
Dopis Radě města Orlové
ze dne 21j02019

Vážení členové Rady města Orlové,

na webové stránce města Orlové jsem se v Aktualitách v ělánku Situace v Domově Vesna se stabilizuje,
problémy se řeší ze dne 15.10.20'19 dozvěděl, že, cituji: "Na začátku září byly finanční prostředky všem

uživatelům vráceny na jejich účty. U uživatelů již zemřelých bylo ve všech případech obnoveno dědické řízení, a

i zde již došlo k narovnání." Opravdu byly všem postiženým klientům Vesny vráceny všechny prostředky, které

jim náleží? Je mi líto, Asi Vám váženl členové rady neudělám radost, ale nebyly. Všem totiž náleží i úroky ze

zadržovaných prostředků stejně, jak tomu bylo v případě mé sestry. Celkově tuto ěástku odhaduji na téměř 30

tis. Kč. Kdy je tedy tito klienti obdží? Nebo se snad zase čeká, až tak rozhodne soud? Přitom staěilo tak málo,

přečíst si rozhodnutí soudu ze dne 31,7.2019. Mám naději, žebývalá ředitelka Domova Vesna paní lng. Šárka

Botlíková, MBA, má tuto částku již naspořenou a že tito klienti tak dostanou své úroky bez zbytečného prodlení.

A prosím, pověřte výpočtem úroků někoho, kdo tomu opravdu rozumí, To je důležité, Potvrdilo se také, jak

zranitelní a bezmocní seniořijsou. Opět se nikdo z nich neozval, nenamítal. Senioři takoví jsou.

Znovu tak došlo k selhání, pochybení pracovníků, kteří mají sociální oblast v popisu své práce. Dle mého

názoru by se tak měly zamyslet vrcholové pracovnice, paní Bc. Neděžda Kubalová, Mgr. Jarmila Berná, MBA,

Bc. lveta Nociarová a Bc. Sylva Buzková, zda na tuto práci stačí a zda jsou jejich pozice ještě udržitelné. Příběh

Domova Vesna zdaleka nekončí, ale již nyní by naplnil obsah zvláštního vydání. Uvidíme. A určitě by to nebyly

Orlovské noviny. Ty již ve svém 19. čísle ze dne 11.10.2019 splnily požadavek na zveřejnění otevřeného

dopisu, zaslaného Radě města Orlové dne 1.'t0.2019. Moc se jim to sice nepovedlo, neboť nezveřejnily

skutečný dopis, ale jen vlastní novinářský zmetek, ve kterém pozornější čtenář objeví nejméně třicet

gramatických chyb. Pod své dílo se pak neštítily umístit moje jméno. Ať občané vidí, co je to za člověka ten

Jaroslav Mazurek. Na můj požadavek o vysvětlení jsem obdžel odpověď, že za to může nějaký počítačový

program, a že, cituji: "Přes naši veškerou snahu se nepodařilo všechny takto způsobené chyby vychytat, což

nás upřímně moc mrzí." Naskytla se totiž první příležitost, jak mě znemožnit a dehonestovat. A nebyla

promarněna. Pod plagiátem dopisu je vyjádření. K otevřenému dopisu se může vyjádřit každý. Tam tak učinilo

jakési podivuhodné trio dam, které jen zopakovalo to, co je v dopise již uvedeno.

Otevřený dopis byl adresován Radě města Orlové a je přinejmenším slušností, aby na něj pisateli

odpověděla. Jestli odpověď také zveřejní, je pouze na jejím uvážení. Anijedno jsem doposud nezaznamenal.

Na závěr si dovolím uvést citát francouzského básníka, scénaristy a výtvarníka Jacquese Préverta:

"Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj."
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Zasláno: členťrm rady a zastupitelstva města Orlové, editelce Domova Vesna


