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OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE OBCE

Vážená paní starostko,
nemohu jinak, ale musím zareagovat na naše středeční jednání v mateřské
škole.
Dne 15.6.2021 jste mne požádala o „pracovní schůzku“, já jsem vám potvrdila
termín. Teprve s vaším příchodem do MŠ mi došlo, že se o žádnou pracovní
schůzku nejedná. I když to předem nebylo domluveno, přišla jste za mnou
i s panem místostarostou – a namísto pracovní schůzky se jednalo o “místní
šetření“ s předem připraveným scénářem.
Odhlédneme-li od toho, jak silnou roli zde hrála vaše převaha – oba jste byli
připraveni, já zaskočená a v podstatě téměř dvě hodiny pod psychickým tlakem,
celé jednání až na výjimky vedl pan Hlobil, který sám sebe zřejmě jmenoval do
role „vyšetřovatele“: kdo, kdy, jména, datum, jaké závěry, kde jsou zápisy… a to
vše se závěrem, že takhle to neprojde…? U koho? Kde?
Perličkou jednání č.1 bylo jeho obvinění, že jsem zodpovědná za rozšíření kopie
fb konverzace (všichni víme, jaké) mezi rodiči v šatně. Já si na rozdíl od pana
Hlobila nemyslím, že mám právo prohlížet dětem skříňky a otvírat zalepené
obálky. To mi promiňte, ale pervitin bych tam na rozdíl od pana místostarosty
nečekala. Důrazně mi bylo jeho ústy sděleno, jaká rizika plynou z mého
„nekonání“ - ovšem v zápisu z „místního šetření“ je uvedeno (perlička č.2):
„Starostka upozornila paní ředitelku…“ S kým jsem tedy měla zmíněnou
„pracovní schůzku“? S vámi, která jste mě o ni požádala? Nebo s panem
místostarostou, který mi opravdu vtipně vzhledem k situaci připomněl mou
účast na své volební kandidátce?

Já to nepopírám ani nijak nezpochybňuji, věřila jsem jemu i jeho volebnímu
programu. A on mě jistě oslovil s vědomím, že mám důvěru občanů Kostelce
u Holešova a budu pro něj ve volbách do ZO přínosem. Takhle se, paní
starostko, chová „kolega“ z kandidátky? Když nemůže jinak, bude mě
zastrašovat? (Připomínám jeho slova týkající se „Vyšetřování ztráty třídní knihy“
– pardon, to jsme jinde, ale je to stejně absurdní – „vyšetřování šíření fb
konverzace“ mezi rodiči v MŠ: „budou se vás na to dotazovat i jiní!“)
Závěrem se chci zeptat na něco, co mi vrtá hlavou po celou dobu: paní
starostko, Vám skutečně nevadí, jak se chovali někteří členové Rady před a po
jednání RO 12.4.2021? Vy jste se opravdu nad ničím nepozastavila a
schvalujete to?
O tomto faktu jste se totiž na vašem „místním šetření“ v MŠ ani jeden z vás
nezmínil. Já osobně jsem se s tím doposud nevyrovnala a nepovažuji to ani za
morální ani za normální.
A druhá otázka: vy skutečně chcete označit za viníka celé této situace mě,
ředitelku mateřské školy?
Pokud ano, a pokud všechno výše zmíněné schvalujete, prosím Vás, abyste
29.6.2021 na mé rozloučení v MŠ nechodila, neboť ani já ani někteří z rodičů
bychom se necítili v této situaci dobře.
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