
Dopis starostovi
Uvedení informací na pravou míru

Zapracovala: Jana Tučková, zastupitelka



O jakém pozdravu se mluví, když Redakční rada se neschází, 
komunikuje přes internet a od 16.12.2020 od Bohunky Vohradské
nepřišel jediný mail?

(Nedorazil ani zmiňovaný dopis starostovi – o tom jsem se dozvěděla až z 
přílohy pozvánky na ZO)

Nejsem puntičkář, nicméně naše jediné letošní osobní setkání v rámci 
redakční rady se odehrálo bez pozdravení (očekávám od mladší osoby), 
ale dokonce i bez odpovědi na můj pozdrav (uvádím jen na dokreslení 
mezilidských vztahů v redakční radě).



… I přes upozornění na jí autorizovanou nepravdivou informaci o 
zdobení obecního stromu v roce 2019, nenašla za rok příležitost se 
veřejně omluvit skutečným organizátorům akce.

Z jaké doby je ono zmiňované upozornění ?
Bylo-li moje pochybení závažné, proč se o něm nezmiňuje?

Je z této formulace patrné, že bych chtěla někoho záměrně vynechat?



Advent i vánoce jsou za námi – ať žije nový rok 2020!

Rozsvěcení vánočního stromu je krásná tradice a se tak na sklonku roku 2019 přípravám věnoval 
patřičný čas, aby vše proběhlo hladce a příjemně. Již týden předem skupina dobrovolníků pod 
vedením Martina Boka a Karla Požárského nazdobila vánoční strom a také vánoční program se 
připravoval s velkým předstihem. Sdružení rodičů a přátel školy nakupovalo suroviny na občerstvení 
a ve spolupráci s místními hasiči zajišťovalo také materiálně-technickou přípravu celé akce, zatímco 
Martin Holý si chystal svou zvukařskou výbavičku. Snažilo se i počasí a tak pěkně přituhlo a 
odpolední šero brzy přešlo v pořádnou tmu, takže světla na vánočním stromku náležitě zazářila a 
vynikla v plné kráse.

Blížící se první adventní neděli přivítala koledami Mateřská školka a následovali žáci Základní školy 
pod vedením paní učitelky Marie Postlerové. Její dcera, Marulka Postlerová, pak nádherně zazpívala 
další vánočně laděné písně, byť tentokrát bez kapely, jen za doprovodu reprodukované hudby. I 
loděnický Kaluwait, posílený o krásný dámský druhý hlas, potěšil čistě vánočním repertoárem.

Do toho všeho se nesla vůně vánočního svařáku, pečených klobásek a dalších laskomin, výskání dětí a 
rozprávění dospělých, kteří se tu na kratší či delší chvíli zastavili, odpočinuli od předvánočního shonu 
a potěšili oko, duši i chuťové buňky a případně zakoupili adventní věnec či nějakou vánoční dekoraci 
vyrobenou žáky ZŠ.

Velké poděkování proto všem, kteří se na přípravách i následném úklidu za obec, školu, hasiče, 
zahrádkáře a další organizace podíleli. Věříme, že jste po krásném začátku adventu prožili i celou 
adventní dobu a vánoční svátky v poklidu a beze shonu a tak vám přejeme i šťastný a pohodový rok 
2020, pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.

Je tento text neslušný? Málo děkující? Jak více poděkovat pokud Vám šéfredaktorka 
záměrně neposkytne žádná jména, protože: “…víš, na zdobení se podílelo daleko vice lidí, 
ale oni by o zveřejnění ani nestáli….”? 



A jak si vysvětlit, že s 
kritikou toho, co 
šéfredaktorka sama odeslala 
k tisku nesouhlasí o dva roky 
později?

Vpravo je, mimochodem, forma, jak se 
Zpravodaj sestavoval dříve, když ho ještě
dělal Martin Fatka - já jsem dodala články do 
uzávěrky a Bohunka je libovolně později
laskavě zařadila mezi své a ty, které došly
poštou, a odeslala k tisku. 

Debata o vhodnosti, či nevhodnosti článků
neprobíhala (až na výjimky). Rozhodovala
šéfredaktorka.



Je cílem Zpravodaje reagovat na podněty a informovat občany? Nebo se 
zviditelňovat? 

• 26. 10. 2020, 19:19  Jano,

• místo korektní práce na Zpravodaji se zabývám následujícím: 19.9. pan doktro Vlček zaslal na adresu
zpravodaje tento text: 

• Paní inženýrko, posílám slíbené foto. Pracovně jsem to nazval: Optimalizace počtu kontejnerů na sběrném
místě za MŠ v praxi.

• Zdraví J. V.

Další neblahou zkušeností z nedávné doby je použití fotografie, kterou mi na základě dohody zaslal občan, a 
kterou paní Tučková použila pro svůj článek. Po mém upozornění jsem se nedočkala omluvy, ale občan se 
dočkal domáhání použití fotografie ze strany paní Tučkové pro její článek.

Pokud je 19.9. zaslána na adresu Zpravodaje fotografie přeplněných kontejnerů a ještě 23.10. mail nikdo
neotevřel a kolegyně teprve začíná past své články – vy byste ponechali náhodě, že se na ni zapomene?

Neměla by šéfredaktorka spíše ocenit iniciativu a poděkovat za vytvoření článku? (Zvláště, když zveřejněny
byly nakonec oba?)



….nemohu spolupracovat s člověkem, který mi bere mé kontakty (Gramofond)

Netuším, jak se paní Vohradská může domnívat, že je 
jediná, kdo s GZ jedná? V rámci Loděnické vlastivědy se 
do GZ již v říjnu 2019 uskutečnila exkurze. S paní
Plotovou jsme se potkaly ještě i v loděnickém Museu
nebo na výstavě fotografií v KZ. Paní Noskovou na mne
před vánoci odkázal sám starosta….



Lze ve světle níže navrhovaného bodu Morálního
kodexu RR hodnotit naprosto nepodloženou a 
neověřěnou výtku paní Vohradské o “přebírání jejích
kontaktů” jinak než úslovím “Káže vodu a pije víno”?

9) Členové RR informují pravdivě a v případě
pochybností o pravdivosti informací si informace
ověřují z více zdrojů. 



…zastupitelka, která chce
prostřednictvím Zpravodaje
iniciovat sbírku na výstavbu
výtahu pro domov seniorů v 
„Horní Dolní“ (tím potřebu
podobných sbírek neznevažuji) a 
výtah pro vlastní seniory ji nestojí
ani za zvednutí ruky při hlasování

Je morální znevažovat hlasování
zastupitele, aniž by se předtím
autorka namáhala zjišťovat
důvody proč se zdržel hlasování?

Je kolegiální a normální
rozebírat článek z roku 2019, 
který nikdy nevyšel? 



Jak se ale dívat na to, že od 11.11.2020 až do 6.12.2020 kandidát do RR nedostal žádnou
odpověď? 
Jak se dívat na to, že až do chvíle, kdy jsem napsala Výzvu na doplnění RR se šéfredaktorka, 
ale ani nikdo jiný, nezajímal o fakt, že RR je od září nefunkční a jeji třeba doplnit?

Nechci a nemohu spolupracovat s člověkem, který bez mého vědomí zadává úkoly
kandidátům na členství v redakční radě.



Uzávěrka Zpravodaje 15.3.2020

• JT 15.3. 2020: posílám své příspěvky + příspěvek od Aleny v požadovaném formátu a info o proměně webových
stránek obce.

• B.Vohradská 17.3.2020: vyjádření ke Zpravodaji + své články dám do čtvrtka. Teď šiju roušky.

• JT: 19. 4. 2020: Zpravodaj téměř hotov
Vašku, jak jsme se domlouvali, koukni, prosím, na Zprávy z obce - jestli je vše správně a zda ještě nechceš něco dodat.Třeba v čem
spočívalo Rozpočtové opatření č. 2 a také zda Účetní závěrka MŠ k 31. 12. 2019
Rada obce Loděnice schválila účetní uzávěrku k 31. 12. 2019 a převod kladného hospodářského výsledku roku 2019 ve výši 146 610,89 Kč
do Fondů ZŠ Loděnice
Vladano, Martine B. - pokud chcete něco dodat.
Ali, Martine F. - prosím o kontrolu, jestli jsem na nějaký článek nezapomněla. ....Snažila jsem se dodržet ipořadí, jak by měly být články za sebou -
jen zápis dětí do prvních tříd bych dala za Monemania (tedy pokud se Zpravodaj stihne do konce dubna)

• Fatka, Martin 29. 4. 2020 “zpravodaj nečeká na další články, aby zaplnil místo, myslím, že jich bude dost, nicméně problém je, že
zatím nedorazily všechny, které jsou (zřejmě) ještě rozpracované – B. Vohradská je chtěla poslat do konce minulého týdne, tak
nejspíš každým dnem přijdou. Na článek od Vladany nečekám – říkal jsem, že Vlaďka chtěla poslat nějaké úpravy ke stávajícím
článkům a ty už poslala. Takže se čeká jen na souhrn (obsahující nejspíš i další články, které zatím nemám k dispozici), který vždy B 
posílala. Bohužel od uzávěrky březnového čísla nejsou.

• Fatka, Martin 18. 5. 2020 zpravodaj sesazen, 

• Fatka, Martin 27. 5. 2020 zpravodaj poněkolikáté opraven Ano je, napr nechapu, co bylo neprijatelne, prvni jsi psala, ze
chces odstranit info z obce a na prvni misto dat koronu, pak ze nejdriv obec, pote tvuj clanek ke korone, ted zase ctu, 
ze korona mela byt prvni...

Dodržení uzávěrky by mělo být pro šéfredaktora zákon – to on by měl
uhánět všechny ostatní a motivovat k psaní



Může soudný šéfredaktor napsat: “ano uplynulou dobu jsem se vůbec nevěnovala
zpravodaji. Nemyslím si, že by občané o něco zásadního přišli. - Nehodnotí tím
vlastně dosavadní význam své práce? Kde je pak úkol, který dobrovolně přijal?

A nebylo by od věci spíše říci:  “Děkuji, že jsi v době mého zaneprázdnění dokončila Zpravodaj”?



Situace se opakuje v prosinci – od 15.12.2020 se šéfredaktorka
neozývá

JT: 29. 12. 2020 19:56:02: Dobrý večer Bohunko, vidím, že v době mé nepřítomnosti, ani po ní, nedošlo k žádné změně. 
Alenin článek, školka, stejně jako příspěvky všech adeptů na místo v Redakční radě jsem již zařadila. Čeká se jen na
Tvé příspěvky, ale již máme značně po uzávěrce. A to jsem si vždý představovala, že v době uzávěrky budou články již
hotové a uložené ve složkách a budeme se bavit jen o pořadí... Jana

JT: 22. 12. 2020 7:17:03  Dobrý den všem, pokud by v době mé nepřítomnosti (odjíždím dnes a vracím se na vánoce) 
došlo k nějakému posunu při tvorbě Zpravodaje, přeposílám mail s článkem od Aleny i s foty pro vložení do rubriky
Kultura. Pokud vše zůstane v současné podobě, foto i článek zpracuji do wordu a vložím do složky Kultura po svém
návratu o některém z vánočních svátků.
Za sebe jsem všechny články vložila. Jana

JT 30.12.2020 Ahoj Martine, jako stále ještě třetí člen Rady, souhlasíš s tím, abych dokončila Zpravodaj bez Bohunky? -
na maily nereaguje, příspěvky od ní dosud žádné - ani do uzávěrky, ani po ní - nedorazily. Jana

MF 31.12.2020 Ahoj, Za me je tezke rozhodnout, nevim, jak ted mezi vami probiha komunikace, jsou svatky, tak je to 
ted zdibec komplikovanejsi. Za sebe bych pockal do 2.1.21, pokud se Bohunka neozve nebo nic nedoda, tak Misa at 
pokracuje v praci, clanku ma pry dost a zpravodaj je rozpracovany. Jestli Bohunka ma neco zasadniho, tak by se mela 
ozvat, at Misa pocka, jinak pracuje zbytecne a bude muset vse prekopavat... Staci napsat SMS, aby Misa pockala, ale 
kdyz nevime, jak se veci maj, musime pokracovat... M

JT: 20.12.2020 Moje články, jak jsem již psala, jsou od 16.12. v příslušných složkách. Dnes jsem nahrála ostatní, ale 
Tvoje články tam stále chybí. Pondělí budu mít dost náročné a v úterý odjíždím a vracím se až na svátky, ale to se asi
moc nezastavím. Tak nevím, jak to časově plánuješ. Čekala jsem, že závěrečná kontrola proběhne teď o víkendu....


