
Hon na Lišku 

Hon na lišku bývá oblíbenou kratochvílí vrchnosti, ale zde chci pomoci panu starostovi, aby řádně 

informoval občany o mých soukromých aktivitách. Na zasedání zastupitelstva 27. 1. 2021 o mě pan 

starosta uvedl: 

“… pan Liška fakturoval fiktivní práce … a Liška si převedl 900 000,- z Tyflocentra na zhodnocení …“. 

Doprovodil to větou:“ … vím, že se vystavuji nebezpečí trestního oznámení na mou osobu, ale cítil 

jsem potřebu o této závažné věci informovat občany města …“.  Konec volné citace. Znělo to celkem 

hrozivě. 

Informace o Tyflocentru získal pan starosta především z osobní kontroly účetních dokladů této 

společnosti, o čemž referoval na zastupitelstvu v únoru 2020 a slíbil, že to nejzajímavější si nechá „na 

příště“. To příště přišlo přibližně cca po čtyřech měsících v podobě dopisu zastupitelům od Františka 

Nováka, kterého nikdo nikdy neviděl. 

Pana starostu mohu uklidnit. Já na něj trestní oznámení v této věci podávat nebudu, ačkoliv občany 

ochudil o to nejpodstatnější, proto si dovolím jej doplnit. 

Je škoda, že pan starosta nyní v lednu 2021 veřejně informuje občany o mých fiktivních pracích, tedy 

podvodu, ačkoliv na jeho osobní pokyn provedený audit v dubnu 2020 nic takového nepotvrdil. Asi za 

tu dobu zapomněl. 

Je škoda, že pan starosta neuvedl, že převedených 900 000,- na můj účet bylo z majetku společnosti 

nezřizované městem, nikoliv z dotací, natož městských a navíc jen na krátkou dobu. Na první pohled 

tedy není důvod občany upozorňovat, ale už na ten druhý … Peníze totiž byly zapůjčeny na základě 

řádné smlouvy schválené správní radou Tyflocentra pro potřebu vyřešení tíživé životní situace 

zakládajícího ředitele, jehož jsem byl opatrovníkem. Bohužel se stav pana ředitele (mého tchána) 

rychle horšil, peníze jsem tedy vrátil a věnoval se jeho téměř každodenní rehabilitaci, dokud to bylo 

jen trochu možné. 

Pan starosta zastupitelům a divákům u televizních obrazovek tedy zatajil, že Tyflocentrum dokáže 

velkoryse pomoci, aniž by porušilo zásady řádného hospodáře. Přitom pan starosta měl rok času přijít 

a zeptat se mě. Místo toho nechal mystifikovat sebe, zastupitele, občany … Také jsem se například 

nejdřív zeptal pana místostarosty na dům na starém náměstí, než jsem o něm začal psát do 

měsíčníku. Každý to holt máme nastaveno jinak. 

Děkuji zastupiteli Mgr. Liborovi Bílkovi, který mi umožnil veřejně reagovat na to, co se o mě veřejně 

řeklo na veřejném zastupitelstvu města. Je dobře, že má smysl pro fér hru. 

Miloslav Liška 


