
Vážení zbuzanští spoluobčané,  

 

dovolte, abychom vás touto cestou přivítali nad stránkami nového 

bulletinu, který jsme se rozhodli vydávat v zájmu lepší informovanosti 

široké zbuzanské veřejnosti. Rádi bychom vám tímto způsobem 

předkládali náš úhel pohledu na aktuální dění v obci, které má podle 

nás k ideálu velmi daleko a dramaticky se liší od předchozího 

směrování Zbuzan. Nejsme proti změnám. Naopak. Ale musí to být 

změny k lepšímu, s jasnou koncepcí a s rozumnou ekonomickou 

rozvahou, jejichž odsouhlasení probíhá s klidnou hlavou a po věcné 

diskuzi. Hned úvodem vás chceme ujistit, že jsme neustále zkoušeli 

všechny legitimní možnosti k tomu, aby byla na zbuzanském 

zastupitelstvu vnímána i vůle většiny zbuzanských občanů, kteří nám i 

v opakovaných volbách dali svou důvěru. Jak to, že většiny? Aktuálně 

vládnoucí stranu totiž ve Zbuzanech volilo pouze 48 % občanů, většina 

lidí si ji tedy u moci nepřála. Přepočet volebních výsledků na 

zastupitelská křesla D’Hondtovou metodou mezi tři kandidátky je 

komplikovaný a nemá smysl s tímto obecně platným a v ČR 

aplikovaným mechanizmem polemizovat a hořekovat nad ním. Faktem 

zůstává, že ve Zbuzanech aktuálně vládne menšinová strana. 

Uvědomujeme si, že jsme v zastupitelstvu táhli za kratší konec, 

navzdory tomu jsme se vytrvale snažili konstruktivně plnit náš volební 

program. Abychom nedělali ukvapené závěry, či nepůsobili 

ublíženeckým dojmem, posečkali jsme téměř půl roku, než jsme 

přikročili k rozhodným krokům. Každý má právo na informace a každý 

nechť si následně udělá svůj  

vlastní názor. My jen budeme velmi rádi, když budete tento bulletin 

číst bez předsudků a s otevřenou myslí. Na oplátku se budeme snažit 

racionálně vnímat oponenty a navzdory nelehké pozici zůstat struční, 

věcní a bez přehnaných emocí.  

 

SNK ZBUZANY-DOBRÁ ADRESA a SNK ZBUZANY-MÍSTO PRO ŽIVOT 



děkují za vaší důvěru. 

 

 

Dne 15. 12. 2015 jsme my zastupitelé uvedených SNK Tomáš Vlasák, 

Jiří Sušický a Jaroslav Šimák rezignovali na funkce zastupitelů obce 

Zbuzany. 

 

Hlavním důvodem byl vyloženě neprofesionální a neloajální přístup 

k řízení obce ze strany SNK Zbuzany pro lidi (Landová, Novotný, 

Hradilek 

a Čáp), který ve svém důsledku má za následek naprosto zbytečně 

vynakládané veřejné prostředky a ze standardně fungujícího úřadu je 

instituce plná problémů. Nedůsledností a neznalostí právních předpisů i 

problematiky obce vedou obec směrem pro nás naprosto 

nepřijatelným. Proto jiná možnost k řešení situace, než-li nové volby, 

se nenabízela. Podrobnější analýzy, proč muselo dojít k tak vážnému 

rozhodnutí, budou postupně zveřejněny.  

 

VÍTE ŽE 

……. díky nerozvážnému kroku současného vedení obce, které zrušilo 

realizaci sběrného dvora, jsme přišli nejen o možnost každodenní 

likvidace nebezpečných a ostatních (velkoobjemových)  odpadů, ale 

ztratili jsme i třetí pozici v celokrajské soutěži ve třídění komunálních 

odpadů. Důsledkem je nejen ztráta prestižního postavení obce, ale i 

dalších finančních prostředků od Ekokomu!            

Zdroj – Ekokom 

 

……. na první pohled zásluha Zbuževy na získání dvou pracovních míst 

v obci z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí má velkou a 

významnou trhlinu? Totiž, zřízení jednoho pracovního místa u 

podnikatele č. 1, mělo ve svém důsledku propuštění dvou dlouholetých 

kmenových zaměstnanců a u podnikatele č. 2 byl tento pracovní poměr 

ukončen dnem skončení dotačního projektu! Výsledek projektu mínus 



1 pracovní místo.  

Zdroj – skutečný stav projektu  

 

…… obecní úřad tvoří starosta (Landová), místostarosta (Novotný), 

pracovníci úřadu zařazeni do obecního úřadu (Nekvapilová) § 109, 

odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích. 

Poklesne-li počet zastupitelů pod pět, oznámí obecní úřad neprodleně 

tuto skutečnost krajskému úřadu (§ 90 zákona 128/2000 Sb.). 

Jak nám oznámil obecní úřad v pondělní rozhlasové relaci, učinil tak 

náš úřad skoro po jednom měsíci (12. 1. 2016). Minulý obecní úřad 

stejnou situaci vyřešil do dvou dnů!  

Zdroj - zákon o obcích 

 

…… 6. veřejné zasedání se konalo 15. 12. 2015. Atmosféra se dala 

krájet. Nenadále občan Jiří K. (manžel starostky) nepublikovatelnými 

výrazy začal napadat opoziční zastupitele, kteří měli věcné připomínky. 

To mu nestačilo a pustil se stejným způsobem do okolo sedících 

občanů. Starostka ho napomenula: „Jiří jdi domů“. Po skončení 

zasedání v průběhu diskuze předali rezignační dopisy zbývající opoziční 

zastupitelé. Bohužel paní starostka neunesla tuto situaci a stejně 

vulgárně jako manžel se vyjadřovala na adresu bývalých zastupitelů a 

pro někoho překvapivě jí podpořil i pan místostarosta. Toto je smutný 

příběh o lidech, kteří se neumí chovat a ovládat na veřejnosti, neumí si 

udělat pořádek doma, ale chtějí ho dělat v naší obci!   

Zdroj – uvedené výroky v zápise nenajdete, ve zvukovém záznamu z 

VZ pana Hradilka by se to určitě našlo. 


