NAUČILI
JSME
SE CHODIT...

...ABYCHOM
SE MOHLI
ROZBĚHNOUT.

Jméno, věk, povolání. Kandidátky jsou zkušenostmi a představami
zkrácenými na statistické informace. Jenže my jsme lidé. Sousedi.
S emocemi, vášněmi, chybami i zápalem pro věc. Píšeme si emailem,
zdravíme se na ulicích. Někdy se zastavíme a prohodíme pár slov.
Tyto chvíle vnímáme jako první kroky k dalším nápadům, jak mít
krásnější obec.

Díky vám.

Jirka

Změnil zarostlý a neprostupný

„Proč? Poprvé proto, abychom se vůbec prodrali do lesa

úvoz do Hůry na cestu pro

se psem na procházku. Pak přišel starý pán, soused, a moc

vycházky. Od té doby ji

za to děkoval. Vyprávěl, že dříve se o cestu staral on s kosou,

udržuje pravidelně.

dokud mu na to ještě stačily síly. Respekt. Postarat se o své
okolí mi přišlo najednou samozřejmé.“
Učím se…
Někdy jdu hlavou proti zdi. Zkouším proto více
vnímat jiné možnosti.

František

Jeho zcela dobrovolné ruce

„Získal jsem znalosti z oboru informačních

a hlava plná odborných znalostí

a komunikačních technologií ze státní správy. Všestary jsou

pomáhají udržovat obecní IT

mým domovem už od narození. Zapojení do rozvoje obce

v provozuschopném stavu.

je z tohoto pohledu vlastně koníčkem.”

Je až s podivem, že před
čtyřmi lety byl úřad bez wifi

Učím se…

připojení, kvalitní sítě

Baví mě dávat věci do pořádku, aby fungovaly, jak mají.

a funkčních počítačů.

Zkouším proto někdy trpělivost svých blízkých – učím
se lépe rozdělovat svůj čas.

Mirek

Bez něj bychom se místo

„Před několika lety jsem zahlédl plány s absolutně

krásného obchodu dívali stále

neřízenou výstavbou v obci. Jsem starousedlík. Mám to tu rád.

ještě mezi čtyři rozpraskané zdi.

Šel jsem proti tomu chaosu bojovat a naštěstí se mi to povedlo.“
Učím se…
Hodně věcí vidím jednodušeji, než se ukážou být.
Pokouším se odolávat příslibům do doby,
než to celé prověřím.

Dana

Když jsme přebírali úřad,

„Má předešlá zaměstnání mě naučila spolehlivosti a pečlivosti,

připomínaly haldy papírů a šanonů

aby kdokoliv a kdykoliv něco potřebuje, hned věděl,

pohled do sběrného kontejneru.

kde to najít. Tady to bylo v troskách a mě tato skutečnost

To, že jsou dnes roztříděné

na celé organizaci úřadu velmi vadila. Rozhodla jsem se, že pokud

a zařazené, je právě díky její

mi můj handicap dovolí, tak postupně začnu urovnáním

pečlivosti.

povolení a žádostí k různým parcelám či již zkolaudovaným
domům a chatám a dále budu pokračovat s tím,
co bude potřeba.”
Učím se…
Co na srdci, to na jazyku. Mám ráda přátelské povídání
a nechám se někdy strhnout. Zkouším trochu té energie
usměrnit.

Jaromír

Byl hlavním hybatelem rekonstrukce

„Hlavním podnětem byla iniciativa rodičů, jejichž

a přístavby mateřské školy ve

děti se nedostaly do školky. To samé hrozilo dál se základní školou.

Všestarech. Také školákům zajistil,

Od samého začátku jsem nepochyboval, že jedinou správnou

navzdory složitým jednáním,

cestou je spolupráce s Mnichovicemi a tamní kvalitní ZŠ, kde

kvalitní výuku v moderním prostředí

kromě jiného učil již můj děda a kde jsem chvíli působil i já.

devítileté školy v Mnichovicích – na

Věc se podařila a jako jedna z mála obcí v okolí máme jistotu

dalších 15 let.

spádové školy na roky dopředu. Rodiče proto nemusí mít obavy,
že budou muset pro svou ratolest namáhavě hledat
školu na vlastní pěst.“
Učím se…
Vím, že jsou moje projevy někdy ovlivněné emocemi.
Usilovně proto pracuji na empatii.

Milan

Díky němu se kaple dočkala

„Jsem věřící, ministroval jsem tu. Moje rodina

po desítkách let kompletní

se o kapli stará desítky let. V roce 1936 se na ni složili

rekonstrukce i úpravy svého okolí.

místní statkáři a děda s babičkou byli jedni z nich.

Pečlivě se stará o její chod.

Brali mě s sebou a to ve vás vyroste – jako
by to bylo vlastní...“
Učím se…
Trochu bojuji se zbrklostí. Učím se nejdřív
si věc přebrat a pak reagovat.

Jirka

Pod jeho rukou se neustále modernizují

„Pomoc mám v krvi. Adrenalin, když pomáháte

dobrovolní hasiči. Pomáhají ve chvílích,

druhým z nesnází, střídá pocit, který jen těžko

kdy je obci nejhůř. Roje zdivočelých včel,

něco překoná.“

záplavy bahna ve sklepích, zásahy u nehod
i čištění nádrže na návsi. A samozřejmě

Učím se…

soutěže, při kterých naší obci již udělali

Někdy toho na sebe nabírám hodně. Snažím

skvělé jméno. Díky všem za to.

se co nejlépe si hlídat termíny.

Tomáš

Ještě před stavbou základů

„Zajímalo mne, jak obec žije, abychom věděli,

vlastního domu se začal zajímat

kam se stěhujeme. A když jsme viděli informaci

o dění v obci. V mateřské školce

o brigádě, připadalo nám to jako dobrý způsob, jak se

aktivně pomohl s natíráním herních

setkat s místními a pomoct vytvořit lepší prostředí.“

prvků. Když se brigádně upravoval
úvoz, pomáhal také.

Učím se…
Moje hlasitost je někdy víc decibelů, než by mohlo být milé.
Zkouším ji stáhnout dolů a dát víc prostoru druhým.

Milan

Inicioval výstavbu cyklostezky.

„Jsem tvořivý člověk. Když se dívám kolem

Ta protne celkem pět obcí a spojí Všestary

sebe, neustále bych něco zdokonaloval, vymýšlel.

s Mnichovicemi i Říčany. Dostaneme se

A když nemohli moji kluci dojet na kole bezpečně

tak již brzy pohodlně a bezpečně do školy,

do školy, rozhodl jsem se s tím vyrovnat po svém.“

obchodů, za zaměstnáním i na úřady.
Učím se…
Někdy se obtížně smiřuji s některými řešeními.
Snažím se proto nacházet kompromisy.

PŘED OSMI LETY NÁS
SPOJILA TOUHA ŽÍT V LEPŠÍM
PROSTŘEDÍ. PŘED ČTYŘMI JSME
SI DOŠLI PRO KURÁŽ PŘEVZÍT
ODPOVĚDNOST ZA OBEC.
Každý váš nápad
i kritika ovlivnili rozhodnutí,
jak se poprat s každodenními
úkoly.

NEŽ JSME VYKROČILI,
MUSELI JSME
SPRÁVU POSTAVIT
NA VLASTNÍ NOHY.

Co to znamenalo? Předně vymyslet systém fungování
s omezenými prostředky. A v jeho rámci rozchodit
základní potřeby jako je internetové bankovnictví,
funkční počítače, webové stránky, alarm, a pustit se
do vymetání kostlivců. Mnohdy desítky let staré
listiny v přeplněných skříních našly konečně klid
v šanonech. O plný pick-up přebytečných
dokumentů jsme se s radostí podělili se Státním
oblastním archivem. Zbytkem jsme naplnili několik
kontejnerů na tříděný odpad. Uvolnili jsme si tak ruce
a pokročili ke zprovoznění webových stránek, zajistili
pracovníka úřadu, abychom zvládli vyřizovat základní
požadavky ještě před zákonnou lhůtou. Kdo by také
chtěl čekat na odpovědi celé měsíce.

KONEČNĚ
JSME MOHLI
TROCHU
POSKOČIT.

Věděli jsme, že potřebujete stavět. Definovali jsme

Každý den má pro nás přichystané nové zkušenosti,

proto zastavěné území obce. A to do doby, než

jak vést obec. Do perfektní chůze to má ještě daleko.

dokončíme územní plán, který pečlivě ohlídá naši

Přesto jsme zvládli, s výjimkou kanalizace, vše bez

obec. Zprovoznili jsme místní prodejnu, opravili

půjček. Po jejím dokončení jsme měli na účtu

nejvytíženější část chodníku ke Strančicím a rozezněli

300 tisíc korun, nyní je tam o řád více. Skvělé věci

novou zvoničku. Kam nestačily nohy, poslali jsme

se dají dělat za rozumné peníze, když se dělají

autobusy – do Menčic i přes novou zastávku na kopci

postupně a pořádně.

u Strančic.
Odvodnili jsme již roky nefunkční příkopy, opravili
dešťovou kanalizaci, zejména propustky v Menčicích,
a zajistili často málo viditelné opravy. To vše je však
maličkostí oproti dokončení rekonstrukce školky
a realizaci výstavby kanalizace. Konečně jsme totiž
mohli projektovat nové povrchy krajských i obecních
silnic. Naučili jsme se, jak to chodí se státní správou.
A jak se pohybovat v zajišťování projektových
dokumentací i žádostech o dotace.

OBMĚNILI JSME
TÝM A POSÍLILI JEJ
O ÚŽASNÉ LIDI, KTEŘÍ
NÁM POMÁHAJÍ S PRVNÍMI
VELKÝMI KROKY.
TĚMI VIDITELNĚJŠÍMI.

Sítě jsou v zemi, můžeme položit nové povrchy
komunikací, rekonstruovat chodníky, krajské silnice,
vybudovat cyklostezku a odpočinkově-sportovní
stezku Hurá do Hůry. Zaměřit se na rozvoj sportovišť
a systémovou podporu místním spolkům. Všestary,
Menčice i Vávrov se mohou těšit na zahájení
budování stezek pro pěší a cyklisty. Je toho víc.
Nebojte se nás zastavit a ptát se. I proto se těšíme na
práce na obecním sále, klubovně pro děti, hospodě.
Prostě místech, kde se chceme potkávat.
Jsme totiž rádi, že píšete příběh obce s námi.
Novými podněty, přihlášením se k pobytu,
pomocnou rukou i přečtením střípků ze zasedání.
Nebo jen tichým vhozením lístku se statistickými
údaji do volební urny. To vše je malý krok
k lepšímu životu v naší obci.

Vše bereme s nadhledem. Správu obce, práci.
Zábavu. I z focení jsme si odnesli chvíle, které nás
prostě baví. Najdete je na našem webu.
Společně s našimi prvními kroky. I těmi,
co nás nyní čekají.

www.volbaprovsestary.cz

Naše první společné krůčky

• Vylepšení dopravní obslužnosti

• Fungování úřadu

• Vytvoření finanční rezervy

• Digitalizace

• Oprava dětského hřiště

• Kanalizace

• Dohoda s Krajem o rekonstrukci silnic

• Umožnění výstavby uvnitř obce

• Rekonstrukce kaple

• Rekonstrukce a přístavba školky
• Rekonstrukce mostu a silnice v Menčicích

A tyto nás čekají

• Opravy místních komunikací

• Rekonstrukce krajských silnic

• Zvýšení bezpečnosti v obci

• Rekonstrukce chodníků

• Znovuotevření obchodu

• Cyklostezka Mnichovice – Říčany

• Vyřešení kam s odpady

• Společenský dům

• Zajištění školy pro děti

• Odpočinkové a sportovní stezky

• Oprava chodníku ke Strančicům

• Rozvoj sportovišť

• Zprovoznění zvoničky

• Obnovení cest/stezek mimo silnice (Menčice, Vávrov)

• Příprava projektových dokumentací

• Systémová podpora místních spolků

• Údržba zeleně a úvozů

• Zlepšení údržby a výsadba zeleně

