
Můj názor – vyjednávač musí být nestranný 

 

Nejsem zaměstnancem holdingu Synot ani osoba zainteresovaná na výdělcích 

hazardní lobby, proto si můžu dovolit vyslovit vlastní názor.  

Jsem přesvědčen o tom, že pana senátora Valentu nezajímá dodržování platných 

zákonů ČR, ani zásada, že na zastupitele obcí nesmí být vytvářen žádný nátlak. 

Nevadí mu, že dav občanů, který v žádném případě nereprezentuje všechny 

občany Podolí, je agresívní a hází kameny do oken těch zastupitelů, kteří mají 

jiný názor než oni. Nevadí mu, že řidič automobilu, na kterém jsou hanlivé 

nápisy, jezdí Uherským Hradištěm a přilehlými obcemi a že porušuje dopravní a 

další platné právní předpisy. Nezajímá ho, že existuje zákon o obcích a zákon o 

volbách do zastupitelstev obcí. Zajímá ho pouze to, jak si zajistit popularitu před 

krajskými volbami, ve kterých kandiduje na hejtmana Zlínského kraje. Je těžko 

představitelné, že pan senátor se bude podílet na řešení situace v Podolí po 

každých volbách do zastupitelstva obce. 

Vážně si myslíte, pane senátore, že toto je demokracie, které se máme učit? Je 

demokracie to, že hájíte tzv. „Šmejdy“ zosobněné panem Jiřím T., kteří obchází 

Podolí a vytváří na staré lidi nátlak, aby podepsali různá prohlášení a petice, a že 

jim vyhrožují, když nepodepíší? Myslíte si, že vyzývání k porušování platných 

zákonů o volbách je projevem demokracie? Otevřeně hájíte ty, kteří se staví do 

role samozvaných vykonavatelů dobra. Pane senátore Valento, myslím, že ani 

nevíte, na čem se podílíte. 

Pane senátore Valento, jako nezávislý vyjednávač jste selhal. Předem jste ve 

veřejných sdělovacích prostředcích deklaroval, že 20. zasedání zastupitelstva 

Obce Podolí bylo nezákonné, byť jste pro toto své tvrzení neměl žádné 

relevantní podklady. Jste-li senátorem ČR, prosazujte, prosím, dodržování 

právních předpisů naší republiky. Pokud se vám tyto nelíbí, navrhněte a 

prosazujte jejich změnu. Veřejnou debatu 22. 8. 2016 v Podolí si uspořádejte, 

prosím, v rámci své předvolební kampaně a neprezentujte ji jako férovou 

záležitost, která by měla Obci Podolí prospět. Takového divadla se odmítáme 

účastnit. Pokud chcete, přidejte se k davu, který určitě některý následující den 

bude pochodovat Podolím. Já tomuto davu opět, stejně jako doposud už dvakrát, 

vyjdu vstříc, otevřu mu dveře svého domu a pozvu jeho zástupce dál 

ke konstruktivnímu jednání. 
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