
OBCÍ KOSTELEC ti HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ
ANONYMNÍ PSANÍ
•Crk\2C ;

____________

Opravdu hIasoaIi rad.I podle nebo .ejkpšíhe ‚ido.ii 2 vdomi? ‘y.loupeni lrojlJstku
r24inÍcIl na nstupitel‘hn Č. 9 když ohhjoIi odlinüb volbu řdilelky od ro,bodnuti

ý běroié kame se obsáhle ě.ovl Člá.et lrojli.lck Hil d rl,u ‚fl m,$l o rozhodnul,

odborné konic. l)o nikoti t •am d.nl2b FB komn.ikace mn k..iilow %*“*

Jnna z obdobi mzi Čnnktni 7. dbhna pMkt 16. d.b. 1021 fld‘ fled
zasedáním hodnotící k,,miLt (812021. plÉd S O nsdä.i Rsdy nh,r (1242021). Z
deks.entu přesědivě vvpl Í. Žt W .tInoila štapin S óle.ii ovlivnit J rdnání
konkurzni komise přimět ndni k clbĚ řediielLoD %Oňi cvČikniou. T,rttii p. Hlobila
st.. žt .rozhodůnli podk bn nüjk$äií vMsmí siMenai t rornpalo jkn pnch.

střd2 742021 10:30. dn před konáním konkurzu

KS Áoj Jai, ralt t ě r..::r. le s‘ kra, 1. ze 1í,lL ncr.a I..

5 lc—ni rr.x, la Jše‘ I‘9.:da l \. rwv s:lr:la‘icch,n pd,r::m. ab;
mohla ke orikurvu. ‚ nt trn?
J Č. Ahoj Kam i divej. . Náonec jsme W ai nťj‘k yriivslcl L Tak2c klidno kdyby tu pra

mela 1n te smlsne moc pns Lm I NIC nesLil L Vell U? vuuuuEtec ne Pel‘ M . Ja J
nIaLII rada ale vin, ?e ť ji nťh nic ner a ve troub, do sveLl. A lL bych 7 toho mola obruvske
problernv. . .a to nejen ja! II

Čtvrtek 8.4.2Ů2 I 9:29, de‘, jednání kt,nkurtni kůmis

KS. Jani pOkLLd by si se ro2Ilod[a rLlSt Coulu Petrovi H[lH[wi, čisl fld ně utiš, klidtič
mu ho dej, taky můžu r-id svůj
J. Č. Kaini vislo rlemanj tak ni ho prositn posli
j,Č. Kaini orio se to stirn Fllubtlerii a,l vres,k

Dojela jsem vcera domu a byly dohre ?pravv
KS. Prosím tě nevíš letl, uživ drav,i paní T**#S#S#S/

st. Nevin, zjistím.. .napisu brachovi
Tak jesle peni
KS. Prositi tě, neruš ho, když lam seji‘
Musí dúval na všechno poor
j.Č, Macas
KS. Tyju, já bych chtěla bi mucha
A všechna tam slyšel
J. Č. Jako Magda bude urcite ‚iaslapana a ppravena ud reditclk
KS. l)rčitČ, a ředitelka ji bude chválit.
AkorÁl bych lekla, že je to střet zájmů, když ji ybrala, jak ur,dže posu7ovt ogalni7
J. Č J rio tím se poeta

Čtvrtek 84.2021 12:27, po ukommČení jednáni kankur,ni komise



i.Č. Dopadlo to Jak jsme predpokadaIi
KS. Tak tcďjc to na radě..
A všichni hy[y pro ni?
J. Č. S hrachou jsem jesle vubcc nemluvila. Psala mi Janca
.i.č Dopon‘oilo poradt, nikdo nic nevyhnil!!!
J. Č. uz na turn nas tym mamine!< pracuje a budeme bojovat!!!! Neboj!!!!
KS. Jenže je potřeba 3 hlasy pčti I
J. Č. Ja mam brachu J stehu, Torna fia Petka na starosti a Hlobila po‘sime!
‚íČ. Sudu dnes psat Petovi.. .ale netnluvilajsem jeste ‚bcc s brachou.

pátek 9.4.2021 l0;14, den po konkurzu, 3 dny do ltlaování na Radě obce

i,Č. nevim, jestli bude Zdonajit proti tornu...
KS. Aha, jkl už jsem právě myslela, že Zdeňa už je roi.liodlý. . -.

‚tě dnes jsem s[ysela ‚lazor Jind Suraly, ktery rckl ze tam tleni co rosit. Zo Magda je
rozdrtila na ton, hinkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Le budou za b[hce
AS. •Fak jak
i,Č. U to bylo pravo naopak. U konkurzu nebyl nejlepsi, Jana byla lepsi ale vybral
diky obsazenu komise a predern doniluvenym hlas?Jni.

pátek 9.4.2021 21:12, den po konkurzu, 3 dny do RO

J. Č. Dnes jsem resila pouze Toma - mluví Ii jsme spolu hodinu Nabidla jsem mu tve cislo, ze
mu rada poskylnes informace a souhlasil. Talcze pocitoj s tim ze ti bude volat ju? Zitta budu
mluviz s braohou a popripade jesle k veceru S Hlobilovyma.

pátek 9.4.2021 22:30, den po konkurzu,) dny doRO

KS, Jani, tohle ině napadlo včera. číslo jsu“‘ nabídla i Peh, at‘ ho Tomovi d
J. Č. Jeste nehazme flintu do Zita

Nějak tornu nevěřím, jÁ ‚nrn navíc podepsanou nlěcnlivosl. takže těžko říci, co z toho
fcditclka vvvodi. . Ak jak jsem říkala, svůj názor řeknu, za tím si stoj rn!
j.Č. Ty mas mlcenlivost ohledne deti. . .takze toho bych se nebala
KS, Bohužel lak nám uvedeno, že ‚ubudu požkozovat dobré jméno školky
KS. Aspoň kdyby si mohla říct, že halý kolegaĺkolegmě Magdyji zná, ví jaká je..
.i.Č. To javsecbno poua.iju... neboj!
i.Č Dobrcjo, ze Tom yse via tleni mu to jedno. Popravde jsem. bodne zvedava co poresim
zitra s hrachnu..
‚‘,Č. Na druhou stranu vim, jaky na toma nazor aut neco mi sliM.. .takja douam, ze
necukne.
i.Č. jak budu neco vedet tak napisu.Ty pocitej 5 tim Tomcnj

sobota 10.4.20219:16,2 dny po konkurzu, 2 dny doRO

K,S Jani.ted‘j.se‘n mlovLla S paní
‚tÉ. Jako K*****???

KS. Jo



KS. J indrovi se prý Ii hl la lipá, než Magda
jČ. Nekoccoccoccjr
.1. Č. Jezu5 to je Sacci

J. Č. A necekla ti k tornu niť 7.o by Jindra duel jil do toho lreha?
KS. Říkala mi, že \1qgJ:. na něho psobiIa stiverétinč a vlastně na K * * * * kdy vodila

* ‚ ata co se mu Iihi I a. r byla taková veselá, I Ldská -

KS. Víc jsem ptťd ni tikal uco,ohla
KS, Ale apoi něco, doul‘o,ui že Iq, Jindrovi řekne.
.i.č To si mela ale rict..Jtodra jev rdeMI
K5 Já vím, pinIojem -o ujřil nl,nau,l co nejvíc!
J. Č. Divej jed do ioho musis ji naplno‘! Sude to to stat na chvíli miste ale od za budes
7pe1 kdyz vyhraje t do ‚hd
KS. Teď mi :‚l I icqnuá
iČ, A dobre?
KS. Pocii itán Jnhrý
KS, )‘em ‚‚id.i že nn akI

p4JndČli 12.42011 9:‘?. dyn hlao‘áni na radě obee

J Č. J)es itT rťu :d 1;ke.i ata mi rka‘a Te mIL kaiwj %
fl IS flWC.d. 0 L ro79l3v_e . . tdklC oacha ne eto:sdy lui.is
J.čTo--:raL:arka
J.Č. A Ka;La taky.
J ( cd ‚d-ct M u,ete -jldno‘-at to. ze cd zari drn z cele W anJv zuStaTW

ori uur,i niku‘!
KS. :ar‘ J rts ;v,ád o.f-r -; fle-n r:,u\ i-a ‘čera S arcr, H:obi:cr
AS. Neiš, V khk jt ti rad.?
i,Č. \‘crnl - ale ‘-vdčs 3k rebn. Vsechno se ;:m nati

j.Č. Je‘ 7 j:n - na Ia ťo

.íC. Nen,‘.. Ii rin:u I:nt no
KS. \I:rri na to c .1-ii. krk-ž ‘-, jar HIobi řsaL že to htce ±u,- řei or. 2a:,i

tedrtelkw. ‘ZŠ — po:nůni1 nJ.‘‘t‘; i sla:cslot
J. Č. N no ao n-jj hra is ni uie::e vede ned: OpE akc rad:i. b to s:ravre r.e:reE O?,afli!

dr:‘ - nc kd z t nJ:d p:sciiIi‘r ;cra7ecur lk,e on je r tso nes nEc tnt rčhnn,
e S3 ir-i In d vejr mla Pa HCbi r±c ‚cit MarS

pondéI fl4.1Q21 lb;55. doba jednání rIlY obce

KS, Teď mL oli 1 Pcta. že ji to Jaruška taky říkala
AS, co new, nCoVi

iČ. Ty vek. - .1)2 si In
KS, Ai aL hroui nih v na mis(o ui(clky
i.č Jeti se hojiti‘ ze nekdo 7 rady vypu%ti nic meto aje to V prdeli. SurMa to hned rOnICSe

vsude
KS. To si tlelIlyslílul, rli padne mole Jinťno, stirn počitrn,
K S. Po hid al s olč [i I Ti [ta re zlu ovar pana III obila s tou ředitelkou (ZŠ pozn úntka redak
že to bude pádný důvod a argument.



pondělí 12.4.2021 20:04, po skončenijcdnáni rady obce

j.Č. (ada skoncila
.1. Č. Hracha liz odjel... psala mi mamka
KS. A co Tt,niš? Nebo Petr?
j.Č. Nikdo nic zatim
KS, A notněm kusit napsti Tomovi jď??
J. Č. Neee trn mi hned volat Veta Hlobil... musíme vydrzet
.jČ. Kanu u,. to Viiii...

.íč Slíbila jsem, ze to nikomu nereknu. Ucitelky e to nesmi dozvedet dny od nekoho jineho
nez Od obce
KS. Jani!

j.Č. Muzu ti verit???
KS. Určitě
i.t. Mela bych fakt problemy!!!
KS. Já vím. o co jde, neboj se!
.íČ. Magda rcditclkou notuj
j.Č. Ani mamce atd. ..nikomuMl
KS. Je to Manjška?
.j.Č. Ano je to Maruska
‚tÉ. Kdyby volali Hlobilovi tak delej ze nic nevis!! ()pnavdujeste jednou moc prosím!!!!
‚tÉ. Teto Kamilko ted lam tam prosím vydrz
j.Č. ani nevis jak Jsem stastna ze to vyslo ‘a ted nelituju, ze jsem do toho sla
KS. At‘ už na radě padlo cokol iv, jsem ráda, že j senu pomohla
KS. Jak říkal pan Hlobil. dulc1itč číslo byli ři.

úterý 134.2021 8:40, den po jednání rady obce

KS. Kdybys náhodou mluvila s Pčt‘ou Hlobilem. ‚itčžcš c ho zeptal. jestli podiv na rudé
nějaké J měna? .15cm sice na ředitel kIL nachystaná, když e mě hude ptát, ale at vin víc, když
vím, co Magda dokáže!

úterý 13.4202116:02, den po jednání rady obce

K,S.íakt ji ncyoiiLi?
j.Č. Nezvolili
KS, volala ni i Petra.
KS. Jestli něco vím
KS. Jakoby se z toho všeho chtěla vyvléct, víš, že ona vlastně nic neřekla, že ‚se led bojí
‚I * * * * *‚‚

.i.Č. presne tento pocit mam i ja O Janca 0* * * fl ni kvuli tomu ani nekomunikuje!!!
Dnes mi rekla, ze rna doma peklo. ze D* ** * po ni rve, 7.e tim ubli,.i J *** * Masakr.. ‚ona to
vscclino v padstto rozjela.. ‚ liz jen to, ze na mc hodila toho Tomase at to zatidim
.i.Č. Jancu dentic obvolavala at zajde za reditelkou, at zajde za starostkou...furt neco, byla piy
upltue sitnca. . .a ted tu prijde nejdu[ez.itejsi dny a ona dola jakoby nic
KS. Proto jsetn ti dalo svoje tol, a[‘ itiižu laky pomoct. Mrzi mé to, na ni, kdyby se do toho
nevložil pan hlobil, myslím si, že by to tak nedopadlo.
ž.Č. TaJ<y si to myslím, ze pan Hlobil mel volky vliv...



J. Č. Kami to je led j eLlnL, sebe muLu dol, ze jsem udolala maximum, ty rozhodne laky
0* ** * layl ľ! Zviadi i jsme to. .a led uvWme.

středa 14.42011 10:49.2 dny pojednáni rady obce

KS. ľrc,Mm té, pRt mi Pría
KS. At‘ se icproitk nit.

KS. Prý už W vi, kĹIu vvhri 20 to vl J ly dotyčnö.
i,Č. Ano lo cide me. Ii, jelo of,k:,. Mamce uz dosel dopis. Ale icrikcj ze to vis ode me

od pondcli. Rekn: c to v: dnes
RS, Jnč já eniln dl vili, jk reogoval
KS. ProainL tč, piC ml Petra
RS. Ne že e proeLnc

KS. P sem ji, ej: lni W teď napdIa
JČ. An[[l 3k lu lejniii ‚ntruke: doslab i ‚tnc...vite Iow. does a

Per) rÍ:r. 5: ::č UR ko‘.; kaz‘. t 7zer ;m: wi :eni r čď.ci az,‘tokt Č
fl kv:ns 2 I

I 7:2:43 Petr II obil si. Icd kpr.k r ktci :kát RO sC c‘n.

I 7:33:4S Petr Hlobil si. Pic 1n SEC an ‘:čc -psal. iel: E . to r
s::cl. že 7:VkJly ;a lzflIv e not‘ Scir,:la žati c%skczc k toJluto bodu.

Proč D)srre 0 dla: P:oz caio je iečro, c rcHž:to p:ct: ‘am.

I 7:3:39 Pere Hlobil mi. rlo2u i lzdr,czon ;a;‘e lcp:
17:38:41) Petr 2,úreL ni? R adou. kma ttema radnima7 Na záklddé Čohu Kje oni vzali mert
mandát? Kde vuli tu ndbomo,, vČc?
17:3‘:OtI Petr tůrck Alt ak k r.:r něksé p:ot Dstc. kdž sat‘ potilo a ci té
kom:si i: ct lastiai pro ‚otrá‘r ko,is, needél:. a e k r: dokrwntm
T ni:‘
17:39:12 Peir ‚ (obil ml. l orn:se -; é Java rcdkldy ródě
17:39:24 Pelr Žůrek L r-: pdkkda zc nnlr,

17:11:42 Tomi M .rck 7,:‘:: I er si ;ék: :icrm.ce sim.- zlad čte soz
a rJkld pLn ;nzsl ‚roi.,,ť1

17:16:41 ininí ‚I arct í)liv I :selt mmir.k‘ a ‚čaí: oXc
I 9:06 I O Petr Hiobu l. sm nes5‘a :gi . rForm:ce :nr.ace 2y ke J tn

rt ‚L ĽtY:3i i,:‘r.,,L‘e I ku ‚sr.Č :aiseo: s; I;tz nbir.2ce ‚‚‘meť

itl‘. 5.6. 19:01:02 Yelr I obil ti. . . . Ja bych laj) délaj vebr: :t,Iú, črt:
si, jak to hudč probíhat dL My irne, já to ciov u opakuj, ekno. Ncbyly to pan, [uvy, drby,

ab loe V cho, ‚*nvchi) V adneni p1adě te. Bylo to každého z ods ruzhodriu:i ‚t já vátu ti)

opkuji jťšt Cdn‘ILL Dle oej lcpS‘liu včdij:n Ĺ a svědomí. A kdybych měl dnes Iasmivat, tik
lil 5ovI stejii. I Ha %l tne L 010 fleLflti I. . . Nechejme Čas uvidíme. My jsme

‚d1,ovédni ni tu, 1,k nmc vybralL.

Navigace pro příspěvek
PŘF,Dc:!mozi MbPF. Vl I ni Lůtck ‘Čdl drbům místo rezhdnuti odborné konhise[)AI St
pŘlspÉvr,KNepŮkojtni it,aué strhli lavinu zájmu oděni y obci



9 KOMENTÁŘŮ U „OBCI KOSTELEC U KOLEŠOVA SE ŠIŘÍ ANONYMNÍ PSANÍ“

jméiio iitjene

_____________

I :q.I:.4 ...\hI ‘

Tak vážení do dnešního dne byly průsery, kte pokaždé ustáli kecama za nezájmu občanů,
ale led‘ evidentně občane vzbouřil L •Iento průser je lak na odstoupení cel rady. 29.6. j iiii

10 flO zas1 upilelstvu můžeme říci přímo do oůí.
Ii) pov F

Petr

Ano, našlvaní občané by měli přijít 29.6.102‘ na jednání zaslupitelsl va obce, tak jak to
přiroenč udělali 6.5.2021 ‚ prolože je naštvalo jednání ti rozhodnuti rady obce v rozporu
názorem odborné výběrové komke. Občané by měli zaslttpitelům a předevši ni radním
připomenout, že svou Funkci Llenaiasovali dědičně jako gubernátoři ‚tebe doživolnč jako
diklátořt. Občané by Jim měli připomenoul a připomínat, že vykonávají veřejnou Funkci
pod veřeji nu kontrolou.
On [‘( w no

2. F‘lTomáš
I UI ‘

Svedl bych to na univerzálního viníka všeho špatného v téhle obci, na zastupitele žůrka. Rada
obce tím od sebe odtrhne pozornost, veřejnost se uklidni a všichni se budeme tvářit, že se
vlastně nic nestalo. Jsem rád že naše obec jde s dobou a praktiky vrcholně politiky dorazili
konečně k nám na obec. Že si každý z nás mžen1e „koupiť svého zaslupitele.
oorOvN)H

Petr žů rek
‘1121 IIII.‘‘

Dovolím si dodat, že za každý nákup se platí. V lomíc případě občanům obce, kontrolním
orgánům. orgánům činným v treslnírn zení.
UoPovflL)flr

3. Siijdo kra.,

2 ČIIt\.N )I Ii r2 I .kMi

A ja bych se slydela.. . vlastně ja se stydím a lidi co si mysli ze jsou neco víc, co ‚si myslí
ze Jim yse projde, chovají se arogantně a kazdy kdo nekyve podle nich je stado tttpyc[.
krav. . .a stydim se i za zniíněné maminky, snad j m to stalo .a to. Ryt ninta pořídím hodno
velke cente brýle... fuj
(H )]‘(I•J tfl I

F‘lptra
9ER lLiQ PM‘

Lidská 5nheckost a hloupost je někdy ‚ieko‘iečná. Ale pýcha předcházi pád. Snad. Snad se
Kostelec zase brzy uzdraví...



onrovi:of:t

• žůrck
I I .1! RYl

Ano, Kostelec by si ‚zdravení určitě zaNloužil. Mánie tu mnoho nových lidí, kterým se tu
fbi a chtějí tu spokojeně žít. Sez strachu promluvit či projevit Svůj názor. Jsou to vesměs

mladí lidé, kteří se narodili do svobodné demokratické země. Kto na svou kůži nejspíš
nikdy nezažili sthácké praktiky šmírování, šikany či vyhrožování. KteH nezažili hzy
padesátých let kradeni majetku, vyháněni lidi, vykonstruované procesy za podpory

do vých maN - To - e dohře že si do života v Koste lej ne‘] esou to to stigma, ale .1 Cn prú vo
svobodně se rozhodovat, svobodně dýchat, svobodně vyj dřit své názory. Třeba i kritické,
které možná nebudou po chuti establishmentu. Ale kritické názory fsou nezbytnou souěásti
procesu u,.drave,i f Kostelce.
fl ti POv Í D

5 ‚ Zdeněk
to č‘:rlv..\. 202 Iii 1.1:4 ..\M)

Tak to je vrchol, ve vládě by se mohli učit G jak už tu někdo dříve psal, tujsou tak šikovní

radní. že Ne divím že mate zastLLpitelstvot
Zcnský se rozčilit] i, že Jim muži říkaj f slepice. víte že když jsem si přečetl tu rfl komunikaci

už se nedivinj
Můj sen byl bydlet na dědnc, ale ted‘ jsem šťastný za to bláznivé město. Přeji vám ať se vám
podaří udělat nějakou změnu, protože takový PANY radní asi nepotřobujcle.
lil )Io:Iv í:I

1I I•.W\ N..\

Je vidět, že pohár přetekl. Z návštěvnosti wehu a kliků na příspěvek je jasné, že se hodně
lidí v dědině naštvalo. Především mladší a střední generace. která se nedá astrašit ťrázcmi
bývalých aparátčíků, kteří si zvykb, že je nikdo nekontroluje. Navíc k (,mu psttLptLje

falešný pocit bezpečí, že si nikdo malé dědiny nevšimne. to možná fungovalo v době
jediného stranického tisku Rudé právo, ale v drSní době internetu a sociálních siti
viiání mozků jak za dob normalizace neFunguje.
t}D[‘t)vt.DÍ.i•

NAPSAT KOMENTÁŘ
Vac c niai tu vá ml rc nohu do v cřcj n čna. VVŽadkI van ni Irin cc jMI! značcny *


