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Novinářka:

Paní starostko, kde se podle vás stala chyba?

Starostka:

Naprostá nekomunikace. V rámci transformačního plánu
se píše, jak se bude vše komunikovat. Kulaté stoly,
diskuze s občany. Nic z toho se nestalo. Bohužel. Mrzí
mě, že když kraj koupil od soukromníka pozemek, že se
třeba rady nezeptal, nemluvili s námi o tomto záměru.

Novinářka:

Co vadí lidem nejvíce: poloha, podoba, počet klientů?

Starostka:

Je nám podsouváno, že nám vadí klienti, to ale vůbec
není pravda. Vadí nám, a souhlasí i lidé z obce, kteří
se sami starají o postižené, zejména poloha. Ta je
totiž naprosto nevhodná. Je to na kraji obce, takže
o nějaké integraci v tomto případě nemůže být řeč,
navíc od roku 1975 je ob dva pozemky veden v územním
plánu kraje obchvat městyse. Dům má navíc stát
v ochranném pásmu VN vedení. Takže v poli, u obchvatu
a elektrického vedení je vhodné umístění nového domova
pro občany, kteří jsou v řadě případů na některé věci
mnohem citlivější než zdravý člověk?

Novinářka:

Máte lidem za zlé, že se brání?

Starostka:

Každý člověk se bojí neznámého. Další věc je, co bude
v budoucnu s objektem. Udržitelnost u projektů je pět
až deset let. Víme, co bude, až skončí udržitelnost?
Nevíme nic a tato obava do budoucna je silná. Pravdou
je, že někteří lidé z obce se vyjadřovali dost
neomaleně....

Novinářka:

Hejtmanství v pátek napsalo do médií, že pan hejtman
jednal s vedením městyse a dům pro hendikepované už má
podporu. Zástupci kraje přijeli do obce?

Starostka:

Protože jsem dehonestaci obce nemohla unést, požádala
jsem o schůzku s panem hejtmanem. Ve čtvrtek jsme se
sešli na regionální stálé konferenci, kterou řídí pan

hejtman. Panu hejtmanovi jsem řekla, že k tomu nemuselo
dojít, pokud by se komunikovalo a že vytipováváme
pozemky, které by byly vhodnější. Upozornila jsem, že
ale nejsou v majetku městyse. Pan hejtman přislíbil, že
k nám v Lednu přijede.
Novinářka:

Na setkání s občany, zástupci petičního výboru?
Samosprávou?

Starostka:

To se ještě bude domlouvat. Doufám, že účastnit se
budou i zástupci petičního výboru, kteří žádali pana
hejtmana o schůzku.

Novinářka:

Můžete přiblížit novou lokalitu?

Starostka:

Máme vhodnou lokalitu v blízkosti centra městyse.
Jak jsem uvedla, je to soukromý pozemek. Musíme
o tom jednat a také zvažovat dopravní zátěž spojenou
s provozem tohoto objektu: zásobování, návštěvy
příbuzných. Možnosti parkování....Není možné přesouvat
dům z jednoho konce obce na druhý.

Novinářka:

Hned přes pole, zjednodušeně řečeno, ve vedlejší obci
již stojí dům, v němž žijí hendikepovaní klienti. Ptali
jste se na zkušenosti se soužitím? Pokud vím, nejsou
zde problémy…..

Starostka:

Vy se mě nezeptáte, jak v noci spím?

Novinářka, Zástupkyně petičního výboru, Obyvatel obce, Obyvatel
obce L.M., Strach dítěte: Výzva zastupitelům městyse:
Vážená paní starostko, vážení zastupitelé Městyse, dne
14.3.2016 jste na 10. zasedání Zastupitelstva schválili
záměr o začlenění 12ti zdravotně postižených lidí
do naší obce. Věříme, že jste se tehdy rozhodovali
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jedním
z faktů tohoto záměru je však to, že se má jednat
o 12 postižených klientů, převážně mužů, s neomezeným
pohybem po obci a nezjistitelnou diagnózou. Má zde
vzniknout něco, co zde nikdy předtím nebylo a na
co naši obyvatelé nejsou připraveni, něco, co se
dotkne dospělých i dětí každý den. Starostové jiných

obcí tento záměr odmítli. U nás chcete opak. Touto
integrací postižených se cítíme přímo ohrožení, máme
strach o naše děti, o naše fungující rodiny, a o svou
budoucnost.
Vážení zastupitelé, obracíme se na Vás s prosbou
o přehodnocení Vašeho stanoviska na pracovním zasedání
zastupitelstva konaného dne 21.1.2019. Občané za
Vámi přichází s žádostí: Nedovolte, prosím, aby zde
kraj nechal postavit dva dvojdomy pro tyto účely.
Nepouštějte mezi nás tyto nevyzpytatelné lidi. Nechte
naši obec takovou, jaká je nyní. Zvažte tento krok,
zda to opravdu nebude spíše krok zpátky a především
si prosím uvědomte, že tento krok bude nevratný pro
všechny naše generace. Zda tento krok opravdu pomůže
integrovat postižené klienty do prostředí, kde nebudou
vítání, kde je lidi nechtějí. Zda nám tímto krokem
pomůžete nebo nám tím spíše uškodíte. Zvažte prosím,
jaký to bude mít pro obec přínos. Hlasujte tak, jak je
to nejlepší pro občany a hlavně pro děti. Děkujeme.
Obyvatelé obce.
Novinářka:

Starostka

Starostka:

Petici jsem podpořila. Kraj vybral pro začlenění
handicapovaných špatné místo. Vedení obce navíc
o plánech nevědělo...Jak už padlo: měli přijít, dělat
kulaté stoly, mluvit s námi o tom. Asi by se taky
ozvali lidé, kteří by s tím nesouhlasili, ale když
nemáte dostatek informací, tak se prostě bráníte…

Novinářka:

Kraj

Kraj:

Levá ruka nebyla úplně přesně přesvědčena o tom,
jaký je postup pravé ruky, a v ten okamžik se stalo,
že my už jsme koupili pozemek, ale ještě neproběhla
jednání....Vedení obce proti stavbě domu nic nemá,
jen je třeba dál jednat a hledat společná řešení….
Předjednávání všech plánů staveb s obyvateli dotčených
obcí kraji neukládá žádný zákon!….Myslím si, že se
téměř na 100 procent dohodneme….Rozhodně by mě mrzelo,

kdyby tak významný projekt skončil na tom, že jsme
se vzájemně nepochopili. A to si myslím, že jsme už
vymazali...odstranili jsme drobné nesrovnalosti….Podle
odborníků je to nejlepší způsob, jak lidi s handicapem
začlenit do společnosti!
Novinářka:

Starostka

Starostka:

Vytipovali jsme pozemky, které nejsou tak na okraji
obce, ale blíže centru a byly by tedy podle nás
vhodnější….Všechny alternativy byly navrhované s tím,
aby vyhovovaly občanům, ale hlavně klientům. Možnosti
jsou pozemek v majetku městyse a jeden dům, který je
téměř v centru. Je ale v soukromých rukou a musím
projednat s majiteli, co by na to řekli….Nemělo to
nic společného s tím, že se jedná o skupinu lidí
s handicapem jak prezentují média….V obci chyběly
informace. Měli nás informovat, zeptat se, jestli je
vybraný pozemek vhodný a my bychom řekli, že NENÍ. Leží
v ochranném pásmu vysokého napětí a poblíž takzvaného
obchvatu obce. Petici jsem podepsala a nestydím se za
to: akce mi přišla špatně připravená!

Novinářka:

Zástupkyně petičního výboru

Zástupkyně petičního výboru: V tom případu je hodně emocí. Sporu
se podle mě dalo jednoduše předejít. Stačila by lepší
komunikace krajských úředníků. Přineslo to hodně
frustrace…. Máte děti?.... Lidi tady znám, není pravda,
co se píše v médiích. Za peticí si stojím, byla jsem
u toho, když se formulovala. Podpořila jsem ji, protože
studie domu vůbec nerespektuje ráz čtvrti a takový
návrh budovy tam vůbec nepatří. Pokud máte děti jistě
mě pochopíte. Osobně mám problém taky se způsobem
komunikace směrem z kraje k občanům. Nikdo s nikým
nemluvil a nikdo se nikoho neptal na názor. Vždyť my
jsme se o stavbě dozvěděli vlastně náhodou! Tím, že
majitelé sousední nemovitosti zjistili, že jim někdo
stojí ve vjezdu. Šli se zeptat, co se děje, a bylo jim
řečeno, že se provádí geologický průzkum, protože se
zde plánuje tento domov!

Novinářka:

Pod petici, která obcí kolovala, se podepsalo 677
obyvatel. Obec má necelých 2000 obyvatel, jedná se tak
o čtvrtinu obce.

Novinářka:

Obyvatel obce L.M.

Obyvatel obce L.M.: Žiju v blízkosti plánovaný stavby....Máme
obavy. Nelíbí se nám to z důvodu toho, že je tady
rodinná zástavba. Petici jsem samozřejmě podepsal.
Během posledních deseti let se sem nastěhovala spousta
rodin s malýma dětma. Myslim si, že není vhodný, aby
se tady pohybovali lidi s mentálním nebo fyzickým
postižením v blízkosti takhle malých dětí. Děti si tady
volně chodí hrát, jako na vesnici...
Novinářka:

Starostka

Starostka:

Situace na konci roku nebyla pro naší obec vůbec
příjemná, obec byla dehonestována a vláčena médii.
Za poslední měsíc jsem poskytla 14 rozhovorů...14
rozhovorů! Psalo se, že u nás nechceme handicapované.
Tak to ale není. Umíme s těmito lidmi žít, budeme
s nimi žít a rádi je u nás přivítáme!

Novinářka:

Obyvatel obce L.M.

Obyvatel obce L.M.: Všichni jsme sexuální bytosti, i ti, co jsou
mentálně postižení. Pokud se v mentálně postižených
nahromadí sexuální energie, mohou být agresivní….Já
v žádném případě nebudu vychovávat svoje děti vedle 12
mentálně postižených lidí!
Novinářka:

V ulicích obce se před časem objevily letáky, ve
kterých anonymní autor varuje před chráněným bydlením
pro postižené. Podle pisatele budou klienti zařízení
nebezpeční svému okolí. „Tito muži mají myšlení dětí
v předškolním věku, ale tělo a sexuální potřeby
dospělých. Každý z nich užívá silnou medikaci, kterou,
když si nevezme, tak hrozí riziko pro všechny v jeho
okolí,“ píše se v letáku, který si v lednu mohli
přečíst obyvatelé obce.

Novinářka:

Ředitel chráněného bydlení

Ředitel chráněného bydlení: Já bych takové sousedy chtěl. Pro naše
klienty hledáme hlavně rodinný typ bydlení. Já jim
přeju, aby měli nový domov, kam by se těšili. A aby je
lidé přijali. V současných podmínkách klienti žijí ve
velkokapacitním zařízení a tady by vlastně měli žít
ve dvou domácnostech. Budou si rozhodovat o tom, jak
chtějí trávit den, kdy ráno budou vstávat, co budou
jíst.
Stěhovat by se mělo dvanáct našich klientů. V nové
obci se o ně měli starat pečovatelé. I ti už s prací
na novém místě počítali, jednalo se o dlouho řešenou
věc. Současné rozhodnutí je pro řadu z nás šok. Naším
cílem je především, aby se naši klienti mohli dostat
do běžného života, mezi normální společnost. Není
důvod se jich bát. Na současném místě jsme osmnáct let
a nikdy zde nebyl žádný incident. Jsou to lidé, kteří
mají nějaký handicap, na první pohled možná vypadají
trošičku jinak, ale chovat se ve společnosti umí….
Novinářka:

Vyjádření obyvatele obce L.M. k celé kauze na
prosincovém zastupitelstvu

Obyvatel obce L.M.: „Vypadám já, že chci začlenit mezi naši
rodinu 12 postižených lidí? Podívejte se, všechny moje
emoce vycházejí ze strachu o mou rodinu. Vy mě chcete
znehodnotit můj majetek. Vy po mě chcete, abych se
celej život díval na postižený lidi! Další lidi tady
z obce se můžou a nemusí s těma lidma potkávat, ale já
to budu mít každej den na očích od pondělka do neděle.
A 24 hodin denně ! Úplně mi to pokazilo Vánoce!
Novinářka:

Zástupkyně petičního výboru

Zástupkyně petičního výboru: Žiju nedaleko místa, kde má budova
pro dvanáct lidí stát….(k dítěti)Neházej to na zem!...
Je to klidné místo, hodně zeleně….(k dítěti) Můžeš
to laskavě sebrat? ….Hned!... Jsem přesvědčená...jsem
přesvědčená o tom, že stavba jde proti územnímu plánu.

To je důvod, proč jsem se na vzniku petice podílela.
Provoz tohoto zařízení co do pohybu osob či zvýšené
frekvence dopravy neodpovídá fungování rodinné zástavby
určené k venkovskému bydlení, která tady už stojí
a která je tu i do budoucna plánovaná. Překvapilo mě,
že celou situaci někdo tak dezinterpretoval a necitlivě
zjednodušil, že se zdá, že je naše obec zaujatá proti
handicapovaným. Pozemek pro dům v obci patří kraji
zhruba rok. Chyba byla, že kraj nedal místním a ani
obci k tomuto plánu žádné informace, a najednou
začaly přípravy stavby. Nechceme to dál komentovat
….(k dítěti)Jde se domů!!...Seš hluchá?...cokoliv
řekneme obrací se vždycky proti nám!
Novinářka:

Obyvatelka obce, paní Lída

Obyvatelka obce, paní Lída: Počkejte, položím si ty tašky. Tito
lidé by přece měli být začleněni do společnosti. Neměl
by být takový problém pro ně u nás najít místo. Ten
pozemek na konci obce se k ničemu nevyužíval a nebyly
s ním, aspoň co já vím, od obce žádné plány. Co já
pamatuju bylo to tam zarostlý, neudržovaný. Nebere
mi to rozum, proč by to mělo někomu vadit….Jaké máme
teď jméno a vůbec všude, když tady nemůžeme mít pár
lidí, kteří jsou postižení. Někteří lidé jsou sobci...
Upřímně, v životě mě nenapadlo, že se tady může něco
takového stát. Pořád sama sebe přesvědčuju, že většina
lidí je tu slušných a z té ostudy jsou teď stejně jako
já znechucení...I lidé, co podepsali petici, se mi teď
za to přišli omlouvat. Máme teď před celou republikou
z vostudy kabát....Strach mezi obyvateli rozdmýchaly
i lživé zprávy o tom, že v domech budou bez jakékoliv
kontroly bydlet sexuální devianti a další jedinci
nebezpeční pro okolí nebo že se ceny nemovitostí jejich
přistěhováním v obci znehodnotí. To ale přeci není
pravda!
Novinářka:

Obyvatel obce

Obyvatel obce: Jsem místní rodák. Zrovna jsem si koupil noviny
a zas tam o nás něco bylo. Bohužel jsme se stali

populárními, ale ne tak, jak bychom chtěli. Petici jsem
podpořil. U plánu domu mi, mimo jiné, vadilo, že by měl
stát na okraji obce na úrodné půdě. Se zařízením jako
takovým problém nemám, i když bydlet hnedka naproti
bych nechtěl, to vám tady klidně řeknu...nelíbí se
mi ale výstavba na zelené louce. Mohla by se pro něj
přizpůsobit nějaká už stojící budova. Nemám absolutně
problém s handicapovanými lidmi, přece také musí žít
mezi námi.
Novinářka:

Strach dítěte

Strach dítěte: Šla jsem po ulici blízko toho místa kde se mělo
stavět…Máma říkala, že by to bylo o strach. Že by nás
nemohla pouštět ven, protože by tam ty lidi volně
chodili a že člověk nemůže vědět co od nich může
čekat. Zdálo se mi pak o tom domě, že už tam stojí.
Měl několik pater a ozývala se z něj zvláštní hudba.
Báli jsme se tam chodit, říkalo se, že se tam dějou
divný věci. Ta budova měla všude mříže a měla zvláštní
tvar, přišlo mi jako kdyby ho pořád měnila. Někdy byla
hranatá a symetrická a někdy vypadala trochu jako
kosmická loď. Nad vchodem měla dvě čidla, vypadaly jako
oči. Dívaly se na nás, když jsme šly okolo. Máma říkala
ať nechodím blíž, ať se mi nic nestane. Nikde nebyly
okna ani klasický dveře s klikou. Kdybyste se zabouchli
nedostali byste se už ven.
Novinářka:

Architekt

Architekt:

Postupoval jsem jako u jakékoliv jiné zakázky. Zadání
kraje znělo jasně, nemá cenu jej rozporovat. Zároveň
se hodně tlačilo na čas. Jedná se o velmi složitou
parcelu - konec rozvolněné zástavby obce, vedení
nízkého napětí elektřiny, do budoucna obchvat...Rozhodl
jsem se pro expresivní tvary, které tvoří svůj vlastní,
vnitřní svět. Stavba ctí stavební čáru a zapadá do
kontextu okolí. S tím co uniklo na veřejnost nechci
být spojován. Jednalo se jen o skicu hmoty a základní
koncept umístění stavby. Tuto věc považuji za
uzavřenou, prosím, už mě dále nekontaktujte...

Novinářka:

Kraj

Kraj:

„Nemůžeme tam stavět nic jiného, než dovoluje územní
plán. Ani nechceme stavět žádné monstrum. Je to bydlení
rodinného typu. Má to být pro dvakrát šest lidí, dvě
zařízení. Já si osobně myslím, že takové zařízení
naprosto splyne s prostředím.... Plánovaná stavba je
součástí transformačního plánu kraje. Už jsme takovou
transformaci provedli v jedné obci. Umístili jsme
68 klientů a bydlí normálně v bytech nebo rodinných
domcích….Mimo to: předjednávání všech plánů staveb
s obyvateli dotčených obcí kraji neukládá žádný
zákon!...Takže....Nastínili jsme si řešení, kterými
se budeme dál zabývat. Městys nám oznámil, že má
alternativy k současnému pozemku, kde chceme stavět.
Pokud nové místo schválí tamní zastupitelstvo, budeme
v jednání pokračovat. Všechny kroky směřují k tomu, aby
transformace proběhla úspěšně a také k tomu, aby byli
všichni spokojení. Nemyslím si, že bychom komunikovali
málo. Byl tam nějaký informační šum, ano, šum je to
správné slovo, ale teď se komunikace nastartovala do
takových obrátek….to, co by mohlo vést k neschválení
projektu, se snažíme eliminovat v zárodku. Vše chceme
doladit do posledního detailu. Velmi mě potěšilo, že je
obec vstřícná, není to xenofobní obec! “

Novinářka:

Starostka

Starostka:

Když jsem viděla studii této dvoupatrové budovy,
nemůžu souhlasit. Stavebníci musejí splnit podmínky,
aby jejich novostavba zapadala do dané obce. Toto
mi připomíná nějaký rozměrný bunkr se střílnami –
zřejmě s ohledem na ochranné pásmo vysokého napětí,
projektant asi moc variant nemá.

Novinářka:

„Když médii tento týden proběhlo, že obyvatelé
protestují proti výstavbě chráněného bydlení pro
postižené lidi, vypadala situace na první pohled
jasně, citují reportáž z místa: “zabednění nenávistní
obyvatelé donutili kraj i obec ustoupit od bohulibého
záměru.” Jenže jak se nám podařilo zjistit, hlavním

důvodem jejich reakce byl strach z neznámého, který se
nepodařilo žádné ze zainteresovaných institucí uklidnit.“
Novinářka:

Starostka

Starostka:

Roky tu budujeme komunitu, zakládáme si na tom, že
jsme bezpečná, klidná obec. S našimi občany se snažíme
komunikovat, zajímat se o to, co je trápí a co potřebují
a vycházet jim maximálně vstříc. Pokud v nich stavba vyvolává
takový neklid a nespokojenost je to pro nás jasný signál
k tomu takový projekt nepodpořit. Mimo důvody, které už jsem
zmínila. Poslední měsíce byly strašné. Byl na nás obrovský
tlak. Nebudu ale dělat rozhodnutí kvůli tlaku veřejnosti,
navíc těch, kteří tu nežijí a o naší obci a konkrétní situaci
nic nevědí. Abych pravdu řekla mám z toho taky špatné spaní.
Je to reklama, o kterou naše obec nestála a které se jen tak
nezbavíme.

Novinářka:

Obyvatel obce

Obyvatel obce: Já čtu noviny každej den a z toho co čtu to vypadá, že
jsme se staly synonymem pro nepřátelskou, netolerantní obec.
Když vaši obec, ve které žijete přes padesát let, začnou
očerňovat je jasný, že z toho radost nemáte. Ruce bych dal
do ohně za lidi, kteří tu žijou, jsou to slušný, pracovitý
lidi. Problém je, že se jich nikdo na nic neptá. Nikdo se
nezajímá o náš názor. Já nemám nic proti postiženým, musí
taky někde žít, ale chápu ty, kteří se toho bojí. Zeptejte se
jich z čeho mají strach! Kdybych měl dceru a po obci by se
potloukal někdo takovej...taky bych z toho asi neměl klidný
spaní. Problém je, že se nás nikdo na nic neptá!
Novinářka:

Ředitel chráněného bydlení

Ředitel chráněného bydlení: „Není pravda, že naši klienti nejsou zvyklí
na pohyb po obci. Někteří chodí sami, někteří s personálem,
protože by mohli špatně odbočit a ztratit se, nedomluvili
by se v obchodě, nebo na úřadě. Nejsou nebezpeční…Např. máme
dva byty v běžné bytové zástavbě. V každém bytě spolu bydlí
čtyři uživatelé, společně hospodaří a starají se o domácnost.
Někteří jsou již v důchodovém věku, ti mladší chodí do
práce….My bereme jenom lidi, kteří umí vyjít s druhými, kteří
se navzájem snesou, umí komunikovat a respektují dodržování
základních pravidel. A právě takoví klienti se sem měli
nastěhovat.“

Novinářka:

Zástupkyně petičního výboru

Zástupkyně petičního výboru: “Teprve nedávno se podařilo v té věci nějak
pokročit a prolomit mlčení. Někteří spoluobčané vyjadřovali
své obavy a otázky k projektu dlouhodobě, ale báli se s tím
vystoupit veřejně. Výzva občanů zastupitelům mnoho lidí
podpořila o tom mluvit. I tak ale zůstavají některé otázky
nezodpovězeny, na konečné rozhodnutí teprve čekáme. Mám děti,
na tuhle nejistotu nejsem stavěná, celá kauza s námi tady
docela zamávala!“
Novinářka:

Ředitel chráněného bydlení

Ředitel chráněného bydlení: „Jsem optimista a stále věřím, že se podaří
komunitní bydlení v obci vybudovat, i když mě upřímně přístup
vedení městyse zaskočil. Po tolika jednáních a informacích
z jiných měst, kde podobná zařízení fungují bez problémů už
několik let, bych čekal větší podporu a to i přes negativní
reakce části místních. Neberu to ale osobně a jsem stále
připraven odpovídat na jakékoliv dotazy a nadále pozitivními
příklady z praxe bojovat s předsudky. Dospělí lidé
s postižením mohou žít spokojený život plný radosti a pohody.
Potřebují k tomu pouze respekt, soukromí, ale i pomoc někoho,
kdo jim v některých chvílích poradí nebo pomůže. V chráněném
bydlení jsou tyto podmínky splněny do puntíku. Lidé mají
domácnost, o kterou se starají, sami se rozhodují, co budou
dělat nebo co si třeba uvaří. Dochází za nimi zkušený
sociální pracovník nebo terapeut, který je jim v případě
potřeby k dispozici, a který také nenásilně dohlíží na to,
aby vše klapalo.
Novinářka:

Zástupkyně petičního výboru

Zástupkyně petičního výboru: “Cítím zodpovědnost pomoct lidem formulovat
jejich nespokojenost. Radí se se mnou, sdílejí svoje obavy.
Sama mám starostí nad hlavu, ale tohle nešlo ignorovat,
navíc, když to sama sdílím. Holka mi bude chodit ze školy
a já nebudu vědět jestli ve zdraví dojde.”
Novinářka:

Obyvatelka obce, paní Lída

Obyvatelka obce, paní Lída: Počkejte, položím si tašky. Řada místních
by sama potřebovala odbornou pomoc. Nestačím se divit, co
z některých lidí padá, přitom jsem měla pocit, že se docela
známe, potkáváme se denně. Z té zběžné komunikace to zjevně
ale nepoznáte. Úplně mi to převrátilo pohled na tuhle obec...

Byli za mnou už dvakrát a já jim řekla, že jestli přijdou
potřetí, že je vyhodím a už s nimi nepromluvím, že jim ten
papír nepodepíšu! Moje vnučka je autistka, druhá má to ADHD,
jak má teď každý druhý a dívám se na ně kvůli tomu jinak?
chci je někam vystěhovat, odklidit?
Novinářka:

Obyvatel obce

Obyvatel obce: Jdu si pro noviny a co nevidim: naše obec zase na titulní
stránce! Psali, že stavět se má začít na jaře, že se už jen
čeká na schválení nového pozemku. To je ale nesmysl! Nevíme
nic o novém místě, radnice tvrdí, že stavba byla pozastavena
a že se jedná o přesunu projektu do jiné obce! Když se měla
přesouvat ordinace obvodního doktora táhlo se to roky, prý
nebyl pro to vhodný prostor a jakmile jde o projekt kraje
najednou se najde!
Novinářka:

Obyvatel obce, L.M.

Obyvatel obce, L.M.: „Zpětně lituju, že jsem nezvolil hned z kraje formu
petice, že se to tím zbytečně táhlo. Po odevzdání výzvy
se mi ozývali další obyvatelé, kteří chtěli přidat svůj
podpis. Stejně jako já byli přesvědčený, že za současnou
situací stojí špatná informovanost. Osobně jsem mluvil
s paní Metterovou, panem Roubkem i na kraji s panem Lapalem
a paní Treflovou. Jeden se ale odkazuje na druhýho. Přitom
i podle...podle tý metodiky kraje mají od začátku informovat.
To se nestalo. Když se dříve stavěla nová silnice, přišla
paní starostka k nám a vše s námi probrala, vysvětlila, ptala
se nás. Teď se vedle staví multifunkční dům a taky paní
starostka přišla s předstihem a ukázala nám plány. No ale
tady jsme se najednou všechno dozvěděli až z novin, kdy už
bylo skoro rozhodnuto!
Novinářka:

Strach dítěte

Strach dítěte: Zdálo se mi, že jdu okolo té budovy a po zahradě chodí ti
lidi, někdo má víc rukou, někdo zase žádné, bojím se, aby mě
neviděli, ale nemůžu se na ně přestat dívat. Pak mi říkají,
jestli bych jim došla pro něco do obchodu, že je tam nechtějí
pouštět, protože vypadají jinak. Mámě to neřeknu a přinesu
jim nákup. Oni mi říkají, že se jim rozbil výtah a že teď
musí všichni spát dole, protože ty schody nevyjdou bez
pomoci. Ti, co se nevejdou do vstupní haly spí venku, všude
jsou spacáky a karimatky a poházené osobní věci.

Novinářka:

Architekt

Architekt:

Budova je vybavena výtahem, všechna schodiště mají rampy,
chodby jsou vybaveny sedátky a madly. Kdyby byl čas tak
ten půdorys ještě překopu, v plánu byla expresivnější
realizace. Zakázka vznikala v extrémním časovém presu, bylo
mi řečeno, že musí dojít k rychlému schválení a pak bude
prostor pro dodělávky, řešení detailů. Poslal jsem svůj
návrh s přesvědčením, že se jedná o interní dokument, který
nebude veřejně sdílen. Z výsledku nejsem nadšený, z celkové
komunikace také ne. Projekt přinesl frustrace hned několika
zapojeným stranám. Výsledné rozhodnutí frustraci jenom
prohloubilo. Jsem zavalen prací, nemůžu si takové ztrátové
projekty dovolit!

Novinářka:

Strach dítěte

Strach dítěte: Dívám se na sebe do zrcadla jestli nejsem jiná. Máma mi
říká, že jsem blázen, že sem v životě nezapadnu. Dostala
jsem balík s peticemi, mám je roznášet po obci. Máma neví,
že část papírů jsem nechala u Jitky doma, že jsem to všechno
neroznesla, ale to bych to nosila týden!
Novinářka:

Architekt

Architekt:

Budova se mi vrací ve spaní. Jdu chodbou a najednou mě to
převrátí hlavou dolů. Chvíli jdu dál, ale začne mi být
nevolno. Mám to odmalička: nemůžu být hlavou dolů. Pak po
mě chtějí, abych předělal nákresy, tak to zkouším takhle,
ale všechno mi padá, neudržím tužku v ruce. V budově špatně
funguje světlo, v patře bliká žárovka. Paní, co bydlí
v přízemí si stěžuje na neodtékající odpad a její sousedka na
vlhké stěny. Není tu nikdo jiný a tak to musím všechno řešit.
Při kontrole se zjistí, že jsem schody neudělal ve správném
úhlu, že tam rampa bude moc strmá. Mám platit pokutu, změny
jsou prý na moje náklady. Dají mi půdorys, který jsem prý
dělal já, ale já se v něm neorientuju.

Novinářka:

Starostka

Starostka:

Zdálo se mi, že se na úřad tlačí lidé z obce, většinou ti,
které znám, ale nedá se s nimi v tu chvíli mluvit, jsou jako
v transu. Vysvětluju jim, že ještě nepadlo rozhodnutí a že
ještě bude prostor se k situaci vyjádřit. Neposlouchají mě.

Novinářka:

Kraj

Kraj:

V obci se proti chráněnému bydlení postavila řada místních
lidí. Blízcí sousedé se vyjadřovali velmi negativně.
Zvažujeme proto v regionu hledat vhodnější lokalitu.
Stávající pozemek jsme koupili od obce. Celkem kraj do tohoto
projektu už investoval asi milion šest set tisíc korun. Není
vyloučené, že nám obec nabídne směnou jiný pozemek. I to je
možnost. Pro spoustu místních je ale představa chráněného
bydlení v obci nepřijatelná na jakémkoliv místě. Nejsme ještě
definitivně dohodnutí. Máme také alternativy, za kterých by
bylo možné využít původní pozemek. Možná by pro toto zařízení
bylo ale vhodnější jiné místo, věřím, že se domy podaří
postavit tam, kde nebudou vyvolávat takové negativní emoce.
Kde konkrétně, ale zatím není jasné.

Novinářka: Ředitel chráněného bydlení
Ředitel chráněného bydlení: Pro osm našich klientů nyní vzniká náhradní
ubytování v jiné vesnici. Chráněné bydlení ve zdejším domově
bude sloužit i Evě N., 64 let. Od mládí žila v různých
ústavech a pak i u své sestry.
Novinářka:

V novém bude bydlet s Eliškou N. Obě se těší, že tam budou
mít větší svobodu než dosud, například si budou moci uvařit,
co chtějí. Jiný byt mají sdílet Adolf P. a Zdeněk Š. Třeba
vaření už dnes pravidelně trénují ve cvičné kuchyni. Do
nového místa se všichni mají stěhovat v lednu. Nepřetržitě
tam s nimi bude sociální pracovník.

Novinářka:

Kraj

Kraj:

Pozemek bude majetkovým odborem našeho úřadu nabídnut
k prodeji ve veřejném nabídkovém řízení. Registrujeme už
nabídky nové. Není to ale nikdo ze starostů obcí v regionu.
Několik soukromých vlastníků nabídlo své nemovitosti
v okrese, s těmito jednotlivci kraj vstoupil v jednání.

Novinářka:

Zástupkyně petičního výboru

Zástupkyně petičního výboru: Byla jsem kopírovat petiční archy, zatím
na to, zdá se, lidé slyší, chtějí se přidat. Jedná se
o nesouhlas s plánovanou výstavbou domova pro osoby se
zdravotní péčí. Mám rodinu, děti. Dělám to ve volném čase.
Novinářka:

Obyvatel obce

Obyvatel obce: Dneska s tím, co vím, tak se přiznám, že bych to

nepodepsal a že bych celou věc řešil opravdu jenom na úrovni
připomínek stavebního řízení.
Novinářka:

Zástupkyně petičního výboru

Zástupkyně petičního výboru: Jako matka s tím projektem nemůžu
souhlasit…..
Novinářka:

Kraj

Kraj:

„Vzhledem k aktuální situaci si myslím, že není vhodné
projekt v daném území realizovat.

Novinářka:

Starostka

Starostka:

Ze strany kraje neproběhla žádná komunikace.

Novinářka:

Kraj

Kraj:

Chráněné bydlení pro klienty s postižením funguje již několik
let bez problémů i na jiných místech regionu.

Novinářka:

Starostka

Starostka:

Řekli mi o tom loni v říjnu.

Novinářka:

Ředitel chráněného bydlení

Ředitel chráněného bydlení: „Z mého lidského hlediska jsem zklamaný a je
mi to líto, že až takové je uvažování některých lidí. Nechápu
to.
Novinářka:

Starostka

Starostka:

Nikdo nám nic neřekl. Proti handicapovaným samozřejmě nic
nemám.

Novinářka:

Obyvatel obce L.M.

Obyvatel obce L.M.: „Největší průšvih je neinformovanost o tomhle
projektu. Záměr mi připadá jako rozhodnutí od stolu. Podle
mě by se v obci naší velikosti měl projekt nejdřív zkusit
v menším měřítku a teprve pak jde pustit se do stavby dvou
velkejch domů. Nikdo neřeší jak bude dům oplocenej, nikdo
se nestará o naše bezpečí! Víme my, kdo jsou ty lidi co tam
budou bydlet?
Novinářka:

Ředitel chráněného bydlení

Ředitel chráněného bydlení: Česko momentálně nezvládá nabídnout svým
občanům s postižením samostatné bydlení a řeší jejich
situaci systémem pobytových služeb. Je to kompromis mezi
jejich právy, historickým dědictvím a ekonomickou realitou
země. Zásadní ovšem je, aby součástí takového kompromisu
bylo zcela jasné vědomí toho, že jde o bydlení lidí, nikoli
umístění instituce. Pořádat kulaté stoly s občany a šířit
osvětu před příchodem nových sousedů s různými zdravotními
hendikepy, jak se to krajské úřady snaží dělat, určitě
není špatný nápad. S předsudky se vyplatí pracovat předem,
dlouhodobě a po dobrém. Ale pokud se komunita zasekne
v iracionálním odporu a začnou padat řeči o ohrožených dětech
na pískovištích, kraje by neměly takovým nesmyslům ustupovat.
Pokud připustíme, že starousedlíci mají právo rozhodovat, kdo
bude jejich soused a kdo ne, nevyhnutelně tím říkáme, že lidé
s postižením nejsou lidé jako my!
Novinářka:

Obyvatelka obce, paní Lída

Obyvatelka obce, paní Lída: Petice mezi lidmi putovala ještě před tím,
než se odehrála informativní schůzka občanů a zastupitelů
se zástupci hejtmanství a ústavu. Po obci se tak brzy začaly
šířit nejrůznější fámy a nesmysly, jak nebezpeční lidé tam
budou.
Novinářka:

Starostka

Starostka:

Počítám s tím, že dům pro handicapované v obci stát bude.
Tomu jsme se taky nikdy nebránili, spíše jsme vystoupili
proti tomu, že s námi nikdo dřív nejednal. To pro nás bylo to
hlavní.

Novinářka:

Hejtman se ve čtvrtek setkal s vedením městysu. Podle něj
i starostky M.H. vznikl spor zbytečně, především kvůli
nedostatku informací. Hejtman má za to, že si kraj s radnicí
už vše vyjasnil.

Novinářka:

Zástupkyně petičního výboru

Zástupkyně petičního výboru: Především díky některým médiím a řadě
komentářů na sociálních sítích, kde nikoho nezajímají žádné
argumenty a objektivní důvody jsme vystaveni veřejnosti
takhle. Mrzí mě, že obyvatele naší obce takto hodně lidí
nespravedlivě odsoudilo.

Novinářka:

Velké emoce. Stále více se ukazuje, že obě strany se
v začátku neshodly zejména v oblasti vzájemné komunikace.
A situace se neustále vyostřuje. Na rozhodnutí radních
o zpětvzetí využití dotčených pozemků reagoval kraj
požadavkem na jednoznačné stanovisko zastupitelů a zrušením
původně plánované debaty s místní občany. Jejich část
je totiž proti tomuto záměru. Špatnou komunikaci uznal
i hejtman. Již minulý týden v pátek jsme požádali mluvčí
kraje o vyjádření k otázce, jak vypadalo informování obce
o plánu postavit zde bydlení pro handicapované, odpovědi však
do čtvrtečního večera nedorazily. Zástupci petičního výboru
nyní nechtějí svoji iniciativu komentovat. Podle nich se
v posledních dnech spíš než fakta řeší hlavně emoce. I proto
čekají na závěry vyjednávání s krajem. V současné chvíli není
koho se ptát, kde sbírat informace.
KONEC

