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Vážení občané,

na  dnešní radě města, která se bude konat dne 29. 10. 2018 
v  16:30 hod proberu nemístné útoky nikoliv na  moji osobu, 
na to jsem si zvykl, ale proberu i velice nepravdivé a  lživé útoky 
na obsazení radnice, včetně osob zaměstnaných městem.

 1. V  předvolebním klání bývá zvykem lhát a  zpochybňovat 
práci, někdy nehorázně, někdy až dokonce hrubě, ale i to 
je někdy způsob myšlení. A nyní si zrekapitulujte všechny 
výroky a o lidech, kteří takto nekorektně jednali, si udělejte 
mínění sami.

 2. Nyní k podstatě věci. Pokud někdo tvrdí, že městský úřad 
je v troskách, tak je to nehorázný lhář, protože městský 
úřad vždycky fungoval a funguje velice dobře. 

  Co to znamená v troskách?

  Na městském úřadu jsou zaměstnány:

 • Ekonomický úsek: Ing.  Jana Jarošová a  Lucie 
Komosná. Tento úsek vždycky pracoval excelentně 
a  dodnes pracuje, jak má. Z  tohoto úseku máme 
na mateřské dovolené Bc. Lucii Vaňkovou.

 • Úsek kanceláře starosty má své vedení, a  je to 
slečna Markéta Kalvodová, i ta si plní své povinnosti 
a práci tak, jak má.

 • Úsek stavební je obsazen paní Janou Nykodýmovou, 
BA (Hons), MSc., která je nyní na mateřské dovolené. 
Na  stavebním oddělení pracuje Ing.  František 
Nádeníček, který je na slovo vzatým odborníkem.

 • Úsek podatelny a evidence obyvatel: paní Margita 
Hübschová, která na radnici odpracovala celkem 11 
let, je taktéž pracovnicí, která své práci rozumí.

 • Úsek matriky a spisovny: toto je zcela profesionální 
práce a tuto zastává paní Petra Zemanová, doplňuje 
si potřebné vzdělání.  Je pravdou, že jedna 
z předchozích pracovnic musela odejít, protože svoji 
práci nezvládala, ale to už se někdy stává.

Táži se tedy a snad Vám lidé, kteří měli tu drzost toto 
prohlásit, odpoví:

Kde je v troskách administrativní vedení města? 
Nebo je to snad příprava na personální výměnu, aby 
si zaměstnali někoho, kdo jim vyhovuje? Nebo snad 
někoho z rodiny?

 • Paní Věroslava Mrkvicová pracuje na radnici 40 let, 
stále dělá všechny zápisy z  rad a  zastupitelstev 
a  velice intenzivně pomáhá v  práci s pozemkovým 

fondem našeho města. Její práce je zcela 
nezastupitelná. Zápisy jsou excelentní formou 
vedeny, i když do výkonu její práce se trvale navážela 
jedna zastupitelka, ale i to už se stává.

Kde tedy, promiňte, vážení občané, kde tedy existují 
trosky, o kterých hovoří facebooková stránka sdružení 
Občané městu, město občanům?

Máte možnost si udělat vlastní úsudek. Celý výrok o stavu 
úřadu města je vědomou lží. Tito zaměstnanci pracovali 
přesně podle mých pokynů, takže nejsou žádnou 
politickou mocí ovlivněni, ale jsou výkonnými, vzdělanými, 
erudovanými úředníky, kteří pracují nad míru vlastních 
povinností, za které jsou placeni. Za 19 let jsme měli 40 
auditů – ani jeden na jejich práci nenalezl chybu.

Ptám se Vás tedy: Stalo se někdy, aby Vám naši 
úředníci nad míru jejich povinností nevyhověli, 
nevyplnili Vám žádosti, neporadili? Zastaňte se jich!

 3. Město má pracovní četu vybavenou tak, že mnohá jiná 
města mohou závidět. Tuto pracovní skupinu vede pan Petr 
Suchý, vede 16 zaměstnanců. Z těchto zaměstnanců jsme 
postupně vytvořili profesionální skupinu od  zednických 
profesí až po  profese řidičské, ale i  odborné na  zeleň 
města.

 • Miroslav Leukert krom svých povinností v  pracovní 
skupině města a zametání města čistícím vozem, je 
vedoucím v DPS a všichni obyvatelé se na něj mohou 
se svými drobnými problémy v technickém vybavení 
DPS na ulici Rybářské obrátit. Desítkám lidem mimo 
pracovní dobu otevřel jejich byty, když si zabouchli 
dveře a  klíče zapomněli doma. Desítkám lidem 
poskytl pomoc, když zůstali ve svých bytech zavřeni 
a neschopni pohybu.

 • Jiří Veselý, letitý pracovník města, který před 
započetím práce u města zvládl své osobní problémy 
a dnes je to excelentní technický pracovník, který 
se stará o stav kanalizačních propustí, pravidelně 
je čistí. Mimo tuto práci je vedoucím Penzionu pro 
důchodce na ulici Štefánikova a stejným způsoben 
jako pan Leukert se stará o provoz tohoto zařízení, 
o potřeby občanů a bez jakéhokoliv požadavku na 
odměnu jim mimo pracovní čas pomáhá.

 • Vlastimil Rozprým, také pracovník velice dlouholetý, 
který krom svých povinností v  pracovní četě vede 
„army park“. Měli jste před třemi měsíci možnost 
jej navštívit v den otevřených dveří, záměr je velice 
podrobně rozpracován, vždyť nastupující garnitura by 
měla také něco budovat a neměli by se řídit hloupým 
výrokem zastupitele, který řekl, že by „army park“ 
měla zničit Al-Kaida.

 • Zuzana Radová, kterou nebudete asi znát, absolventka 
v  oboru zahradník a  co víc s  aprobací arborista – 
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základní stromolezecký kurz aj.

 • Anton Tisoň – vyučený zedník, který svoji profesionalitu 
denně osvědčoval drobnými, ale i většími zednickými 
pracemi.

 • Michael Mráz – excelentní řidič s  profesionálním 
přístupem. Ovládá zednické práce, ale i  mobilní 
kompostárnu.

 Všichni zaměstnanci pracují pod přísným dozorem pana 
Petra Suchého, který krom vedení této skupiny a starosti 
o  bezpečnost práce, odváží a  přiváží nemocné k  lékaři 
za spolupráce s městskou policií.

 Co by kdo mohl více chtít?

 Není opravdu drzostí hovořit o personálních troskách?

 4. Knihovna – obě dvě děvčata Daria Matoušková i  Věra 
Lísková dokázaly novou knihovnu nejenom přestěhovat 
za spolupráce s pracovní četou, ale zútulnit tak, že provoz, 
ale i nádhera prostředí je neoddiskutovatelná.

 5. Co sběrná místa po Újezdu u Brna a hlavní sběrný dvůr? 
Ukažte jediné město, které by to mělo takto řešeno. 6 
malých sběrných míst po  celém Újezdu a  velký sběrný 
dvůr v  bývalém MB Realu. Když odešel z  vezdejšího 
bytí pan Milan Kousal, měl jsem obavu, že neseženeme 
pracovníka, který by práci zvládl, ale hlavně by zvládl 
administraci sběrného dvora, který byl postaven z dotace, 
kvůli které musí 5 let pravidelně vykazovat plnění limitů. 
Co říkáte na sběr plastů? A to vše zabezpečoval pan Karel 
Hrad a  dále bude zabezpečovat. Tak pracovitého, ale 
i šikovného člověka aby město pohledalo.

 6. Co fungující klubovna? Vzpomeňte si! Byla to rezivějící 
tribuna v parku. Uvědomí si to někdo? Dnes je to klubovna 
vybudovaná za pomoci dotace, která je pravidelně vedena, 
včetně zabezpečení programu pro děti i rodiny, paní Karlou 
Blažkovou. Funguje bez výkyvů a úrazů, a  tak jde jedině 
říct – děkujeme.

 7. Uklízečky města: Miluše Kousalová, Marie Greplová, 
Zdeňka Šlahůnková, Markéta Měšťanová. Zažili jste někdy 
nepořádek v DPS, v penzionu či na radnici, kde je tak veliký 
provoz? I jim je zapotřebí poděkovat. V tichosti, nenápadně 
s mimořádným úsilím – má snad někdo pocit, že udržet 
pořádek ve 100 bytech je jednoduché? I když přicházejí 
lidé s různými návyky, tak je prostředí kultivované a čisté.

 8. A  co čistírna odpadních vod, která nyní po  revitalizaci 
podstupuje generální opravu dešťové zdrže pod vedením 
Ing.  Ditte Horákové. Ale i  manželé Kachlířovi, kteří 
s obrovskou obětavostí zabezpečují likvidaci toho, co jim 

kanalizací dopravíme. Nereptají, v tichosti pracují, neříkají, 
že to budou dělat lépe.

 9. A v závěru Městská policie. Slyšíte v televizi, jak tristní stav 
je v  obecních policiích. Podívejte se na  vybavenost naší 
městské policie, včetně defibrilátoru na  oživení člověka, 
který již několikráte naši strážníci použili, včetně spousty 
práce, kterou dělají navíc. Máme 4 policisty a v loňském 
roce vypomáhali v  Telnici a  v  Hostěrádkách – Rešově. 
Hostěrádkách – Rešově vypomáhají i letos. Přál bych Vám 
vidět kolik hádek a  rodinného násilí museli řešit. Máte 
pocit, že i oni jsou špatně vedeni?

 10. Co naši hasiči? Kolik hloupých řečí jsem musel vyslechnout, 
když jsem navrhl, aby byli vymístěni z radničního objektu. 
Kolik nesmyslné hysterie! A podívejte se dnes. Nádherná 
hasičská zbrojnice s  ještě lepším vybavením. A  co víc? 
Ochotní chlapci, kteří kdykoliv nastoupí do  jakékoliv 
kalamitní situace města.

Znovu Vám tedy opakuji, milí obyvatelé města Újezdu 
u Brna: Je docela možné, že jsou výhrady vůči mému 
přísnému vedení. Ale ono to jinak nejde. Ale dejte 
si pozor na  lidi, kteří tvrdí, že je město Újezd u  Brna 
v  troskách. Toto všechno, co jsem vyjmenoval, vede 
městský úřad. Pro mnohé bohužel v čele se starostou 
Janem Hradilem a místostarostou Karlem Hradským.

Uměle vyvolaná psychóza by mohla umožnit destrukci 
tohoto systému, což by byla objektivně škoda.

Na závěr děkuji všem, kteří pomáhali v chodu města 
nezištně, bez nároku na odměnu, a neříkali, ani neříkají, 
že to povedou líp.

Jan Hradil, starosta
V Újezdu u Brna dne 29. 10. 2018

P.S.
Vážení občané, v  loňském roce jsme zahájili provoz kluziště 
v základní škole bez vstupného, nemuseli jsme přijmout žádného 
zaměstnance, ale 3 lidé, pan Tomáš Harvánek, pan Stanislav 
Michalíček a pan Anton Tisoň zabezpečili kompletní provoz, údržbu 
a čištění. Máte pocit, že neumí pracovat?


