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Nesouhlas s postupem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve
věci jednání o budoucnosti ZUŠ J. R. Míši v Orlové - Porubě

tr

Vážený pane předsedo vlády,

Pe

v lednu letošního roku jste odpovídal na můj dotaz týkající se přislíbené pomoci při
řešení těžké situace budovy orlovské ZUŠ J. R. Míši, které nehospodárným a
nezodpovědným chováním předchozího vedení Kraje hrozí její zánik a přesun výuky
do jiných prostor.
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Historie školy samotné sahá až do roku 1931 a budovy, ve které se nyní škola
nachází do roku 1978. Současná budova byla navržena a postavena přímo pro účely
uměleckého vzdělávání a v České republice je takovýchto exemplářů jen několik.
Škola je Českou školní inspekcí až do roku 2009 hodnocena velmi kladně a je
považována za dlouhodobého a úspěšného organizátora kulturních akcí, okresních i
krajských soutěží. V tomtéž roce je však kladen i velký důraz na nutné opravy. Těch
se ale škole nedostává.
V roce 2012 se poprvé dostane neoficiálně na veřejnost informace, že se plánuje
stěhování orlovské lidušky do jiných prostor. Proti tomu vzniká Petice, jejíž členové
se snaží získat co nejvíce informací o tomto záměru ve snaze jej zvrátit. Pod Petici
se nakonec podepíše přes 900 občanů města Orlová a později je podpořena i
vedením Města Orlová.
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Záměr se v té době opíral o zprávu České školní inspekce z roku 2015, která
obsahovala nepřesné a zkreslené informace – především o tom, že se v blízkosti
školy vyskytuje kriminalita, nezaměstnaní občané a nezájem o umělecké vzdělávání
ze strany rodičů. Tyto argumenty jsem vyvrátil na 20. zasedání Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. Na tomto zasedání bylo také slovy tehdejší místostarostky
města Orlová, Mgr. Renátou Potyšovou, sděleno nesouhlasné stanovisko Města
Orlová se záměrem výuku školy ze současných prostor stěhovat.
Výstupem výše uvedeného 20. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byl
veřejný slib tehdejšího hejtmana Moravskoslezského kraje, Miroslava Nováka, které
cituji „Nebudeme hlasovat o stěhování a nebudeme rozhodovat bez toho, aniž
bychom byli v souladu s obcí.“ Z čehož usuzuji, že na základě toho měla být vyvinuta
další jednání, jak situaci efektivně řešit.
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V červnu 2016 jste navštívil v rámci své předvolební kampaně Orlovou spolu
s profesorem Ivo Vondrákem. Na veřejné besedě byl z Vaší strany i ze strany pana
Vondráka řečen slib, že se problémem orlovské ZUŠ budete zabývat a že nám
pomůžete. Toto stanovisko sdílel i váš stávající poslanec Parlamentu České
republiky Josef Hájek, který měl v této věci mimo jiné interpelovat i tehdejší ministryni
školství Kateřinu Valachovou.
V listopadu 2016 pan Ivo Vondrák sdělil Petičnímu výboru následující: „Ano,
informace a podklady k případu orlovské ZUŠ mám a přijde mi nelogické, proč by se
měla škola stěhovat. Nenašel jsem proto jediný racionální důvod. Jestli je v tom něčí
zájem, zjistím to. Až budu hejtmanem, budu se tím zabývat.“
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V květnu 2017 bylo stanovisko pana Vondráka – již hejtmana Moravskoslezského
kraje jiné a na společném jednání, kterého se účastnilo i vedení města Orlové
pronesl následující: „Proč lpíte na tom, že má škola zůstat v tak zubožené a škaredé
budově jako je současná ZUŠ. Já bych se za ni styděl, ne ji považoval za kulturní
dědictví jako vy. NENAŠEL jsem jediný racionální důvod, proč orlovskou zušku
nestěhovat, já tady mám od investičního odboru 74 milionů na kompletní rekonstrukci
a to vám nedám. Město Orlová si může budovu převzít, můžeme z ní udělat sociální
zařízení, nebo je i varianta ji zbourat.“
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Domnívám se, že výše uvedené stanovisko současného vedeni Kraje je jednak
v rozporu s předchozím slibem, které Kraj dal občanům Orlové a jednak znevažuje
přání občanů tohoto města, které se se záměrem školu přemístit a budovu odprodat
či zbourat neztotožňuje.
Chápeme jako občané, že revitalizace současné budovy školy může být z důvodu
předchozí zanedbané péče velmi nákladná. Členové Petičního výboru ve spolupráci
s místní samosprávou a vedením města Orlové však několikrát navrhovalo různá
řešení, ve snaze najít konstruktivní dialog vedoucí k záchraně této jedinečné budovy
pro další generace.
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Byli bychom rádi, kdybychom mohli tuto záležitost velmi pečlivě probrat, ve snaze
přehodnotit stanovisko vedení Kraje, a pomoci nalézt finanční zdroje, které by mohly
postupně budovu školy revitalizovat a modernizovat. Případně nalézt ekonomicky
přijatelné podmínky pro převod budovy školy do majetku města s další možností
rozvoje výuky uměleckých oborů.
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Dovolte mi v závěru, pane předsedo vlády, Vás požádat o společné setkání v rámci
pracovní cesty Vlády České republiky do Moravskoslezského kraje, které se má
podle mých informací uskutečnit ve dnech 24. – 25. dubna 2018 a to za účasti
vedení Města Orlová a členů Petičního výboru. Toto setkání jste mi navrhl ve své
odpovědi na můj video dotaz v aplikaci „Pojď do mě!“
Rádi bychom věděli Vaše stanovisko co nejdříve, abychom si mohli ve Vámi
navrženém termínu sjednat případné volno v zaměstnání.
S pozdravem
DROZDÍK Petr
občan ČR
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Otevřený dopis zasílám na vědomí:
Mgr. Jaroslavu Kopeckému, advokátovi, garantovi Petice za „Zachování budovy
Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové – Porubě
Ing. Tomáši Kučovi, starostovi města Orlová
členům rady města Orlová
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členům zastupitelstva města Orlová
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