
Pro: 
Zastupitele obce Všestary 
Obec Všestary 
Jaroslava Baťchy 141 
251 63 Všestary 
odesláno na emaily zastupitelů:  
 
Dne: 28. července 2012 
Věc: Zpráva od předsedy redakční rady - rezignace 
 
Dobrý den, ahoj, 
 
rohodl jsem se ukončit činost na pozici předsedy redakční rady.  
 
Rozhodnutí, které nemusím zdůvodňovat, ale chci, je na zákadě fakta, že nebudu vkládat vlastní 
úsilí, čas a finance do obce, která nejenže není schopna udržet se v rozumném stavu, ale není 
schopna ani ochránit majetek svých občanů (viz článek na www.volbaprovsestary.cz "Starosta 
svojí nečiností způsobil devastaci zahrad, připravuje se žaloba"). 
 
Příklady z praxe: 

• Jako VPV (ve spolupráci s hasiči)  jsme kompletně vysekali a vyčistili příjezd od Světic a 
předali jej obci. Starosta ani jeho "hoši" nám nevyjádřili jakýkoliv dík (vyjma odměny 
zaslané na účet hasičů!! od některých ze zastupitelů ze starostovi party). Navíc nechal 
starosta vše opět zarůst a zaplevelit. Stačilo jen zavézt hlínou, jak slíbil zastupitel Nesvorný 
a zatravnit. A mohli jsme mít hezčí obec. 

• Jako VPV pravidelně uklízíme úvoz Do Hůry. Opět bez jakéhokoliv poděkování, podpory či 
financí. Navíc se spoustou řečí okolo. Poslední dobou bohužel i bez podpory hasičů. 

• Jako VPV jsme se kompletně zhostili podzimních i jarních prací v obci, mnoho brigádnických 
hodin, žádné díky.  

• Starosta do dnešního dne nepověřil nikoho úklidem a údržbou obce a obec je doslova 
utopena ve vlastní špíně/trávě, nepořádku. 

• Starosta neplní své sliby a neustále se vymlouvá (stačí si jen přečíst zápisy ze zasedáních, 
já to udělal). 

 
atd. atd. jsou to tuny příkladů. Když si sáhnete hluboko do srdcí, musíte to cítit, vidět. Víte o tom. 
Ale někteří z vás to ignorují, nechávají to u ledu, neřeší. Vždyť nejde o váš majetek, ale ty druhé 
za plotem.  
 
Jsem si jist, že 5 z devíti zastupitelů toto rozhodnutí vítá. Zbylí čtyři, bohužel, s tím nic nenadělají, 
protože právě těch 5 dalo přednost starostovi, který obec nezvládá. Možná i oni jednou pochopí, že 
ne každý je nepřítelem obce a že existují mnohé cesty, jen mít odvahu vybrat jinou.  
 
Nezpochybňuji kvality pana Trojánka ve věcích papírových a kancelářských, ale není manažerem a 
jeho vedoucí schopnosti jsou naprosto nedostatečné. Navíc jen slibuje, mluví a nekoná ve věcech 
pro občany skutečně důležitých, s veřejností (tím myšleno ty, kteří jej nevolili) jedná tak, že 
odcházíte s pocitem povýšeného a arogantního přístupu, do kanceláře starosty se každý občan 
obává vstoupit, vstřícnost je slovo této obci tak cizí .... 
 
 
Dobrá zpráva pro občany obce je, že mi natolik záleží na Místě, kde chci žít (už zde zde cítíte tu 
vůli něco změnit, narozdíl od rezignačního sloganu "Místo, kde žijeme", které si zvolil starostův 
tým), že budu i nadále sledovat zasedání zastupitelstva, klíčová rozhodnutí, informovat o nich na 
stránkách VPV. Nyní o to více kritičtěji, přísněji a důrazněji. Svůj čas a finance hodlám obětovat 
tomu, aby mé nejbližší okolí bylo krásné, aby zastupitelé dostáli svých slibů a aby se nám podařilo 
konečně žít ve Všestarech lépe. A těšit se můžete na znovubnovení občasníku Zpravodaj, který 
jsme vydali před volbami. 
 
 
Já jsem dokázal, že co slíbím, to splním bez ohledu na čas, finance, úsilí. Nemůžu podporovat ale 
obec, když ta nepodporuje mě. Je čas, abyste začali i vy. 
 
Jiří Macháček 


