
Otevřený dopis Ing. Petrovi Kratochvílovi 

 

V Moravanech dne 5 .10. 2018 

Vážený pane inženýre, 

Včera v noci jsem dostala Váš dopis do schránky a protože, snad čirou náhodou, byl roznášen 

až v noci přede dnem konání voleb, dovolím si na něj reagovat touto cestou.

 

Děkuji za reklamu, doufám, že si takto články přečte více lidí.  

 

Pravda. 

 

Spolek Vrabčák jednou dostal dar, o dalších nic nevím. 

 

Pravda. 

 

Logicky jezdí lidi do práce, ale Moravany jsou jejich domovem. 

 



Někteří kandidáti za „Slušné Moravany“ se vůbec netajili tím, že je pan Kratochvíl 

OSOBNĚ oslovil, aby za „něj“ kandidovali. O tom, že za něj budou kandidovat, jsem 

věděla dokonce snad už někdy před půl rokem. Dřív, než vůbec nějaká kandidátka 

vznikla. Jeden z kandidátů byl dokonce tak nadšený, že bude kandidovat za pana 

Kratochvíla, že jsem si chvíli i myslela, že si tu snad přehlásí trvalé bydliště. Ale proč 

by to dělal, že? Jsou i jiné cesty. 

 

To je fajn a je to právo každého. 

 

Jak jsem řekla, kandidáti za „Slušné Moravany“ se netají tím, za koho kandidují. 

Zajímavé bylo i to, že podpisy na petici jim sbírali kandidáti za stranu ANO a říkali, že 

„Slušné Moravany“ jsou jejich „odnož“. 

 

Vy jste snad v roce 2018 nežádali o změnu územního plánu? 

 

Rodinné domy ne, to je pravda, ale skoupil jste kolik orné půdy? 6ha? Nebo víc? A tato 

byla zařazena do změn územního plánu pro průmyslovou výstavbu… Tedy developer 

průmyslové výstavby? V trestním oznámení uvádíte, že jste pozemky od pana Malého, 

celkem 4ha, koupil za 1500,- Kč/m2. Za kolik se prodávají dnes? Za 3.300,- Kč/m2? To 

je víc jak 100% zisk ne?

 

Pravda. 

 

To je pravda. Dostali jste dopis, kde bylo uvedeno, že zastupitelé se na svém pracovním 

jednání (to má váhu stejnou jako kdyby se domluvili v hospodě) dohodli, že Vaše 



pozemky se zařadí do chystaných změn územního plánu. Přesto pozemky byly do změn 

skutečně zařazeny = zastupitelé svůj slib splnili. Ale pořizovatel změn ÚP (MěÚ 

Šlapanice) tyto pozemky během projednávání změn vyřadil. Proč? To se ptejte na 

Šlapanicích. 

 

Jestliže pořizovatel změn ÚP – MěÚ Šlapanice pozemky ze změn vyjmul, nemá na to 

obec žádný vliv. Tehdy byla u moci „developerská koalice“, ta si to měla hlídat, 

nemůžete házet odpovědnost na koalici současnou. 

 

To je pravda. Nicméně nás i toto Vaše konstatování utvrzuje v tom, že nejlepší způsob 

„jak to zařídit“ je dostat „svoje“ lidi do zastupitelstva. 

 

Za prvé to nejsou lži a za druhé jsem sama v šoku, jak informacemi manipulují 

kamarádi „Slušných Moravan“, strana ANO. 

 

To věřím. 

 

A tomu zase ne. 

 

Na tom není nic tajného, že táhneme za jeden provaz. Holt v jednotě je síla. A různých 

pokusů jak rozbít naši koalici už tady bylo taky dost. Vůči lidem je to fér. 



 

Pan Vondrák se podepsal jako zmocněnec strany. I když nekandiduje, tak je to pořád 

uvědomělý občan, kterému na naší obci záleží a není mu to jedno. Někdo ty informace 

lidem musí zprostředkovat. Díky za něj. 

 

To trochu přeháníte, ne? 

 

Tímto významně urážíte nejen členy současné koalice, ale především všechny naše 

občany. Co si o nás, občanech Moravan, vlastně myslíte? Že když jsme se postavili proti 

vládě developerů (i developerů s pozemky na průmysl), že jsme stádo blbečků? 

Bráníme si NAŠI obec. Naši obec si bráníme proti těm, kterým je to, co získali, pořád 

ještě málo. 

 

Píšete, že jste jeho text četl, pak musíte uznat, že neosočuje a nehodnotí. Uvádí FAKTA 

a nabízí zamyšlení. Je to každého věc, jak si ty informace přebere.  

Pan Vondrák je občan jako každý jiný (možná snad více aktivní) a jako takový má 

právo na svůj pohled na věc a právo ho vyjádřit. 

Myslím, že panu Vondrákovi příliš fandíte     

 

Do předvolebního boje jste se tímto dopisem vtáhli sami. Kdyby to nebyla pravda, tak 

nemáte potřebu takto reagovat. Bylo by vám jedno, jak dopadnou volby a jestli to 

nějaké straně „ublíží“. Ostatně jak uvádím, kdyby to sami kandidáti za „Slušné 

Moravany“ sami neříkali, tak by se to ven vůbec nedostalo. A kdyby ti kandidáti lhali a 

s Vámi to nemělo nic společného, tak Vám to opět může být úplně jedno. Vám jako 

firmě KPP tohle předvolební laškování přece nemůže ublížit! Ale vám jako „Slušným 

Moravanům“ možná ano… 

 

S přáním příjemného dne a klidného víkendu Helena Kadlečíková 


