Při vzniku požáru museli opustit dům a uchýlit se ke známým. Nebylo možné zachránit
nějaký majetek. Rodině zůstalo pouze to, co měli na sobě! V květnu 1945 se Merlíčkovi přestěhovali do Brna. Na zdravotním odboru zemského úřadu žádal PhMr. Theodor Merlíček o povolení převzít správu některé německé lékárny v Brně. Nalezl však jen
zaměstnání v lékárně v Údolní ulici, později na Křenové ulici, jako prozatímní správce.
Byl vyčíslen rozsah škody domu v Újezdě – budova 220.000 Kč, byt a lékárna
900.000 Kč. PhMr. Merlíček se znovu s velkým úsilím pustil do výstavby nové lékárny. Za vyhořelý objekt dostal z Fondu obnovy 100.000 Kč, inventář a léčiva zakoupil
ze zrušené lékárny z Křenova u Moravské Třebové za 73.000 Kč, zbývající částku peněz
na obnovu do výše 660.000 Kč si vypůjčil. S nadlidským úsilím celé rodiny byly všechny vypůjčené peníze
do r. 1949 splaceny.
Hned potom byla při socializaci
lékárna znárodněna, název U  Naděje zrušen a PhMr. Merlíček znovu
o všechno přišel. 20. listopadu
1950 se stal odpovědným správcem svojí lékárny, kterou zaplatil
a která mu už nepatřila. Ve funkci
působil do 16. listopadu 1951, kdy
Přístavba lékárny v roce 1939
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byl stižen mozkovou mrtvicí. Přesto do svých vzpomínek „Jeden ze sedmnácti“ vložil
své životní krédo: „U stavu jsem působil plných 50 let a kdyby se mne někdo zeptal,
čím bych chtěl býti, tedy zase lékárníkem.“ Život PhMr. Theodora Merlíčka se uzavřel
18. dubna 1962.
Posléze byl odpovědným správcem lékárny syn PhMr. Theodora Merlíčka PhMr. Oldřich Merlíček. Kolem roku 1965 byla v lékárně zrušena laboratoř a lékárna převedena
na výdejnu. Původní Merlíčkovo vybavení laboratoře (váhy, destilační aparát, závaží,
chemikálie na rozbor léčiv, nerezové misky, třenky, těrky, čípkovnice apod.) bylo rozvezeno po lékárnách okresu Brno-venkov, na ručně malované skleněné prachovnice
a stojatky na suroviny byla najatá četa, která je na dvoře před zraky PhMr. Oldřicha
Merlíčka rozbíjela s tím, že tyto kapitalistické přežitky už nebudou potřeba,
starožitný nábytek si ředitel brněnské nemocnice odvezl na chatu, kde
možná slouží dodnes.
Do výdejny byl přivezen sektorový
nábytek, provozovna se stala prodělečnou a bylo to jedno, protože v globálu okresu se to setřepalo (v r. 1993
lékárenská služba Brno-venkov nechtěla nechat lékárnu zprivatizovat Vyhořelý dům s lékárnou při frontových
s tím, že co tady kdo chce zkoušet, bojích v roce 1945
když na Újezd celá léta doplácí). Čtvrtina léků byla tehdy pro obyčejné lidi nedostupná. Tyto léky byly jen v okresních či
nemocničních lékárnách, kolegové tam pracující museli často nahlížet do VIP seznamů
a lék vydali jen pokud se shodovalo jméno na receptu se jménem na seznamu, ostatním říkali nemáme, přijďte za 14 dní. Doba, na kterou mnozí tak nostalgicky vzpomínají.
V r. 1988 jsem přebírala výdejnu jako vedoucí po PhMr. Oldřichu Merlíčkovi.
Pak přišel rok 1989, následně restituce, snaha PhMr. Oldřicha Merlíčka získat zpět
zkonfiskovaný majetek. Dům dostala jeho sestra Drahomíra. Jemu mělo připadnout vybavení lékárny. Úřady mu však sdělily, že má nárok pouze na původní vybavení lékárny.
Zůstal tam jen stůl, na kterém se přebíralo a dodnes přebírá zboží ve skladu. Ostatní
rozvezli, rozebrali nebo rozbili. Pan magistr mi tehdy poslal z Františkových Lázní pohlednici s pozdravem a P.S.: „Paní magistro, jedno vím jistě, okradli mě v životě třikrát: jednou fašisti, podruhé komunisti a potřetí demokrati a ten stůl Vám daruji,
můžete si ho nechat!“
Tak mám po Merlíčkových stůl a název – lékárna „U Naděje“.
Přeji Vám všem, abyste v roce 2013 měli tisíce důvodů k radosti a hlavně, abyste se
naučili dobře pečovat o své zdraví a nepotřebovali nemocnice ani lékárny.
Jadrná

OPOziční zpravodaj

49

16

Příspěvek

PRIMA AKCE, které se povedly
ČEJKOVICE
20. 7. 2012 jsme uspořádali pro naše občany zájezd do
Čejkovic. Výlet byl spojený s prohlídkou zámku, ochutnávkou
skvělých vín a dobrým obědem. Autobus nebyl plný, ale shodou osudových náhod radnice změnila termín svého zájezdu
do Kutné Hory „ausgerechnet“ na ten samý den, kdy jsme
plánovali Čejkovice. Odpadlo nám jenom 10 lidí, kteří chtěli
jet i s námi. Celá akce byla hodně vydařená a každý na ni rád
vzpomíná. Viděli a slyšeli jsme zajímavé věci o dobách minulých, o Templářích, prohlédli jsme si historické sklepy a pak –
krásně jsme se společně pobavili, zazpívali si a dokonce zatančili. Sešlo se pár lidí, kterým spolu bylo dobře a zasloužilo
by se takovou sešlost znovu zopakovat. Přemýšlíme o tom
a dáme vědět.

MOHYLA – SLUNCE VYCHÁZÍ NAD SLAVKOVEM
17. 6. 2012 – představte si, že ujedete tak 40–80 km za den na kole, jste v přírodě,
vnímáte všechny vůně kolem sebe, stojíte na Mohyle a představujete si na místě, jak to
tenkrát v prosinci 1805 bylo a jak to ten Napoleon zmáknul, že vyhrál nad takovou přesilou. Pak vyjedete na kopeček Santon u Tvarožné, v Koválovicích mrknete na biotop –
přírodní koupaliště, kde je permanentně narváno a zamyslíte se, proč už tohle v Újezdě
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taky nemáme, pak se občerstvíte na Staré Poště, kde vítěz bitvy dohodnul s poraženým
potupný mír za cenu obrovských reparací. Nakonec vyšupnete na Žuráň, místo, odkud
Napoleon řídil svůj „Lví skok“ a putování zakončíte u rybníka Balaton – koukáte, jak
zapadá sluníčko, povídáte si a spolu přemýšlíte, co by se dalo v Újezdě zlepšit a nechce
se Vám domů. Tak příště jeďte s námi.

KRAJEM BRATŘÍ MRŠTÍKŮ
12. 8. 2012 – v Těšanech jsme z Újezda byli „co by dup“. V Kovárně je skvělá hodinová prohlídka. Těšany proslavil Alois Mrštík a bratr Vilém a jejich Maryša. Domek
Maryši tam můžete také vidět. Prohlídka a také vyprávění místního průvodce je zajímavé
a hlavně vtipné – nedovolí Vám, abyste se nudili. Pak jsme si užili dlouhou „polňačku“,
kde nic nejezdí, jen vVy na kole, ptáci, zajíci, divá zvěř – a jste v Divákách, v domku, kde
bratři Mrštíkové žili. Pan Němeček povypráví i to, o čem se v knihách nepíše. V Boleradicích je kouzelné místo místních vinařů „Tihelňa“ – prohlédnete kousek vinařského ráje
a přivoníte k místním odrůdám dobrých vín, na kopci najdete dřevěné sousoší Cyrila
a Metoděje, rozhlednu Nedánov a už nestihnete „Větřák“ v Kloboukách, protože se
stmívá a musíte to hrnout domů, abyste nezatměli. A zase jste zpátky v rozdělené obci,
kde už je kdekdo proti kdekomu, kdekdo se bojí bavit s kdekým, kdekdo oklamává
kdekoho a nikdo neví, jak z toho ven …tak se začnete těšit na další výlet… který připravujeme na jaro do kraje vína „Modrých hor“ – do Němčiček, Bořetic, Vrbic, Kobylí,
Velkých Pavlovic atd… Pravděpodobně někde přenocujeme, abychom vyzkoušeli, jak
se jim letos to víno podařilo.
Můžete jet s námi – ohlásíme předem.
Jadrná a spol.
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