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hLuboKÁ PoKLona 
a PodĚKovÁní
Hluboká poklona a poděkování patří 
všem lékařům, sestřičkám a zdravot-
nickému personálu na plicním oddě-
lení - 1.patro v OLÚ Albertina v Žam-
berku za perfektní a profesionální péči 
o mého manžela Josefa Sýkoru v době 
jeho hospitalizace na tomto oddělení. 
Nesmírně si vážím Vaší práce a děkuji 
Vám za navracené zdraví mému manže-
lovi. S úctou k vám všem 

 Eva Sýkorová, Žamberk
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oTevřený doPIS 
radĚ mĚSTa ŽamberKa
Vážená Rado města Žamberka,
dne 15. dubna jsem se zúčastnil kon-
kurzního řízení na ředitele Základní 
školy 28.října Žamberk. Konkurzní ko-
mise, složená z osmi odborníků (školní 
inspektor, psycholog, zástupci města a 
kraje, pedagogové a další), mne navrh-
la městské radě jako nejvhodnějšího 
kandidáta. Na svém zasedání 25.dubna 
2013 jste však do funkce ředitele ne-
jmenovali mě, ale kandidátku, která se 
umístila až na třetí pozici. Vím, že máte 
na takové rozhodnutí právo. Co mi však 
uniká, jsou důvody, které Vás k tomu 
vedly. Jak lze snadno zjistit např. na 
jiných školách v okolí, je běžnou praxí, 
že je radou schválen kandidát navržený 
konkurzní komisí. Navíc je při dobrém 
fungování školy většinou snaha zacho-
vat její kontinuitu a potvrdit do funkce 
kandidáta z dané školy a neriskovat tak 
případné problémy v kolektivu, ke kte-
rým s příchodem nového ředitele často 
dochází. Navíc naše škola výborně fun-
guje a dokážeme společně udělat úžas-
né věci, jako byla například nedávná 
Žákovská akademie, kdy se nám poda-
řilo třikrát vyprodat Divišovo divadlo. 
Nevím tedy, jak závažný důvod Vás vedl 
k tomu, že jste se rozhodli k tak nestan-
dardnímu řešení. Nejsem pro Vás přece 
neznámou osobou a dobře víte, co jsem 
pro školu i město za dobu svého půso-
bení na ZŠ 28. října vykonal. Cožpak 
fakt, že na škole působím přes dvacet 
pět let, že znám dobře prostředí, kole-
gy a žáky, vybudoval jsem zde úspěšný 
pěvecký sbor, že mám podporu součas-
ného vedení školy i většiny kolegů a 
především vítězství v konkurzu nejsou 
dostatečnými důkazy o mých lidských, 
profesních a organizačních kvalitách 
a schopnostech? Navíc se angažuji při 
různých akcích města a pracuji pro 
město jako člen Komise pro zahraniční 
styky. A pokud jsem i přes tyto argu-
menty zcela nesplňoval Vaše představy 
o řediteli školy, proč jste ředitelkou ne-
jmenovali kolegyni, která se umístila na 
druhém místě? A není to celé také tak 
trochu pohrdání prací členů konkurzní 
komise, kteří věnovali dva dny svého 
času konkurznímu řízení?
Po celou dobu svého působení ve škol-
ství se snažím vést děti k férovosti, 

slušnému a přímému jednání. Způsob, 
jakým jste se mnou jednali v souvislosti 
se jmenováním nového ředitele, však 
prvky takového jednání postrádá. Do 
dnešního dne jsem od Vás neobdržel in-
formaci o výsledku jmenování. Nevím, 
jaké jsou postupy, ale zvednout telefon 
a zavolat, jak se věci mají, by snad nebyl 
takový problém. Mrzí mne to o to víc, že 
se s většinou z Vás znám osobně. 
Když o tom všem přemýšlím, nemo-
hu se zbavit pocitu, že Vaše jednání 
ohledně konkurzu na ředitele naší školy 
nápadně připomíná praktiky, kterých 
jsme v poslední době v našem městě 
svědky. Myslím, že více, než o blaho a 
rozvoj školy šlo při Vašem rozhodová-
ní o politické cíle a prosazení vlastního 
kandidáta. Až teď mi dochází, proč nás 
pan starosta tak důrazně poučoval, že 
konkurzní řízení má pouze doporuču-
jící charakter.
Vážená rado města Žamberka, mrzí 
mne, že jsem musel napsat předcho-
zí řádky, ale opravdu se mi nechtělo 
přijmout toto Vaše rozhodnutí, aniž 
bych se k němu nevyjádřil. Základní 
škola 28.října byla vždy mou „srdeční 
záležitostí“ a pocitu hořkosti z Vašeho 
jednání a rozhodnutí se budu dlouho 
zbavovat. 

V Žamberku 2.5.2013 
S pozdravem Mgr. Jaromír Žejdlík 
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demagog, Pane chvÁTILe,
je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, 
že nejsou pravda, a to lidem, o nichž 
ví, že jsou hlupáci. Tím zajisté nemá-
te na mysli občany města Žamberka, a 
tak vlastně nevím, koho těmi hlupáky 
míníte.
„Demagog (z řec. vůdce lidu). Oproti 
apathii širších vrstev lidu vždy vysky-
tovali se lidé, kteří ztotožňujíce svůj 
vlastní zájem se zájmem tříd utlačo-
vaných, snažili se buď výmluvností 
neb skvělými skutky strhnouti lid za 
uskutečněním svých snah, nesoucích 
se k převratům v dosavadním ústro-
ji veřejném nebo společenském. Při 
tom ovšem není vyloučeno, že úmysly 
takových d-ů byly šlechetné; avšak již 
od těch dob, kdy v Athénách po smrti 
Perikleově jirchář Kleón uchopil se po-
mocí prodajné a nemravné luzy řízení 
záležitostí veřejných, jež dopomohlo 
mu ke značnému bohatství, přikládá se 
slovu d. význam člověka, jenž za úmys-
ly ryze sobeckými snaží se zvrátiti do-
savadní poměry právní sváděním lidu 
na bezcestí. Prostředky, jichž d-ové 
užívají, ovšem musí býti přizpůsobeny 
poměrům časovým a povaze lidu, má-
-li agitace míti úspěch; za starších dob 
působily tu ponejvíce řeči na vhodných 
místech pronášené, dary na penězích 
a jiné výhody lidu skýtané a někdy i 
skutky válečné, kdežto za našich dnů 
vedle immunity poslanecké najmě 
svobody tisku bývá někdy zneužíváno 
d-y na rozpoutání vášní lidu a k vyu-

žitkování jich na vlastní prospěch.“ 
Možná se bude zdáti některému lidu 
prapodivný sloh, ale doslova okopíro-
váno z internetu jest. A tak nevím, jestli 
z toho mám, nebo nemám vlastní pro-
spěch, jak se píše výše. Na základě člán-
ku v ŽL jsem se rozhodl, pane Chvátile, 
požádat Vás touto cestou jako bývalého 
starostu, o pojmenování osoby, která 
svým jednáním způsobila určité potíže.
1. Z trezoru, který nebyl vypáčen a ve 
kterém byly uschovány zlaté mince 
(tedy od tohoto trezoru měla ona osoba 
klíče), se tyto mince ztratily.
2. Tato osoba podepsala smlouvu na 10 
milionů Kč. Bez jakéhokoliv zajištění. 
3. Tato osoba dále ke kupním smlou-
vám k prodeji nemovitosti vystavila 
doložky, aniž byl zveřejněn záměr o 
prodeji, což je v rozporu se zákonem o 
obcích .
4. V rozporu se zákonem o obcích po-
depsala tato osoba rovněž dohodu o 
převodu dluhu 3.360.000,- Kč (konsta-
toval NS v Brně) a tím město připravi-
la o nemalou částku. Město se soudilo 
o 1 milion Kč, a místo toho, aby tuto 
částku vysoudilo (KS v Ostravě a VS v 
Olomouci), muselo navíc ještě zaplatit 
přibližně 240 tis. Kč.
Co říci závěrem? Vše, o čem jsem kdy 
psal, mám písemně podložené. Na roz-
díl od jiných (použiji Vašeho názvu) 
demagogů, kteří sedí při ZM na jiném 
místě, než sedávám já, a dělají z občanů 
hlupáky.

Jiří Merganc, Žamberk

Pozn.redakce: 
dopis byl předán M. Chvátilovi k vyjádření.

vÁŽený Pane mergancI, 
je mi Vás upřímně líto. Mít smysl života 
v tom, že budu očerňovat práci dru-
hých, že budu hledat chyby, zveličovat 
je a používat k obrazu, který mi byl 
zadán nebo který jsem si vytvořil, to je 
smutný úděl.
Byl jsem na radnici dvanáct let. Za tu 
dobu jsem musel udělat stovky ba tisíce 
rozhodnutí. Je jasné, že některá dobrá 
nebyla. Mám dokonce takových pět, 
šest, za které se i stydím. Ale nic z toho, 
co mi podsouváte, to není. Tyto mnoho-
krát omílané „pravdy“, byly již x-krát 
prověřovány, byla na ně opakovaně 
trestní oznámení a nic. A Vy, stejně jako 
Vaši předchůdci, je opakovaně vytahu-
jete, abyste jimi očernil, naposledy moji 
ženu.
Pane, život je přece o smysluplné práci, 
o takové, která je za člověkem vidět. A 
protože jsem už za pracovním zeni-
tem, často se ohlížím zpět. Myslím, že 
se nemám za co stydět. Na tenise, na 
radnici, ve škole. A tak bych i Vám přál, 
až se jednou budete ohlížet, abyste na 
své pracovní pouti nenašel jenom zlo-
bu, bourání, dštění síry. „Život je přece 
krásnej, leč krátkej.“ Víte, kdo to řekl? 
V řeckých dějinách to nenajdete!

S úctou M. Chvátil

se sILVIÍ ProtI ŠmejdŮm
Královéhradecká novinářka Silvie Dy-
máková dva roky jezdila na předváděcí 
akce, aby zdokumentovala, jak snadno 
se zde staří lidé stávají oběťmi manipu-
lace nebo vydírání ze strany prodejců. 
Těmto praktikám lidé obvykle podleh-
nou a stanou se majiteli často nesmysl-
ného haraburdí za deset i za statisíce. V 
horším případě skončí na zbytek života 
v exekucích.
Kromě natočení dokumentu Šmejdi se 
Silvie nyní snaží proti těmto akcím bo-
jovat snahou o změnu legislativy, jedná 
s inspekcí i s ministerstvem. Zároveň 
se svými kolegy sepsala tzv. Petici proti 
šmejdům. Tu již podpořily některé zná-
mé osobnosti, ale přidalo se například 
i naše krajské město Pardubice a jeho 
jednotlivé obvody. Petice je k dispozici 
na www.peticeprotismejdum.cz nebo 
na Facebooku. Můžete ji podpořit pří-
mo na webu nebo vytisknout a rozšířit 
mezi své přátele a známé. Otevřena je 
do konce června.                                      Hrp

PEtICE PRotI ŠmEJDŮm

Město Žamberk a Městský úřad 
Žamberk se k Petici proti ŠMEJDůM 
rovněž připojily a petiční archy může-
te do konce května 2013 podepisovat 
na těchto místech:
l PODATELNA městského úřadu 
 – Nádražní čp. 833, 
l KANCELÁŘ STAROSTY MĚSTA 

– Masarykovo nám. čp.166
l REDAKCE Žamberských listů – 

radnice Masarykovo nám. čp.166

24. dubna se v místním kině promítal 
výše uvedený film Šmejdi. Tuto pro-
jekci navštívilo cca 60 diváků. Nejsem 
si jista, zda je to hodně nebo málo, 
ale byla jsem překvapena, že o pro-
jekt měli zájem také mladší ročníky, 
kterým tato situace není jednoznačně 
lhostejná. To, co je ve filmu natočeno, 
se vymyká lidskému chápání, a proto 
se svými podpisy přidáváme ke všem, 
kteří tyto nemorální ŠMEJDY odsou-
dili a svými podpisy Petici proti šmej-
dům podpořili. 

REDAKČNÍ RADA ŽL

SPecIÁLní SocIÁLní 
PoradenSTví 

Pro nedoSLýchavé 
v Centru sociálních služeb 

(penzionu) v Žamberku 
se uskuteční 

ve čtvrtek 23.5.2013 
od 8:00 do 12:00 hod. 

Král Vladimír


