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„Všichni jsou si rovni a někteří rovnější?!“
Ten zaručeně lepší Zpravodaj obce byl doručen do domácností. Je zcela patrno, jak byla
dodržena níže deklarovaná zásada rovnosti příspěvků jednotlivých volebních stran ve zpravodaji
hrazeném z rozpočtu obce pod vedením redakční rady, kterou tvoří Levý, Panuš, Golíková,
Beneš, Kotulán, Ševčík a Bartošek..
Níže uvádím korespondenci starosty obce a hlavního šéfredaktora zpravodaje při přípravě
zpravodaje po zaslání Slova starosty, které bylo „moc“ dlouhé. Uvedeno v AKINF – aktuální
informace 2018.
( E-mail od šéfredaktora zpravodaje)

Vážený pane starosto,
žádám o autorizaci vašeho úvodního slova do Zpravodaje, případně o dodání vaší verze ve
stanoveném rozsahu (viz můj předchozí e-mail z pátku 14. 9.).
Vaši odpověď prosím pošlete do pondělí 24. září do 11:59. Pokud ji do té doby nedostanu,
stane se následující:
1. Nemohu otisknout vaše Slovo starosty v plném rozsahu, překročilo stanovený rozsah a na
stránku se nevejde.
2. Zároveň nemohu otisknout mnou zkrácenou verzi, protože není autorizovaná.
3. Proto musím přikročit k tomu, že na místě, kde obvykle je Slovo starosty, otiskneme klasický
editorial, který napíšu já a v němž seznámím čtenáře s obsahem čísla. Krátce také vysvětlím
důvody, které vedly k tomu, že jsme neotiskli Slovo starosty.
Děkuji a přeji hezký den. Babický zpravodaj, šéfredaktor
(Dotaz starosty obce)

Zdravím,
v jarním čísle bylo slovo starosty o třetinu delší a vyšlo v nezkrácené podobě. Tento zpravodaj je
rozšířený v rozsahu. Tak kde je problém?
(Odpověď šéfredaktora Babického zpravodaje)

Vážený pane starosto,
v jarním čísle jsem vás také žádal o zkrácení. Rozsah na rubriku Slovo starosty je daný,
je to jedna stránka hned na straně 3.
Na rozsah jsem upozorňoval a žádal o jeho dodržení, když jsem vám psal o aktuální,
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podzimní příspěvek.
Podzimní číslo vyjde ve standardním rozsahu 32 stran.
Ptáte se, „v čem je problém?“
Já problém vidím ve faktu, že tento zpravodaj vyjde v horké fázi kampaně před volbami
do obecního zastupitelstva. Vy jako současný starosta, který se chystá svou funkci ve
volbách obhájit, máte díky Slovu starosty jednu stranu náskoku před ostatními
kandidáty. Neříkám, že je to špatně, pouze to konstatuji. Ale právě proto nechci, aby ten
článek byl delší než stanovený jednostránkový rozsah. Babický zpravodaj vychází díky
prostředkům z obecního rozpočtu, tedy z veřejných peněz, a proto zejména v tomto
případě podzimního čísla chci, aby všechno bylo maximálně korektní a předem dané.
Proto jste dostal zadaný rozsah, a proto Slovo starosty vyjde maximálně 1stránkové !
Děkuji za pochopení a přeji hezký den. Babický zpravodaj, šéfredaktor
Zatímco inteligentní člověk o svých názorech pochybuje, uvědomuje si omezení vlastních
znalostí, hlupáci zaměňují svůj názor za skutečnost. Varovné signály nás upozorňují, že pokud
volební strana č. 2 Společně pro Babice používá tyto metody. CO NÁS ČEKÁ DÁL ?

2

