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Předvolební povídání IV. z roku 2022  
Komunální volby 2022 jsou tady! 

 

Opět máme v Moravanech hodně kandidátek. 8 kandidátek je rozděleno 50:50. Potenciální 

koaliční partneři ku developerům. Síly jsou vyrovnány. Boj začíná, vyhrožování koaličním 

zastupitelům začalo dávno. 

Ano, ne vše se za stávajícího vedení obce podařilo, ale dle MÉHO názoru byla obec vedena 

s nasazením, srdcem a výsledek je vysoce pozitivní. Veřejně zastupitelům děkuji. Nedořešené 

problémy se určitě zdárně vyřeší v novém volebním období. 

V uplynulém období byla účast na veřejných zastupitelstvech velmi nízká. Možná byli tedy lidé 

s prací zastupitelstva spokojeni, neboť lidé spokojení bývají mnohem méně motivovaní zapojit se 

do diskusí. Kritiků však bylo slyšet dost, řešení pro všechny nenabízeli.   

 Z Předvolebního povídání se stal moravanský volební kolorit a je možné, že na to i občané 

čekají. Současné je v pořadí již 4. Již třetího za sebou jsem se k nelibosti rodiny ujal opět já. 

Všechny jsou zveřejněny na našem webu www.referendummoravany.cz  v záložce Volební 

povídání. 

Historie zástavby v Moravanech 
Vzhledem k tomu, že paměť je krátká a mnoho nových občanů Moravan tuto dobu vůbec 

nezažili, je třeba historii tehdejší doby připomínat.  

V roce 2009 naplánovalo zastupitelstvo většinou hlasů cca 16 dílčích změn starého Územního 

plánu. Tyto změny by v podstatě z obce s cca 1.300 obyvateli udělali město s 10.000 obyvateli.  

Občané Moravan se vzbouřili, neboť bylo jasné, že výstavba bude probíhat bez participace na 

občanské vybavenosti (škola, školka, sportoviště atd.).  Peticí, kterou podepsalo 712 občanů (což 

bylo cca 75 % přihlášených voličů) žádali o vyhlášení referenda proti schválení dílčích změn. 25. 6. 

2009 sedm zastupitelů (většina) referendum odmítli a dílčí změny schválili. 

Tenkrát jsem veřejně prohlásil, že jména těch zastupitelů budu každé volby zveřejňovat, pokud 

bude kdokoliv z nich kandidovat. A tak tedy slib opět plním. 

Je třeba si navždy zapamatovat jména zastupitelů a stran a hnutí, kteří hlasovali tenkrát proti 

legitimně projevené vůli občanů:  

1. Za stranu KSČM - PhDr. Lubomír Šebela (KSČM kandidátku nepostavila) 

2. Za SNK Mladí občané pro TRADIČNÍ Moravany - Jiří Blažek (dnes kandiduje za 

„BUDOUCNOST MORAVAN“ na sedmém místě). 

3. Za SNK Mladí občané pro TRADIČNÍ Moravany - JUDr. Ivana Pařízková (dnes kandiduje 

za „Spravedlivé Moravany“ na prvním místě). 

4. Za SNK Budoucnost – Ing. Vladimír Horký (dnes kandiduje za „Spravedlivé Moravany“ na 

druhém místě). 

5. Za ODS Ing. Ivo Herman CSc. 

6. Za ODS Marian Bezák. 

7. Za ODS Josef Malý mladší (dnes kandiduje za „BUDOUCNOST MORAVAN“ na druhém 

místě).  

 Bylo již vedlejší, že ve střetu zájmů při hlasování byli zastupitelé – Ing. Vladimír Horký, Marian 

Bezák, Josef Malý mladší. Je již dnes vedlejší, že hlasovali v rozporu se zákonem o obcích. 

 

Důležité však bylo, že Nejvyšší správní soud s pomocí jeho rozšířeného senátu po 

dlouhé a pro nás časově i finančně velmi náročné době na základě naší žaloby nakonec 

http://www.referendummoravany.cz.v/
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zrušil všechny dílčí změny moravanského ÚP. Po volbách v následujícím zastupitelstvu 

(2010-2014) pak na základě Komplexní urbanistické a demografické studie (web obce) a na 

základě rozhodnutím obce konečně vyhlášeného referenda byl profesionálně zpracován 

nový Územní plán obce Moravany, který respektoval rozhodnutí občanů v místním 

referendu. Referendum rozhodlo zpracovat nový územní plán dle varianty A – ukončený 

rozvoj. Tato varianta v maximální míře respektuje dnešní prahové situace rozvoje obce a 

minimalizuje skokový dopad neřízené výstavby na obyvatele obce, včetně dopravního 

napojení na město Brno. 

Rozbor kandidátek 
Při psaní rozboru kandidátek jsem neměl k dispozici žádný volební program, neboť do dnešního 

dne nám nic do schránek nedošlo. Vycházím ze znalostí lidí, Moravan a naší situace. 

 

1 - Moravany dětem 

Komplet dámská kandidátka. S většinou se pravděpodobně znáte nebo potkáváte.  

Helena Kadlečíková, stávající uvolněná starostka obce, členka rady obce. Předsedkyně spolku 

obcí MAS Bobrava (http://www.masbobrava.cz/), místní akční skupiny obcí, která zastupuje 

veřejné a soukromé místní socioekonomické skupiny a hájí jejich zájmy, včetně toho, že 

transferuje do těchto oblastí dotace.  

Lucie Stroblíková, stávající uvolněná místostarostka obce, členka rady obce. Organizuje 

Farmářské trhy (http://trhy.vrabcak-moravany.eu/). 

Obě byly v uplynulém zastupitelstvu členkami koalice, která po celé volební období vedla obec. 

Tato koalice i jejich zásluhou udržela status quo našeho nového ÚP a dále se jim podařilo jej 

zpřesnit. 

Vrabčák je spolek, který se věnuje dětem.  

Ing. Klára Tomancová, zastupitelka, členka koalice, členka kontrolního výboru. 

Mgr. Anna Dytrtová, zastupitelka, členka koalice. 

Mgr. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS., předsedkyně sportovní komise, 

 organizátorka tenisových turnajů a tenisové školy.  

Mgr. Kateřina Havránková, ředitelka mateřské školy. 

Mgr. Markéta Jedličková, zastupitelka, členka koalice. Ředitelka základní školy. 

Více místa pro další kandidáty nemám. 

Tato kandidátka patří k našim potenciálním koaličním partnerům. 

 

2 - SPOLEČNĚ PRO MORAVANY  

Sdružení Společně pro Moravany v minulých volbách nahradilo ČSSD. Nadále asi ČSSD v naší 

obci už nemá zájem někoho podpořit.  Kandidáti tohoto sdružení podporují koalici s cílem dodržet 

rozhodnutí místního referenda.   

Ing. Jiří Strážnický, zastupitel, člen koalice. Člen stavební komise, která pod vedením Ing. Ivo 

Baara pracovala profesionálně. Jeho názory jsou konzistentně demokratické. Jeho činnost ve 

stavební komisi byla navýsost konstruktivní. 

RNDr. Marie Barešová, bývalá starostka obce, nynější zastupitelka, členka koalice, členka rady 

obce, předsedkyně kontrolního výboru. V minulosti se angažovala za zrušení dílčích změn ÚP.  

Myslím, že opět nemá smysl se moc rozepisovat, neboť ji všichni znají. To, že opět kandiduje, 

vyžaduje obdiv.  

Jan Fiala, zastupitel, člen koalice, člen rady obce. Do minulého zastupitelstva kandidoval za 

STAROUSEDLÍKY. Mluvil jsem s ním a omlouval se, že je již unaven. Škoda. Přesto 

http://www.masbobrava.cz/
http://trhy.vrabcak-moravany.eu/
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STAROUSEDLÍKY zastupuje alespoň na této kandidátce z pátého místa. Tak starousedlíci, hodně 

štěstí při zaškrtávání.  

Tato kandidátka patří k našim potenciálním koaličním partnerům. 

 

3 - Spravedlivé Moravany 

V minulých volbách „Slušné Moravany“ tenkrát uvedeno v uvozovkách. Asi proto, že uvozovky 

by měli mít i nyní.  

JUDr. Ivana Pařízková, zastupitelka. V roce 2009 byla jednou z iniciátorů obecní krize a hlasovala 

proti vůli většiny občanů (viz Historie zástavby v Moravanech).  

Ing. Vladimír Horký jakbysmet a většina starousedlíků ho i zná. Kromě toho, že vlastní v obci 

pozemky, kde by rád stavěl. V roce 2009 hlasoval pro změny v rozporu se zákonem o obcích, 

neboť byl ve střetu zájmů, to mu však ani v nejmenším nevadilo (viz Historie zástavby v 

Moravanech).  

Silvie Malá patří k rodině největších vlastníků pozemků v obci.  

Zajímalo by mě tedy, co budou v novém zastupitelstvu „slušně a spravedlivě“ prosazovat. 

  

4 - Občanská demokratická strana  

ODS. V Moravanech kapitola sama pro sebe. To, jak se ODS chovala v minulých dobách 

v Moravanech (viz minulá předvolební povídání a Historie zástavby v Moravanech), hovoří samo 

za sebe.  

V uplynulém zastupitelstvu měli jednoho zastupitele. Jediná věc, která se mu podařila prosadit, 

bylo prakticky zabránění průjezdu na severovýchodě Žitné před svým domem. Než obec na své 

náklady retardéry vyměnila, jezdilo se přes Růžovou a Lískoveckou.    

Na nynější kandidátce jeden význačný právník vedle druhého. Jeden podnikatel se zájmy stavět 

v Moravanech vedle druhého. A jejich rodiny na doplnění. Jejich jména rozebírat nebudu neb se 

bojím jejich ataků. Ve střetu s právníky nemusí vždy zvítězit pravda nebo dobrý úmysl. I když 

některé dobře znám (a to i pozitivně).  

Co však budou v případě zvolení dělat, netuším, ale pochybuji, že se mi to bude líbit.   

 

5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a nezávislí 

Stálá, v Moravanech tradiční křesťanská strana. 

Pavel Slavík, dlouholetý zastupitel, člen rady obce, člen kontrolního výboru, člen koalice, hlasoval 

proti prolomení ÚP.  

Marie Ogórek, členka komise pro „Jabloňový sad“. 

Ing. Rostislav Horejsek, zastupitel, předseda finančního výboru, člen koalice. Jeho práce ve 

finančním výboru byla perfektní a nezastupitelná. Prosazuje šetření a rozvážnou rozpočtovou 

politiku obce. 

Tato kandidátka patří k našim potenciálním koaličním partnerům. 

 

6 - BUDOUCNOST MORAVAN 

Nové uskupení, které na druhé místo dalo jednoho z hlavních aktérů pohnutého roku 2009. 

Ing. Josef Straka, nepravidelně chodil na veřejná zasedání, kde vehementně diskutoval. Ne vždy 

jsem mu rozuměl, ale chodil tam, a to je plus. Stará se se svou čtyřkolkou o zvěř a myslivost, 

někdy až s kontroverzním a dojemným zaujetím. 

Josef malý mladší, patří do rodiny největších vlastníků půdy v Moravanech, jeden ze sedmi 

aktérů moravanské krize v roce 2009. Tehdy hlasoval pro dílčí změny ÚP v rozporu se zákonem o 

obcích, neboť byl ve střetu zájmů. To mu však ani v nejmenším nevadilo. Stará se o zvěř a 

myslivost spolu s Chosém (Josefem Strakou). 
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Jiří Blažek, jeden ze sedmi aktérů moravanské krize v roce 2009. Tehdy hlasoval pro dílčí změny 

ÚP. Zbytek komentáře ve starých povídáních. 

I když se kandidáti na prvních dvou místech dobře starají o honitbu, o jejich zájmech 

v případě zvolení asi nebude pochyb. 

 

7 - PRO OBČANY MORAVAN 

Na prvních dvou místech aktéři ANO 2011 z loňských voleb. ANO již v Moravanech NE. Jako 

jeden muž hlasovali v zastupitelstvu proti koalici. Kupodivu i při zpřesňování a zpřísňování ÚP a při 

pokusech o prolomení pro výstavbu. 

Miloš Kozohorský, stávající zastupitel. Myslím, že mu obec v rámci zákona vždy vyšla vstříc při 

budování optické sítě, nicméně ne vše je dobudováno a ošéfovat si to v zastupitelstvu není od 

věci. Nic negativního neb díky němu máme v Moravanech optickou síť. Děkuji.  

Ing. Jindřich Rybka BA, stávající zastupitel. Vlastník pozemků na navážce bývalého rybníka. 

V ÚP jsou určeny na sport (byly by tam krásné beachvolejbalové kurty), když před zrušením změn 

byly určeny pro bydlení. Nemohu popřít, že svým způsobem má na svůj zájem právo, zvlášť když 

obec žádá o řešení situace a pozemky dlouhodobě nabízí ke směně nebo prodeji. Nicméně rovněž 

je to osobní zájem a mě zajímá co nám, voličům, kromě toho, nabídne.  

 

8 - REFERENDUM MORAVANY S PODPOROU STAN  

Viz náš volební program. 

Ing. Leoš Vídenský, MBA, LL.M., zastupitel, člen finančního výboru.  

 

Závěr 
Moravanské povídání nastiňuje moje subjektivní pocity a myšlenky. Nevychází z programů, 

které se ke mně doposud nedostaly. Vycházím ze znalostí kandidátů, kandidátek a z pohnuté 

historie, ze znalostí lidí a jejich činů. Určitě ne všem bude vyhovovat. Je jasné, že bránit status quo 

nynějšího stavu obce a jeho vedení je určitě jednodušší než bojovat za novou zástavbu, neboť to si 

přeje jen omezený počet voličů. Skoková zástavba v minulých letech zapůsobila vůči dalšímu 

rozšiřování zástavby pro bydlení v Moravanech kontraproduktivně. Ti, kdož se přistěhovali do malé 

(potom velké) samostatné a bohaté obce v okrese Brno-venkov, která je naprosto svobodná ve 

svých rozhodnutích a zároveň blíž Brnu než Komín, určitě nehodlají stát každé ráno a odpoledne 

v zácpách. Vždyť zde již bydlí a cena jejich nemovitostí stoupá! Developeři se tedy nyní nachází 

v nonkonformní situaci. Nejsou spokojeni se zpřesňováním Územního plánu, se zpřísňováním 

limitů výstavby, se striktním postupem Rady obce k černým stavbám, lidské svévoli a k parkovacím 

místům na bytovou jednotku na pozemcích investorů, již umíme uzavírat plánovací smlouvy 

s vyvolanými investicemi. Byla by velká škoda tento stav narušit, neřkuli zvrátit. Zejména ne kvůli 

tomu, že nás vedení obce a vládnoucí koalice něčím naštvala.   

Doufám tedy, že Vám Moravanské povídání alespoň trochu pomůže při Vašem rozhodování. 

Asi bude třeba uvažovat strategicky. Tedy kam chceme, aby naše obec v následujícím období 

směřovala. Dobudovat občanskou vybavenost a smazat tento dluh, vzniklý nekontrolovanou 

zástavbou, nebo se dále rozšiřovat a snížit si tak svůj životní standard? 

Nyní je vše, Vážení voliči, na Vás. Přeji bystrou mysl, pevnou ruku a kritické myšlení. 

 

V Moravanech dne 12. 9. 2022  

 

Ing. Jan Vondrák sen. – zmocněnec „Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ Referendum Moravany s podporou STAN 


