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ANKETA Z PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Na redakãní email nám chodí zprávy z celého regionu, vãetnû vesnic a tzv. satelitních oblastí, neboli pfiímûstsk˘ch ãástí, kde noviny
nezaná‰íme pravidelnû, ale spí‰e namátkovû tak, aby se dostaly na stfiídaãku skuteãnû do celého regionu. Na doporuãení na‰ich ãte-
náfiÛ jsme se rozhodli udûlat mal˘ prÛzkum právû v satelitních oblastech. Od kaÏdého mûsta, ve kterém Listy regionÛ vycházejí, jsme
oslovili jeden satelit, kde jsme zástupcÛm jednotliv˘ch satelitÛ poloÏili stejnou otázku: 

Jak se vám Ïije v pfiímûstské ãásti, co vás tíÏí nebo s ãím jste spokojeni? 

Do doby, neÏ se vám narodí dítû,
vnímáte Ïivot témûfi jako pobyt na
dovolené. Vûnujete se sami sobû,
chodíte do práce, tedy spí‰e jezdíte
autem, a pokud máte ‰tûstí, tak tfieba
cestujete s manÏelem. Potom se tû‰í-
te na jednoho pokraãovatele rodu
a plánujete, jak jich budete mít ales-
poÀ pût, ale jen se narodí, zaãne se
vám pomalu rozpadat klidn˘ a ro-
mantick˘ systém. Musíte k doktoro-
vi, manÏel má auto v práci a zaãíná
se v‰e mûnit. Následnû jdete na pro-
cházku a zjistíte, Ïe na ulicích niko-
ho nepotkáváte. Hledáte spfiíznûnou
du‰i a nakonec naleznete podobnou
a tak se potkáváte jednou u nich,
jednou u sebe. Dítû roste a vy si pa-
matujete, jak za mládí kolem domu
bûhaly dûti, od tûch malink˘ch aÏ po
‰koláky a vzájemnû se chránily, uãi-
ly se v‰e od tûch star‰ích a rodiãe
mûli jen starosti dostat dûti domÛ.
Fyzická zdatnost jim nechybûla, jen
s uãením se tro‰ku zápasilo, protoÏe
bylo ménû populární sedût doma,
kdyÏ venku je taková zábava. KdyÏ
zaãalo pr‰et, nic se nezmûnilo. Byly
k dispozici ve mûstech sklepy
a chodby a na vesnicích stodoly
a dal‰í úkryty hospodáfisk˘ch stave-
ní plné pfiekvapení. 

Dnes je satelit mrtvá zóna. Dûti
mohou b˘t venku jen v doprovodu ro-
diãÛ, v‰e se odehrává za tmav˘mi 
skly aut. Odvoz do ‰koly, následnû
pfievoz do krouÏkÛ mimo‰kolního
vzdûlání, hlídání a veãer domÛ, na-
psat úkoly a nanovo, aÏ do soboty ne-
bo nedûle. Potom se vût‰ina ãasu trá-
ví doma u poãítaãÛ, ãi u televize, vy-
tratila se sousedská komunikace a Ïi-
vot. O tom jen vypráví starousedlíci
a se smutkem vzpomínají, jak si spo-
leãnû stavûli bez nároku na honoráfi
spoleãenské stavby, vodojem, kanali-
zaci a komunikace. Dnes, co je za plo-
tem mimo soukrom˘ pozemek není
nikoho jen mûsta a to nemá peníze ani
lidi na nic. Nemá peníze na malotfiíd-
ky, ‰kolky a postupnû satelity opou‰tí
spoleãensk˘ Ïivot a stávají se umûl˘-
mi chovn˘mi stanicemi pro lidstvo,
kde v‰e musí zvládnout rodiã, protoÏe
spoleãenská aktivita spoluobãanÛ ne-
ní. Není kde a není za co provozovat.
Dfiív bylo kde, i kdyÏ nic nebylo a by-
lo za co, i kdyÏ nic nemûli. Dnes v‰e
je a nic není. Lidé jsou na sebe nedÛ-

V pfiímûstské ãásti Hrádkov, která
spadá pod mûsto Boskovice, se nám
neÏije lehce. Komunikace s mûstem
je velmi sloÏitá a ve‰keré snahy na
zlep‰ení Ïivota v obci ztroskotávají
na nedostatku finanãních prostfiedkÛ
z mûstského rozpoãtu. V obci se ne-
nachází témûfi Ïádn˘ zpevnûn˘
chodník, aãkoli se minul˘ rok dobu-
dovala nová kanalizace, jejíÏ reali-
zace zpÛsobila ‰kody na komunikaci
v obci, které doposud nebyly odstra-
nûny. Na podnût obãanÛ byl pouze
vybudován nezpevnûn˘ chodník pfii
hlavní trase Boskovice – Vratíkov,
kter˘ je vlivem pfiívalov˘ch de‰ÈÛ
v havarijním stavu a jeho pouÏívání
je zdraví nebezpeãné.

Mûsto Boskovice je opakovanû
av‰ak neúspû‰nû od roku 2008 Ïá-
dáno o posunutí názvu obce a zfií-
zení osvûtlení v lokalitû u zmiÀova-
né hlavní trasy, pfiestoÏe v˘stavba
nov˘ch domÛ u komunikace byla
zahrnuta v územním plánu. Tento
úsek komunikace je velmi nebez-
peãn˘ pro pû‰í, a to pfiedev‰ím pro
matky s dûtmi, které jej ãasto vyu-
Ïívají k procházkám k vodní nádrÏi
Boskovice.

Nedafií se ani oprava dûtského hfii‰-
tû. Mûsto Boskovice pfiislíbilo setkání
v obci se ãleny Osadního v˘boru za
tímto úãelem, av‰ak doposud k setká-
ní nedo‰lo. Hfii‰tû je nutné doplnit
o nové hrací prvky, jelikoÏ poãet dûtí
v obci se zvy‰uje a vybavení je tudíÏ
nedostaãující.

Na‰e obec není typické satelitní

mûsteãko. Není zde problém se zaãle-
nûním nov˘ch obyvatel, naopak, úãast
na akcích pofiádan˘ch osadním v˘bo-
rem je nejen z jejich strany hojná. 

V rámci tradice jsme zachovali
zvonûní v místní kapliãce, která ale
bohuÏel funguje na elektromûr sou-
kromé osoby. Ta jiÏ nechce v tomto
nadále pokraãovat, a proto chceme tu-
to tradici zachovat a zahrnout náklady
na pfiepojení na místní vedení do roz-
poãtu obce.

I pfies tyto problémy je tfieba pfiipo-
menout, Ïe Hrádkov se nachází v pûk-
né pfiírodû obklopen hust˘mi lesy, kte-
ré nav‰tûvují taktéÏ obãané Boskovic.

Fialová ZdeÀka, 62 let
Foto: Hrádkov, autor: Fialová ZdeÀka

vûfiiví, nemají se z ãeho radovat, ne-
potfiebují komunitu a vesnicí zní mís-
to zpûvu a radostného smíchu jen hu-
kot sekaãek a motorov˘ch pil.

Eva ·evãíková, 41 let
Foto: Klepaãov, autor: Vladimír Vanûk

Jsem rodaãka ze ZboÀku, pfiesnû
z Klevetova, a touto cestou bych vám
chtûla pfiiblíÏit Ïivot v na‰í malé ves-
niãce jak˘ je a jak˘ byl.

Je samozfiejmostí, Ïe se od dob mého
dûtství mnohé zmûnilo, nûco k lep‰ímu
a nûco k hor‰ímu. VÏdycky byl u nás ob-
chod, hospoda a jezdila k nám pojízdná
prodejna s masem. Dneska se u nás ne-
dají koupit Ïádné potraviny, protoÏe bu-
dova, kterou si sami obãané postavili,
patfií soukromníkovi a je tam ‰icí dílna.
Tímto nechci fiíct, Ïe je to ‰patnû, jen je
to prostû jinak. Myslím si, Ïe v dne‰ní 

uspûchané dobû, i kdyby tam obchod
byl, moc lidí by tam stejnû nakupovat
nechodilo, protoÏe vût‰ina je zvyklá na-
kupovat ve velk˘ch fietûzcích, které na-
bízí rÛzné slevové akce. Já osobnû jez-
dím nakupovat jednou t˘dnû a bûhem
t˘dne kupuji jen drobnosti. Jen ta hospo-
da u nás chybí. Ale snad je‰tû nûjaká na-
dûje zÛstává, a z b˘valého autobazaru
bude pfiíjemn˘ objekt, kde by nejen oko-
lojdoucí, ale i místní uhasili ÏízeÀ.

Dneska, kdyÏ procházím dûdinou,
tak málokdy potkám venku nûjakou
mládeÏ. V dne‰ní dobû internetÛ, mobi-
lÛ a satelitÛ dûti pobyt venku nebaví
a nûkdy ani nevûdí, co by vlastnû mûli
venku dûlat. KdyÏ bych se vrátila o 20
nebo 30 let zpût, tak mládeÏ v mém vû-
ku se scházela, kde to jen bylo moÏné,
a domluvili jsme se i bez mobilÛ.
Nûkdy si fiíkám, Ïe to tak bylo lep‰í, ale
kaÏdá doba pfiiná‰í své.

KdyÏ shrnu Ïivot v na‰í, pro mû hez-
ké a pfiíjemné dûdince, tak musím kon-
statovat, Ïe i pfies to, Ïe máme kolem
120 obyvatel, tak pofiádáme rÛzné spo-
leãenské akce, které se t˘kají v‰ech vû-
kov˘ch skupin na‰ich obãanÛ, poãínaje
pÛsobením krouÏku NEZBEDA, kde
se dûti i rodiãe scházejí jednou mûsíã-
nû, dále se pro dûti pofiádají rÛzné akce
na na‰em hfii‰ti, které jsme za mého
dûtství k dispozici nemûli.

Myslí se samozfiejmû i na dospûlé.
V minulém roce jsme slavnostnû otev-
fieli na‰i novû zrekonstruovanou Obecní
budovu, která je k dispozici v‰em obãa-
nÛm ZboÀku a Klevetova. Tato akce se
neobe‰la bez MládeÏnického dechové-
ho orchestru z Letovic, maÏoretek sku-
piny VO CO GO a samozfiejmû zástup-
cÛ mûsta Letovice. Letos nás zase ãeká
oslava desátého v˘roãí opravy na‰í ka-
pliãky na návsi, která bude zakonãená
slavnostní bohosluÏbou. Na závûr mu-
sím konstatovat, Ïe jsem moc ráda, Ïe já
a moje rodina Ïijeme právû zde.

Martina Randulová, 34 let
Foto: Zbonûk, autor: Michal Fanta
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