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Naší prioritou je manažerské vedení obce. 
Její fungování nemůže stát na jednom člověku. 



Hlavní priority obce pro další období
1.   Koncepční vedení obce a fungující úřad obce

•   Všestary jsou nyní již téměř s 800 obyvateli velkou obcí a je nutné, aby 
starosta o obec pečoval více, než jen pár večerů v měsíci nebo na telefo-
nu. Potřebujeme proto uvolněného starostu.

•   Stálá pracovní síla na úřadě.
•   Výrazně vyšší a včasná cílená informovanost občanů (SMS systém, 

e-mailing, pošta pro starší občany, obecní časopis, uživatelsky přívětivá 
platba poplatků).

•   Řádná, pravidelná a smluvně podložená údržba silnic, sekání travin a 
křovin, obnova škarp.

•   Důsledné vybírání poplatků.
•   Koncepční podpora společenských aktivit v obci. 

2.  Velké investiční akce
•   Rekonstrukce školky – dozor nad rekonstrukcí a přístavbou školky, aby tato 

skončila řádně. 
•   Výstavba kanalizace - dozor nad řádnou realizací výstavby a koncept 

opravy silnic po jejím ukončení.
•   Územní plán - dokončení.
•   Školní docházka dětí - zajištění dostatečného místa pro naše děti ve 

školách.

3.  Další úkoly
•   Systematická a koncepční příprava investičních projektů, tak aby ve chvíli, 

kdy je vyhlášená dotace, mohl být projekt zrealizován (řešení silnice a 
chodníku Všestary – Strančice, cesta do Menčic, multifunkční hřiště včet-
ně zázemí, oprava místních komunikací, budova obecního úřadu, budova 
staré školy).

•   Udržet na uzdě obecní fi nance.

Jaromír Jech je jednou z nejvýraznějších 
a nejaktivnějších postav sdružení Volby pro 
Všestary, Menčice a Vávrov a zcela logicky se 
postavil do čela kandidátky. Za uplynulé čtyři 
roky, které byly pro něj i celý tým první zkuše-
ností, dokázal navzdory menšinovému počtu 
míst v zastupitelstvu prosadit nemálo změn 
a pozměňovacích návrhů tak, aby se některé věci 
ve Všestarech a Menčicích poposunuly dopředu. 
Aktivně připravoval žádosti o dotace, účastnil 
se jednání starostů a zástupců okolních obcí 
(zajištění školní docházky, Svazek obcí Region 
Jih), postupně získával zkušenosti nutné k vedení 
obce. Položili jsme mu proto tři otázky, které vás 
před volbami mohou zajímat:

Proč kandidujete?
Není mi lhostejný osud obce. Na základě zkušenos-
tí získaných v uplynulých čtyřech letech chci zajistit 
standardní koncepční fungování obce jako insti-
tuce a obecního úřadu. Budu důsledně dohlížet 
na realizaci velkých investičních akcí, které nás če-
kají: výstavbu kanalizace, rekonstrukci a přístavbu 
mateřské školy, dotažení územního plánu. Nadále 
se budu aktivně účastnit jednání s Mnichovicemi 
o zajištění školní docházky pro všestarské děti. Pro-
tože díky velkým investicím nebude peněz v obec-
ní pokladně nazbyt, chci hlídat účelnost i účelovost 
vynaložených prostředků. Zde musím zdůraznit, že 
obecní pokladna je v dobré kondici, obecní pení-
ze nebyly v uplynulých 25 letech „rozfofrovány“ 

za zbytečnosti. V obci máme plyn, vodovod, bude 
kanalizace. Až na poslední zmiňované bylo vše 
postaveno de facto bez úvěru. Odvrácenou tváří 
je ne zrovna lichotivý vzhled obce a stav obecních 
komunikací, ale to je ta dnes často zmiňovaná 
a správná „odložená spotřeba“, umění uskrovnit se. 
Jakmile bude kanalizace hotová, budeme usilovat 
o koncepční opravu místních komunikací. Ale jak 
říkám, peněz na tyto akce bude poskrovnu, takže 
nepředpokládám, že během tří, čtyř let budou 
v celé obci nové chodníky a silnice.

Co si myslíte, že se vám podařilo?
V uplynulém období jsem byl součástí obecního 
zastupitelstva. Každý se nějak více či méně podílel 
na jeho fungování. Jsou věci, úspěchy, kterými se 
můžeme pochlubit, pak jsou oblasti, kde se zrovna 
nezadařilo. Je to dáno i tím, že něco jsme ovlivnit 
mohli, něco nikoli. Nebudu říkat „co se mně podaři-
lo“, ale „co se nám podařilo“. Tak tedy, ve „viditelné“ 
rovině je to dotažení realizace již zmiňované kana-
lizace a rekonstrukce a přístavba mateřské školy. 
Podařilo se zajistit povinnou školní docházku pro 
naše děti a po jednáních s developerem zrealizovat 
aspoň část chodníku do Strančic a zbytek dopro-
jektovat. Úspěšně jsme posunuli práce na územním 
plánu obce do závěrečné fáze schvalování. Díky 
získání dotace jsme mohli za vynaložení relativně 
malých částek částečně zlepšit vzhled návsi. Též se 
díky jednání podařilo alespoň položit nový asfal-
tový koberec na silnici v Menčicích. Co se zatím 
nepodařilo? Zlepšit dopravně bezpečnostní situace 
v obci, fungování úřadu, dokončit územní plán.

Jaké vidíte své úkoly na příští 4 roky?
Myslím, že jsem si úkolů „naložil“ již v odpovědi 
na první otázku. A slovíčko „osobní“ je trochu 
zavádějící, zejména pokud hovoříme o tom, že 
fungování obce nemůže stát na jednom člověku. 
Ale ano, pokusím se odpovědět. Chci, aby vše 
fungovalo, jak má, pokud nastane nějaká situace, 
výzva, abychom pro její vyřešení udělali vždy ma-
ximum. Jako ve sportu, v hudbě - když se připravuji 
na sto procent, nic nepodcením, při zápasu, utkání, 
závodu, soutěži ze sebe dostanu vše, co je v daný 
okamžik v mých silách, a přesto nevyhraji, může mě 
to sice mrzet, ale svědomí mám čisté. To jsou ta slo-
va „koncepční“ a „systémové“ vedení. Je to odpo-
věď obecná, ale charakterizuje přístup, jaký je mně 
blízký. Ještě jeden příklad. Každý obyvatel Všestar 
a Menčic bude umět vyjmenovat věci,  které by se 
líbily právě jemu - hotová kanalizace, nové silnice, 
chodníky, cyklostezky, multifunkční hřiště, mateř-
ská škola, hostinec se sálem, dokonale opravená 
náves i budova obecního úřadu, nové hasičské 
auto, které mají v Praze na letišti, světla po třiceti 
metrech nebo žádná světla, možnost zastavět ka-
ždé volné pole čímkoli nebo zákaz nové zástavby, 
klubovna pro děti, klubovna pro důchodce, stezka 
pro koně nebo dráha pro motorky či čtyřkolky, 
zrušení lomu nebo rozšíření lomu, „třicítka“ v obci 
nebo „sedmdesátka“ v obci, zákaz sekání anebo 
možnost sekat i v neděli, možnost pálit vše či zákaz 
pálení čehokoli atd. A jak to souvisí s mými priorita-
mi? Výše uvedené a mnohdy i protichůdné názory 
a přání každého z občanů v reálné praxi a za dodržo-
vání platné legislativy „ukočírovat“. To je úkol nejtěžší. 

Starosta obce se musí obci věnovat naplno

3 otázky pro Jaromíra Jecha

Starosta se musí obci věnovat naplno.
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Podporujeme přípravu aktivit
pro děti, dospělé a seniory i spolupráci 
mezi místními spolky.

Mgr. Jaromír Jech

Chci, aby obec, obecní úřad plnili svou funkci: Jas-
ně dané úřední hodiny a jejich dodržování, sekání 
obecních pozemků, standardní reakce na podněty 
občanů (opravy osvětlení, vyspravení děr, vyvážení 
kontejnerů apod.). Kde to půjde a bude to účel-
né a výhodné pro všechny strany, spolupracovat 
s okolními obcemi (například již zmiňovaná údržba 
obecních pozemků, sběrné dvory, bioodpad, ale 
i péče o seniory a podobně).

Dana Hnyková

Chtěla bych lépe fungující úřad. Vím, že hodně 
věcí je v kompetenci pouze starosty obce, ale 
i přesto je možné, aby ostatní zastupitelé byli 
informováni o jednání starosty a případě mohli 
přiložit ruku k dílu. Chci pomáhat s přípravou 
projektů a usilovat o to, aby se obec líbila nejen 
nám, občanům, ale také těm, kteří obcí projíždí či 
přijedou na návštěvu.

Jana Cibulková

Všestary jsou moje velká srdeční záležitost. Jsem 
několik let členkou místní organizace SDH Všesta-
ry, která připravuje akce pro veřejnost a zejména 
pro děti, na které se v obci hodně zapomínalo. 
Svědčí o tom i špatný stav nynějšího dětského 
hřiště nebo absence kulturní místnosti - klubovny. 
Vadí mi, že jako občané Všestar jsme ochuzeni 
o posezení se sousedy v dostupné „hospodě“ 
u návsi. Obětuji svůj čas pro to, abychom vybudo-
vali obec, za kterou se nemusí nikdo stydět.

Ing. arch. Miroslav Hofman

Chci pokračovat v práci ve stavební komisi, zejmé-
na pak na dokončení územního plánu a dozoru 
nad přístavbou školky a výstavbou kanalizace 
v obci. Cílem je realizovat i opravu prodejny 
na návsi a připravit rekonstrukci staré školy pro 
širší spektrum občanského využití. Velmi pravdě-
podobně nás čeká i řešení problematiky opravy 
komunikací po dokončení stavby kanalizace.

Milan Jánský

Má rodina se v obci již třetí generací stará o chod 
kapličky Panny Marie Lurdské na zdejším hřbi-
tově a o zde probíhající pravidelné bohoslužby. 
Rád bych dostal příležitost dostat do podvědomí 
zejména mladých lidí, že i Všestary mají svou du-
chovní krásu. Svým selským rozumem chci přispět 
k lepšímu chodu obce a pomoci prosadit důležité 
věci pro život v obci.

Miloš Lenger

K věcem, které mi vadí, patří doposud nevyřešená 
bezpečnost provozu a chodců v obci, chybějící 
chodníky či jejich zoufalý technický stav nebo 
absence dnes již běžně ve městech či vesnicích 
fungujících zpomalovacích prvků.

Jiří Macháček

Snažím se udělat ze Všestar místo k životu a ne 
k přespání. Z mého pohledu je zde málo místo 
pro sport a relaxaci. Nejsem příznivcem bezhlavé 
výstavby a podporuji napojení obce na turistické 
stezky či cyklostezky. Záleží mi na vzhledu obce 
a na jejím usazení do okolní přírody. Trápí mě 
nepravidelná a místy opomenutá údržba Všestar 
a hledám vhodné nástroje a projekty ke kvalitněj-
šímu životu v obci.

Martin Vycpálek

Už mám dost dohadů u piva o tom, kdo co a jak 
dělá pro obec a nechci být jen ten, co si stěžuje, 
ale chci pro spokojený společný život ve Všesta-
rech také něco udělat. V první řadě bych je mým 
cílem zaměřit se na sportovní a kulturní vyžití dětí 
i dospělých.

Ing. Gabriela Kotoučová

Kde vnímám zatím určité vakuum, je otázka 
kulturních a společenských akcí v obci a zajištění 
bezpečného pohybu dětí po našich cestách. Máme 
a vytváříme si dostatek příležitostí pro to, abychom 
se setkávali, zažívali společné akce s našimi dětmi, 
sousedy, spolky? Máme prostory, sportoviště, kde 
se setkávat? Podporujeme dostatečně naši všestar-
skou sounáležitost? I této oblasti bych se v nastá-
vajícím období ráda s vaším přispěním věnovala 
a tím naši sounáležitost s obcí povzbudila.

Máme tým se společným zájmem: 
Zlepšení fungování a vzhledu obce. 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ



Stavíme kanalizaci, rekonstruujeme školku. 
Přesto neustáváme a chceme obec rozvíjet dál.

V minulých volbách jsme velmi těsně získali 4 hlasy z celkových devíti. 
Přesto se nám i s vaším přispěním a na základě vašich podnětů podařilo 
zrealizovat mnoho aktivit. Děkujeme VÁM!

Celé aktuality i více informací sledujte na stránkách: 
www.volbaprovsestary.cz

Aktuality

Výběr aktualit a zajímavostí z předchozího období:


