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Vážený pane starosto,

píšu vám otevřený dopis, protože na ty, které vám občas pošlu, neodpovídáte.

Do Dolní Lhoty jsem poprvé přišel v roce 1994 na kulečník a pivo k Fousovi (Papežovi), 
tehdy jsem ještě nevěděl, že zde v roce 2007 koupíme s mojí ženou 200 let starý dům a 
budeme tady bydlet. Mezitím jsem se tady objevoval sporadicky, zejména v souvislosti s 
akcí Dolnolhotský buben. Asi před pěti lety, když jsem vyšel na louku, kterou máme před 
domem, jsem ucítil, že jsem tady doma, že jsem zapustil kořeny. 

Chtěl bych, aby se vesnice rozvíjela, aby tady lidé byli šťastni. Bohužel cítím, že pod vaším 
vedením se obec nerozvíjí a pokud na to někdo upozorní, tak místo abyste mu naslouchal 
tak zůstanete ve své ulitě, kde se cítíte bezpečně. Na většinu nápadů reagujete obvykle buď 
"To by bylo moc složité" nebo "To by bylo moc práce", případně "To je zbytečné". To není 
zápal, který bych u starosty čekal. Pokud tady nový spolek organizuje akce pro občany, tak 
se na akci neobjevíte, ale pak spolek kritizujete. Možná, kdybyste přišel a s organizátory 
promluvil, asi byste zjistil, že tito lidé chtějí pouze to, aby se obec rozvíjela a aby byl chod 
obce transparentní.

Petici, kterou podepsalo poměrně dost lidí, považujete za nedůvěru. Ano je to jistě nedůvěra,
a místo abyste se zamyslel co děláte špatně, tak ji považujete za útok. Trestní oznámení, 
které pouze upozornilo na to, že je možné, že se dá v lesích hospodařit lépe než se hospodaří
v současné době, můžete považovat za útok, ale reagovat na něj tím, že podáte trestní 
oznámení na oznamovatele, je ubohost (nevím sice, zda již bylo podáno, ale ze zasedání 
zastupitelstva z 10. 11. 2021 (záznam dostupný na: https://www.youtube.com/watch?
v=HbIyks6YF2E) je patrné, že je to v plánu).

Aktuálně jako zásadní problém, který paralyzoval chod úřadu, vnímáte trestní oznámení a 
pak řadu žádostí dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Nevím kolik těch 
žádostí bylo, protože to jste nikdy neřekl, ale pokud vás zahltí toto, tak to jen dokazuje, že 
nejste schopen obec řídit. 

Před časem jsem se rovnež dozvěděl, že se obcí šíří zprávy, že se skupina lidí (zejména z 
nového spolku) snaží obec rozeštvat a že záměrně podávají žádosti dle zákona 106. Věřte, 
že by je to ani nenapadlo, kdyby potřebné informace byly zveřejněny nebo když o ně slušně 
občas požádají mímo 106, tak jim byly poskytnuty. Co má ale občan dělat, když mu 
informaci neposkytnete. Jediné co mu zbývá, je využít svého práva dle zákona 106 a tak se 
k informaci dostat. 

Osobně si myslím, že je v obci celá řada schopných lidí, kteří mohou obec rozvíjet lépe než 
vy. Myslím si, že je načase, abyste opustil post starosty a věnoval se něčemu co vás baví 
více. 

V Dolní Lhotě 7. 1. 2022
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