
VYTVÁŘEJTE SVÉ NOVINY! Na této stránce máte možnost sdělit něco zajímavého ostatním čtenářům nebo komunikovat s úředníky či politiky.
Máte nějaký dotaz týkající se života ve vaší brněnské městské části? My se jich vaším jménem zeptáme a odpověď uveřejníme. Příspěvky posílej-
te na adresu reporter.brnensky@denik.cz. Redakce si vyhrazuje právo na této straně uveřejněné texty krátit. V Brněnském deníku Rovnost se
tak můžete stát čtenářem-reportérem, a ovlivnit tím obsah novin. Nevyžádané příspěvky nevracíme.

Hrozí nám krize. Hledejme chytré úspory
Vláda šetří na nesprávných místech. Přitom
na očích leží několik miliard úspor ročně, a
to bez jakýchkoliv rizik.

N áš malý stát s pouhými
deseti a půl milionem

obyvatel byl v roce 2001 admi-
nistrativně rozčleněn na čtr-
náct krajů s nesrovnatelnými
rozlohami a počty obyvatel.

Jedním z nich je Hlavní
město Praha, která má rovněž
statut kraje. Následně, v roce
2003 byly administrativně
zrušeny okresní úřady. Ty
tvořily a všude jinde tvoří zá-
kladní článek veřejné správy,
který umožňoval jako obča-
nům nejbližší řešení většiny
jejich vazeb na veřejnou sprá-
vu a současně přehledně sou-

střeďoval i umístění dalších
nezbytných veřejných služeb
státu co nejblíže občanům.

Přitom současná krajská a
„bezokresní“ struktura, která
je v Evropě ojedinělá, nemá
žádný racionální základ ani
odůvodnění své existence. Ne-
vychází ani ze zeměpisných,
ani ekonomických, ani demo-
grafických, ani historických
principů. Naopak tyto ani v
nejmenším nerespektuje.

Důvodem a výchozím prin-
cipem vzniku takových „kra-
jů“ byl pouze lobbing ambici-
ozních kmotrů větších okres-

ních měst na úkor menších a
politické čachry poslanců.

Důsledek tohoto experi-
mentu, který se nepodařil ani
za první republiky, ani se ne-
osvědčil za komunismu, je
zřejmý. Zrušení okresů vedlo
k nutnosti pověřit vybrané ob-
ce výkonem některých čin-
ností státní správy ve třech
různých rozsazích, čímž se nic
neuspořilo, zato se systém stal
dokonale nepřehledným a vy-
nucuje si zbytečné cestování
občanů.

Zřízení třinácti krajů (bez
Prahy) vedlo a vede k náklad-
nému vytváření nové krajské
infrastruktury v „povýše-
ných“ okresních městech. To
znamená vytváření dalších
zbytečných nových krajských
center organizací veřejných

služeb včetně příslušných in-
vestic. A to na úkor ostatních
měst a obcí oněch krajů.

Samozřejmě, že se s novými
krajskými vedeními politic-
kých stran upevňují krajské
korupční zájmové struktury,
neboli mafie. Podle zásady, že
každé krajské město musí mít
vysokou školu, pak vzniká ne-
bezpečná inflace vysokých
škol nízké úrovně.

Jenom tři kraje
Administrativní rozkousko-
vání území státu rovněž vede k
problémům v ekonomice, do-
pravních vazbách, dotační po-
litice a tak dále. Provoz těchto
krajů (mimo kraj Hlavní měs-
to Praha) nás stojí ročně asi 5,6
miliardy korun. Jedná se jen o

výdaje na výkon státní správy
a samosprávy na krajské
úrovni a výdaje s tím bezpro-
středně související. Transfery
státních prostředků a dotace
krajů na školství, kulturu,
zdravotnictví, sociální politi-
ku, bezpečnost a jiné, které
krajské rozpočty jen rozdělují
na příslušné příjemce, v této
částce zahrnuty nejsou, poně-
vadž rozdělení krajů je v cel-
kovém součtu neovlivňuje.

Úspora se nabízí, jak plyne z
uvedeného, ve snížení počtu
krajů v České republice ze
současných čtrnácti na tři:
Český kraj, Moravskoslezský
kraj a kraj Velká Praha (Hlav-
ní město Praha) a obnovení
původních okresů.

Tedy celkem tři kraje, je-
jichž počty obyvatel i rozlohy

budou srovnatelné s evrop-
skými měřítky. Český kraj i
Moravskoslezský kraj se
zhruba čtyřmi miliony oby-
vatel a Velká Praha se zhruba
dvěma miliony obyvatel.

Náklady na provoz státní
správy a samosprávy ve Velké
Praze se v podstatě nezmění,
náklady na provoz státní sprá-
vy a samosprávy ve dvou vět-
ších a lidnatějších krajích
vzrostou na asi 0,8 až 0,9 mili-
ardy korun na jeden kraj.

Úspora tak může činit až
čtyři miliardy korun ročně, a
to bez jakéhokoliv poškozová-
ní či zbídačování obyvatel-
stva. Naopak, tato země se tak
můžekonečněstát,aspoňcodo
uspořádání, normálním ev-
ropským státem.

Zdeněk Tichý

Stížností na dopravu je stále víc
B rňané si stěžují na měst-

skou hromadnou dopra-
vu. Stížností přibývá, ale zá-
roveň se výrazně snižuje podíl
stížností oprávněných. V roce
2009 jich byla téměř polovina,
ale o rok později už jen třetina
a roku 2011 necelá čtvrtina.
Důvodem tohoto vývoje není
skutečnost, že jsou lidé čím dál
víc nespokojeni (třeba i ne-
právem), ale spíš fakt, že stále
ve větší míře využívají mož-
nost poslat stížnost e-mailem,
což je nejrychlejší, nejpohodl-
nější a nejlevnější.

Všechny stížnosti se zabý-
vají tím, co způsobili řidiči
MHD, ať skutečně nebo do-
mněle. Velký díl nespokoje-
nosti se však dotýká toho, za co
řidiči nemohou, a tím je pře-
plněnost vozidel. To je ale do
značné míry neřešitelné. Do-
pravní podnik se dokonce sna-
ží o co největší zapojení kapa-

citních spojů (na nejfrekven-
tovanější lince 1 jezdí občas i
třívozové soupravy) a více
spojů na linky už nasadit
nelze. Z velké části je však pře-
plněnost vozidel spíše zdánli-
vá, protože vozy bývají zapl-
něny nerovnoměrně, a to vi-
nou cestujících.

Prvotní příčina je už v tom,
že cestující mnohdy čekají u
zastávkového stojanu a pak
nastupují převážně prvními
dveřmi. To způsobuje, že se v
přední části vozidla opravdu
lidé cítí jak sardinky v kra-
bičce, zatímco už ve střední
části vozu se může stát po-
měrně pohodlně a vzadu se ob-
čas najdou i volná sedadla.

K tomu přispívá i případ,
kdy na zastávce stojí dva spoje
za sebou a cestující přebíhají-
cí dozadu použijí většinou
první dveře druhého vozidla,
marné jsou výzvy „Nastupuj-

te všemi dveřmi“. V takové si-
tuaci se někteří řidiči druhé
tramvaje snaží tomu čelit tím,
že počkají, až ta první odjede.

Situaci ještě zhoršuje zvyk,
že lidé zůstávají stát u dveří, i
když nehodlají brzy vystupo-
vat. V dřívějších dobách do-
konce tramvajáci vymysleli
slogan „V zájmu provozu po-
stupte dále do vozu“. Negativ-
ní roli hraje také netrpělivost
nebo zbytečný spěch v přípa-
dě zpoždění. Málokdo počká
na další spoj, i když je zřejmé,
že přijede během asi dvou mi-
nut, a ten pak jede mnohdy po-
loprázdný. Přitom zpoždění
způsobují především světelně
řízené křižovatky, neboť jen
malá část z nich má nastaven
takový režim, že umožňuje
snazší průjezd tramvají.

Kdyby jich přibylo, bude
doprava v Brně plynulejší a li-
dé spokojenější. (Ša)

KLUB NOVINÁŘŮ PO STOPÁCH KŘÍŽOVÉ CESTY
POUČNÝ VÝLET. Jihomo-
ravský Klub novinářů-
seniorů zavítal začátkem
dubna do Bohutic na slav-
nostní otevření unikátní
křížové cesty. S nápadem
vybudovat v obci tuto cestu
přišel místní farář Antonín
Prášek ve dvacátých letech
minulého století. Za tím
účelem se obrátil na sochaře
Bohumila Beka z Kutné Ho-
ry, který vytvořil kolekci
čtyřiapadesáti soch z
cedrového a lipového dřeva.
Hotová byla v roce 1937.
Záměr vybudovat křížovou
cestu a rozmístit sochy na
polích pod hřbitovem však
zmařila druhá světová vál-
ka. Ani v dalších letech se
toto dílo nepodařilo dokon-
čit a sochy byly dokonce
odprodány a přemístěny ji-
nam. V roce 2007 se je po-
dařilo dostat zpět do Bohu-
tic a bylo zahájeno jejich re-
staurování. Dnes jsou sochy
sestaveny do čtrnácti za-
stavení a návštěvníci si je
mohou prohlédnout ve dru-
hém poschodí místního
zámku. Text a foto: (jis)
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odvoz starého spotřebiče

CHLADNIČKY, MRAZNIČKY

Akční cena: 6990  Kč

+217 Kč PHE
69
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50 l50 l

Brno • Křenová 19
Telefon: 543 235 156–8
– také servis + náhradní díly

www.chladservis.cz
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KERAMICKÉ NOŽE
� kuchařské a řeznické nože � desky a křížky do strojků 

na mletí masa � kotouče do nářezových strojů 
� zahradnické, kadeřnické a krejčovské nůžky � 

manikurní nůžky � stolní nůžky na plech � vrtáky na kov 
všech velikostí � včetně tvrdokovu � polygrafi cké nože 
� nože do hoblovek (SK) � kotoučové pily � pily ruční � 
hoblíky � dláta � lékařské nástroje � nůžky � skalpely 

Nožířství, Hrnčířská 21, Brno, tel.: 541 212 654
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