
Konverzace k Manuálu tvorby veřejných prostranství 

 

Tomáš Sova:     krása zde na FB. A Realita???...... Bydlím na Seifertově ulici a od 1.3.2016 tam nesvítí 

pouliční lampa.Od té doby co město Šlapanice převzalo správu o veřejné osvětlení.Rád bych nahlásil 

městské firmě SATESO a.r.o. , kde je jednatelem místostarosta pan Klaška , že nesvítí. Nemohu, 

prostě to nejde. . Tato lampa nemá svoje označní(číslo). A takto jak jsem pochopil město Ślapanifce 

šetří na nákladech na pouličním osvětlení. !!!!!! 

 

 

Michaela Trněná: Dobrý den, abych tomu dobře porozuměla - nahlásil jste poruchu této lampy? 

Nebo to chcete nahlásit a nemůžete, protože nemá označení? 

 

Tomáš Sova Michaela Trněná    Od. 1.3 pouliční osvětlení prostě nesvítí a nemá svoje identifikační 

číslo.Chápu , že SATESO pod vedením jednatele pana místostarosty má větší starosti , a jeho 

spolukolega z Nezavislých 204 pan Herman , který v této lokalitě bydlí má jistě jako koaliční zastupitel 

spoustu jiné důležitější práce pro blaho našeho města. Ale já jsem zařazený panem zastupitelem 

Zmeškalem z Čistých Šlapanic do kategorie občan( mohu písemnost doložit) a prostě mě to pohrdání 

občany ze strany vedení města( Čisté Šlapanice, Nezávislí 2014, panKarásek + ODS) velmi 

zlobí.Nechtěl jsem a nepoužívam vulgarismy. Otázky zní: Kdy bude tato lampa po více jak půl roce 

svítit???? 

 

Michaela Trněná: Můžete mně prosím odpovědět na můj jednoduchý dotaz: nahlásil jste už někomu 

tuto poruchu? uveďte prosím alespoň, před kterým popisným číslem lampa je a já to ověřím. 

 

Tomáš Sova Michaela Trněná        Bohužel , číslo nemá ani číslo popisné není. Předpokládám , že 

SATESO provádí alespoň2x za rok kontrolu pouličního osvětlení. Nebo se pletu ???Ale to není Vaše 

"parketa" To je věc Vašeho koaličního partnera. P.S. V loni jsme na zastupitelstvu odhlasovali prodej 

pozemku města do soukromého vlastnictví na Těsnohlídkově ulici č.2. Ptal jsem se , jak bude 

ošetřena údržba veřejného osvětlení na soukromém pozemku . Více se dozvíte ze záznamu z jednání 

zastupitelstva. 

 

Michaela Trněná Tomáš Sova :Takže nenahlásil, beru to jako podnět nyní. 

 

Tomáš Sova Michaela Trněná     Na hlášen ( udávání)í jsou tu koaliční zastupitelé, jak jsem psal výše. 

Těm by mělo jít především o blaho Šlapanic a Bedřichovic.Ale rada města )raději udá Mgr.Joula na 

advokátní komoru ,Občané si platí právníka proti městu. Paní Trněná , nevíte kdo je tu 

starostkou???? Já jsem jen kategorie občan ( tohočasu opoziční zastupite). Nic nebořím, naopak 

tvořím. Městu jsem dal věcný dar ( Ano občané to je ta těžká kniha Brno z nebe , ), kterou paní 
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Trněná dává rodákům na Šlapanických slavnostech i při jiných příležitostech.) I přes odpor vládnoucí 

koalice ( Čisté Šlapanice, Nezávislí 2014, Změna pro Šlapanice, ODS) se mi podařilo prosadit OZV , aby 

o omezení hlučních činností .Mohl bych tak pokračovat dál. Ale nemá to cenu. 

 

Tomáš Sova Michaela Trněná     Nemáte v koalici pana Hermana, za Nezávislé 2014( spolek pana 

místostarosty) , který chodí stejně jako já po této polní cestě s názvem Seifertova?? Proč on Vás 

neinformoval paní Trněná. A neodpověděla jste jak často provádí kontrolu pouličního osvětlení firma 

SATESO !!!:Takže jak píše ideolog pan Zmeškal z Č istých Šlapanic. šup šup do práce paní Trněná 

 

Michaela Trněná:  Pane Sovo, jste zastupitel stejně jako všichni ostatní, které uvádíte, a občan od Vás 

očekává, že za půl roku pod nesvítící lampou uděláte víc, než že budete vyčkávat, jestli si toho někdo 

všimne nebo ne. Vy jste bohužel skončil u toho, že se domníváte, že ve Šlapanicích hrajeme velkou 

koaliční a opoziční hru a že opozičnímu zastupiteli stačí jen kritizovat. Občanům Šlapanic je ale úplně 

jedno, jestli jsme koalice nebo opozice, zajímá je, co pro město děláme. A Vy půl roku čekáte na 

jednu nesvítící lampu :-( 

 

Tomáš Sova:  a těším se paní Trněná na předložení Morálního kodexu , který byl již jednou na 

programu jednání zastupitelstva. Byl v tichosti stažen a nikdo ze zastupitelů neví proč. 

 

Tomáš Sova:    já se nedomnívám já to vidím paníTrněná. Stačí si přečíst FB profil radního Karáska. JE 

TO VÁŠ KOALIČNÍ PARTNER ,který posílá opozici do h....u !!!!!!!!!!!To Vám asi připadá v pořádku. 

Pamatuji si situaci z minulého volebního období 2010-2014 , kdy pan Zycháček řekl občance 

Migdauové . že až bude větší tak ji to vyysvětlí. No to byl humbuk. Můžete si to přečíst na Vašich 

internetových stránkách čistých šlapanic.Já jsem byl volič Čistých Šlapanic v roce 2010. Fandil jsem 

Vám , než jsem poznal o co jde. Vám šlo jen o "korýtko".Nevyšlo Vám to v roce 2002 za dnes jiož 

neexistující US-DEU, tak jste na mateřské v roce 2008 vymyslela Čisté Šlapanice.A to je celý ..... Jdu na 

nedělní svíčkovou , kterou umí udělat jen moje skvělá žena Monika. 

 

Tomáš Sova:  Z místní politiky je mi zle.Vám se splnil sen - jste starostkou. A co dál paní Trněná 

??????Ego je naplněno, ale já v kategorii občan( takto mě označil Váš zastupitel za Čisté Šlapanice 

Ing. Zmeškal) chci víc , než chodit po polní cestě a starostka města bude psát na veřejných sítích , že 

jsem nedůvěryhodná osoba. ( Váš článek -ze dne 18.5.2014 Nepravdy do voleb u ANO nebo jak se to 

jmenovalo). Tenkrát jsem byl občan . Mohl jsem Vás zažalovat- Vy jste byla zastupitelka města. Ale 

proč bych to dělal? Na takovou úroveň se může snížit jen někdo . .........Tak doufám , že stížnost na 

advokátní komoru na Mgr. Joukla bude mít odezvu a tou bude ta , že v komunálních volbách 2018 

dostanete hodně hlasů od místních obyvatel. Čistým vše čisté paní Trněná 

 

Tomáš Sova: Paní Trněná není to nic osobního proti Vaší osobě. To je jen konstatování faktů. Bohužel. 

Šlapanice se nachází tam kde jsou .i I díky Vašemu egu . Vzpomeňte si co jste slíbila na posledním 
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zastupitelstvu nešťastné občance , která prosila o pomoc. A jak jste se zachovala??? Zde netřeba 

komentář. Je mi hanba za Vás paní Trněná. 

 

 

Tomáš Sova:     a tohle jsou Čisté Šlapanice.Bývalý volič Tomáš Sova Lampa sem lampa tam. prostě to 

nezvládáte . To je vše. Přeji Pěkné Vánoce a zbytek letošního roku. A v roce 2017 přeji některým 

členkám nadhled. Díky 

 

Petr Soldán:    Soudě dle frustrace čpící z posledních příspěvků se asi nedělní svíčková nepovedla :-( 

 

Tomáš Sova Petr Soldán:     Povedla a moc . Kdyby tak byla skvělá paní Trněná jako moje žena bylo by 

ve Šlapkách dobře pane Soldán. No a co ta naše koalice???Pane Soldáne ml. co jste udělal pro město 

Vy??? 

 

Petr Soldán:    Nevolil jsem Vás a bohužel to nestačilo. 

 

Tomáš Sova:    PaniTtrněná neví kudy kam tak přispěchá pan Soldán ml. 

 

Tomáš Sova:    nevadí Čistí jsou čistí 
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