
Na základě čeho rozhodu radní Obce Kostelec u Holešova
podle svého nelepš(hovécoma vědori‘?

Věříme, že budete vědět, jak s nformacerni naložit.

DoslaJ se nám do rukou tento zdroj uniklé informace - přepis
fb konverzace. Samĺ nevíme, Jak sním nafožit, proto jej
předáváme vám
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-ztoc‘tavila k vecoru O -nthiio 5‘ ekru. Nakonec jsme Sc asi rrejzk vymysleli rakre klidrse idvby tu pra,Í mela.-.

in te straSn€ nico wo5ni‘!!l Nlcovsr.i ven a uzvtiuutibec nel fl ji mw,i rada k vim, je seji neda nic

rkt a 5e troubdo e,et, ja bych Ltollc rsLela obrovsk€ probleritva to nejen jd!!11

Dobře Jani oritě e stav. budu ráda ono je to vždycky lepši mezi čwPnsa očima iinioreejniě to chápu, o další

problěmk neitcj‘m a ji vůbec w nikomu dělat nechcL

Já už jsem Si tam n,n,a uiIa dost.

Napsala bych t‘uv,d‘tn iak dnes dopadnu ale jak pises. racleji mezi EtyrmaodITI

Ok

74, 2021 191O

Jani, stavíš se?

Jejda ta na to ?apomnela

já celý den čekárr,

rak jestli nelu porde ak za tebou za chvilku dojedu..,

Me stejne tepn,e pred divili dcjeliirka prace..2 s holkarna po minule zk,,senotti UI flCt

pro mě nen[ Tak leu‘ ncbudu zdržovat, kIdně sestav

Dobre..ro[ fl 10 minUt sen tam
g4. 011

JarU, 1eTÉ:r,é napadlo. pokud by Si SC rozhodla napsat tornu Pettovi HlDbJoUL Nd0 na n,ě náš. kbdrě mu ho dej,

taky niútu .in eňj n‘nr

Karn‘ otic- nemam ik m ho píosrsi posli..
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a vcé „- p ..:tsa

p5 vicchno rasTl

Jako Mda bJde ‚‚rcit— naslapena a prioravena Od reditelky

LJr,tě fed,telka ji hude cbvlit

Aknrar bych ekla totťe zijniů, když si ji vybrala. jakmůže pÓuzJv5tÓatnÉ?

joo Stirn Se zct,a
Ncu taky me to rjJilo

Vjš co oych MaFdé ála - aby Larsi td komisi sedel nkkdo, kdo ji zni
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brachův jsem esL vubec nemwvila Psala ml.

Takže oni jim reM, ‚ýledky? Mystela jsem. že Jin to Nkot nebudou. až po zasedáni radyl
Tak hrálo roli ředitelka, proto se tam ‚etřel.
Sere si do vlascniho.

Když budeš něco vdět, písni.
KamF neboj klid...

Doporucilo pordi. nnnkdo ni nevyhraju i

u vím

At 2c3J se tc

— č- —a—itek rra:e 2 b jrc OC Et ‘eto: I
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Jani, tak co breta?
Kami...nevirn budusnim mluvit.iz zÍtra. Nechte se mnou pote4elonu lič resit.Tim padem nemluvu nic read, kdy
nevím, jestli budo zdena iii proti tornu...
Aha, já už jsem prvé myslela, že Zdeňa už je roz.hodlý.
Mozna je..ja to ale (akt nevím. Budu nim rmiuvit az zítra Ale dnes j€m slysela nazor Jindry uraly, ktery rekl ze tam
neni Oo rosit. Zo rala€da je rozdrtila na tom knnnktmrzu ze by nebylo dtre do napadnout na rade Ze budou ze blbce
rak jak ‚

. Nc. mi děti lo... Škoda

to byl. nmopak U konkurzu nebyl .iejlepsi, Jana byla 2ín$i ‘ke thral diky otaiu koa;ie
r:e:e_;s_v,_a.Ja ac—::y; Ieaaa:rabya::ed. ‘‘ asrera .oeaaozje..

ret se es de:.eora. T.h i‘:r,_hcdj btM te
.e—zecttte ti :‘.‘Zitta :Jt._ —l riIr na,.ao-c- uet_et tCerE.

..
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Jani, tohle m napadio ‘,čcra, číslo jsem nabidla i Peti, aťho rorno,da.
je mi ztoho nějak sa,utnno, celýderujsem na loniyslela...
Verim ti to aroi este nehazrne Flintu do zita
N jak toolu nevřirn. já mám navk podepsaruu mlčenlivost, takže t4ko říct, co z toho ředitelko vyvodí... A!e jek
jsem Fikala. svůj náčř řeknu, za tim si stoj[m!
Ty mas to lcenlivot ůhLedne detk,,takze tohn bych so neha la
Bohužel takmán,, mj‘dono že nebutlmj 1jojk,zuj,jt dobréjméno kolky. Bylo mito dané podeparteďelednu, když

šeĚro t.it. ‘.%s‘eik Z

ra ‘jkm ti_a — C—é E jt za r‘:. nas ‘: te. a<5k e2. :‚ls
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Jaku ředitelky, tak starostky.

A jaký niáš z něho pocit?

Ano...to je.pravda. rs ruchu hodno pomoct...

Pocit mam dolity.. .aie uviriime Jak to pujde dal s ostatnima

Aspoň kdyby si mohla říct, že být‘a iý kolega/kolegyně Magdy ji znä, iii jaká je...

To ja vsechrto pouziju...neboji

Já to pořád nechápu) Zdena si budovala tak dlouho dobré jméno školky a led? Teď si to nechá znlit.. Je mi to líto,

přitom (ak suprový šikovný děti lam jsou.

No je to dosl smutne...ja myslim, je Zdena tuho hodne nevi

iani, pokud thceš něco řešit, klidně mi napiš a jg rádo přijedu na kafe. Jsem stejně rozhodlá dát výpovéd‘, teď mě

mrzí, že jsem ji nedala dtiv, aspoň bych mohla v kunu mluvit. Škoda řev řadě neni nějaká ženská, maminka. Nemá

tu zkušenost..,

radě

Kamija mam sobota a nedele oslaw.,.do toho resit toto. Dneska jsem cele dopoedne jen‘rypisovaia cumela do

mobiu. Takze jsem faki KG lll Dobre je, ze Tom yse vl a neni mu to jedno. Popravde jsem.hodne zvedava un puresini

zlita S brzchou,,.

To ti věřirn Jani. Na hráchLj jsem taky zvědavá, jaký má na to názor. Bohužel nesmime zaponilniat na to, že paní

ředitelka je už dlouho ředitelkou, takže je to hodné téžký. Béž si odpočinout, jsa rtl ráda, že si napsala. Děkuju

I Ja..,bracha je neskutecne ferovy clovek ale bylo mu hodne ubiizeno po voibe reditelky ZS. A od ttt doby nne odpor ke
vsemu taknvemu. Na druhou stranuvim,jaký na toma nazor a uz neco mi siiljii...iakjodoufam, re necinkne.

‘Yellon. ..jsem po dnesku KQ

Dobrou.,.jak budu neco vedet tak napisu. ry pocitej s tim Tomem
určíte, dobrou noc
Dobruuou

10.4. 2021 9;1
Jani, teďjsem mluvilas paní

Jako Katkou???

10

Jindrovi s. prý líbila jiná, než Magda...
Nekeceeeeeeejl
Jeziis to je suoer
Ona právě zača:a tim že mi Eliška na velikonoce namalovala obrázek, jestli se ke mě dostal. Tak jsem ji říkala že
bohužel navíc, že už tem stejně nebudu, že jsem rozhodiá dát výpovéd. Ptala se proč? Žele to škoda. Tak jsem ji
řekla, že se chci do práco těšit S nic tak chodit se strachem. Ona mi na to řekla, e kvňii novému vedeni? Kývla jsem.
Ještě jsem dodala, že pokud by se dítě mělo bát os mnou pňjir. bát se přidat při svačince, že to není dobře.
tak toje fajn. A nerekie ti L tomu nic? Ze by Jindra ctitel jit do toho trebo?
Říkala mi, že Magda na něho působila suverénně a vlastně i na Katku když vodila Elišku, a ta co se mu ljbila. že byla
ta ková veseié, lidská...

Vic jsem před ní řjk4t nemohla

Ale aspoň něco, duuíárTn, že to Jindrov řekne.

To si mela ale rict.,.Jirldra lev radeill

Já vím, proto jsem se snažila naznačit co nevicl
LJivejteo dotoho musisjit nap[noiil Budete to stan na cbvili mistoale od zari budes zpet, kdyvyhraje ta druha
o ni isto mi Jani nejde, to jsem řekla dávno. Navic marodjm, Zdena mi ncrnňc dál výpovčď
Věřini, že panJ lutnu riebyiur nadšenál
Pokud se Jindrovi dhk někdo jiný, teď má o čem přemýšlet.
To je dobro Kami..,to mi udolalo radost
Mě taky

Písni. co ten brcha.



ti ozvu kdyby volal roa
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ArjE, Kmj Je..

A jr puhOd? -

LrIn. Magda vysmata jek hicsirek. reditelka yykecala...a pak jsem chvtlkjj nj[uvija panic ataky lať.
Ü lobe m[uvila..

Kdo mé hezky mluvi?

No pani

Aha, vždyt m minulý týden sotva odpověděla na pozdrav.

Já uJ jím nit ncvěřim

Ale presrle jak jse.m cekala...dnes jsem mluwlas. jata mi rAaILze mluvila S I L
daavypaved. Uzto tu rozhlau}e... takzq bacha no.-.je a tamdy hnus
To cena ta Jarka

A Karka tsky..

r j 7esťéorju Lakn@tvov b.)doiI tÉ rjoó ikat něco co neiij orevda enotiab- ‘aoajjalvv tJubrenj tyétle.
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sqoootoe mozne. Oto vit bych je prekěpil kaybytodnes Magda prhraIa!!! *atila by ses ze vstycenou hlvc.jL
nelaje na hku a vylozemetam pmedvaladc ttrjnaHl To öyje totali,e nasralo
No,jkala iť Kemra je na neschopence, zeje to naprd.ze nenluze.a ze doufa. Že SC vrat[s hlaneo kvulideckam Ze.
kazdy kdo canů dosel do skolkytok se ptal po tobe. Tesi tam pzradne sedla
Myslilo si, že Katka řekla vKechno Jarce are řekla všechno ve školce. To si dlš prdel? reďmě hudou vychvaiovai
Teď budou o mě hezky mluvit? A přewařúat se?
Nělk na to nemám narl

oo t-j nevilo. Hlavne klid Kaii..

Oivjri zkus to tedvydrzet. Muzete ‘jk!idoc,-,at M. rand zeti tam zcela Is banowzustane jel1 tu n,a;U

zajflul! Pojades si svoje a hotova

lani, nějak pod doufáni. jek iwm mluvila vČera partem HlobiJom...
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lev II hodin bya tak do S ma‘ -
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P.Wslím na to od rána když mi pan hlnbil Mkal, e to bude ráno řešit tou paní řediteli<ou a stMostkou. Si 2atá (Jěkuji

moc -

Noojakorr‘uj brclia mi urcievtt! wUa. Or,ijakc radni. by tospravne nprijelioznaniitdriv, nel kdyL to nedvjd

pisensnne uchazecurn. Take on je n loto pesa nic nim nehne. Ale snad mi to da vedet mlady Pesa H lehu nebo

toni Marek

Dcufejniel

po 26;S5

Teďnij volals Peta ji to Jarugka laky ali

Ta co rlejí, nepoví.

Ty vola. .to je sila

Asi Si brousí ruby na mino učitelky

No tis kvuli tnnu byla eoni k rpdtl lan ji rkle re urcit np‘l Davala sited prihlasky na skolu chcejit delai

na 1 stupen

T jeké c iLd ulil niLiie děs, na stupni

ji ntéř[rT,.
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racna jd1.:. psala ni‘ n,an,

A o Tomi Nebo Petr?

Nikdo nir.;Č.tim

A nern3m zkusit napsati Tcmosi

Neec mi mi hned vaht Peta hlobil mu,me vvdrzet

Ok

Je to ale Fsozny

•ío mi povidej

Muj nszorje. ze ta olQ2jlia hudoU cr,E‘rje1‘ vviadren

Zase na druhoU Stranu, pro,?

LI ředitele, to toty nechtAli.

tarni Jiz to sim...

Noc



Slihila jsem ze to nikomu nerekrru. Licitelkyse to nesni dozvedet dny od nekoho ineho nec od obce...a tije budou
i nf O ria ovat si re

Jani!

Muzu ti verit?7?

Určitě

alela bych fakt problemy[!!

já víro, o co jde. neboj set

Magda rediwlhou neni

Jo, jo, Jo

MOC prosim

Mi mamce atd...ntomui

Jeto Maruška?

ralyslim, ze seto citrs rozjede ta informace

Ano je to Manuska

Kdyby volali Hlohiloai tok dclej ze nic nevis!!! Opra‘du jeste jodnnii moc pnosim:
Teto Karni!ko ted nan tam prosim aydnt

Jani děkuju za všechno, úli dětem to vydržel rnusim.

Neni za co...ani navisjakjsnistasrna ze to,rysloa ted nclituir, zejserndo tohu cla

Bojim se ted o Neiinku jak to bude ve skolce leona by mi to zas yse rekla
M u ria radě padlo cokoliv, jsem ráda. !e jsem pomohla. Kdykoliv Nelinku můžeš nechat doma. Ježiši, já bych chtěla
zitra vid Magdy vna2

Dob řo ji tak

No..mani z toho obavy jak pujdu do skolky
Naproslo ji to ato i duleLits

Co máro řikal já?
Přesně tak, tady jde hlavnč O ry děti!

Q noSe dti!t

Tyvydrzřs..ty uz uvidis tu sveUo ria kuncitunelu atole ted bude dn,et
Musim, qlusim to ustát. Po?ád si řlkárt, že mě mali děti rády...
Tak sup sup ukoncit neschopenku a rychle za detima
Kolik jich bylo pro7

Toto ja vuuubec nevim

Opravdu

To je jedno.

To uzmi asi casem rekne bracha

Jak FIkal pan KloblI, dúleité Člslo byli tři.

Predne led uzje to jedno. Vys!o to ato je dulezite

Přesně tak.

Taka jdu koneore do sprchy Ty se snad hezky yspis.. .a jak jsme se domluvili...PSSST

Ani neviš Jani, jek s iiii ulevilo, sice to ncbudc rrocházka růžom sadem, ale užat nebnjim. někuju MOC, MOC,
MOC. Fflavnč za dúvěru vážim si toho

Nebuďealetytó zvladnesi!!! Trobe tom ani docervna nevydrzi. uvidime...nenivubtcza col!!
út S4O

oobM ráno Jani, jaká byle atmosfěra ve školce?
Qobre rano, dobra. Syla talo Magda sarna...rnyslim, se co jeste nevedela
Tak Ljvid!S po ubdě.

No,.,to uz bude honsi

už něco Vi?

Ano,,,psala Iiii raflo
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Jobys roho.‘b,j chrela ay‘léct vrš » Órs vlattn nc neřekla, e * (f bJO Julinku

U5kob brala zpat€čku

Asio...pcesne terltu puc‘t rJlar . ni k“ul‘ rorEui ni nekdnlunkuje[‘! U;esrnÉ reklL LC rn,] doma

peklo, za fl,Kan pn ní rve, 2e tlel jbkz, luki Masakr. ona to vserhno ‘: pcaatatt rcJĚla..AI: lEM Co, ze la mehodala

toho Tomae alte :arid,m

Jance denneobvolavala atzaide Zd rajltelkou at zajdcza starostkoti...tj.‘t r.eco. byla pry upl.ie eluce ..a led tu

prijde nejdutezitejsi dny a ona dela lakÓhy nič

Protojsemtidal3 svoje tel. aťnůžu ta pomoct. Mrz‘ ne re. Jla IIi, kdyby sedc toho nevložil pw, Hlobil, myslim ji.

že by to tak nedopadlo.

Působil na mě dobrým dojmem.

ĺaky si to myslim, ze pan Hlobil mel velky vilu

‚ to je dobře.

Karnkoje tedjednc, za sebe rnuZu not, zejsenl udetaa rwla,rJioIn. v‘ reziiod‘re tkyaC aky!‘‘ Zviadu
sne

to...a ted uvid[me.

Přesné tak I

Pozdravtej Ne[inku

‚len ne řed napadlo, aby reditelka nedala Magde njchle smlouvu na rvEurc,to .abj i, rrr1 udrela asoon ta!!! No

uvidime...

Pozdravovala bych ale nernuze vedet ze si pijeme Magda ji zpcvida

Cože?

Nelinku zpovidá?

No n. reci Nelĺn se ji bodne vyptava. ..pta la se ji jek jsem Seji stanovala, kdy: hyl ak dlouho donr . ctd. Ale je to
nenesim.Ale nebudu riskovat ze placne, ze jsem si psalastotn‘a Kam,LLau

Jasně taje ubohá, je vid4t, že détka mič nezná ‚ všechno řek‘,ou...

moc

Aeo to jo., .dneska mi vykladala jak Nelinka neonu fungovat v kolektivu, ze jde videí. z byla dlouho doma. Me to

pnislo jako kdyby byla pul roku pod za rnkem

No ‘4diš matko! Nechtěj vědět, cosi o toíj mysli doopravdy



loos tim se pocita

Už ji slytirn, o absolutně neni schopná nástupu do prvni tMy to je šílené! Každá matka byla blbá nic dítě
nenaučila podle Magdy.

Ta by tctéla zavrtat hlavu do pisku a nk už neFikat.
Myslčrn si, že ve školce dlouho nesydrži.
Uvidine...ja si taky niyslim, ze tady o misto skat nebude
Tak a už se běž věnovat d“těti ať neřekne že nic neděláš pa a děkuju.
la se cpe popcornem a hledi na princezny
leíii za co Kamí.J 3 dekujLi

st 13:25

jani7 .

-

Myslit, že už to ve škoica vdi?

St 15 4 1

Kami ne.tusim...vubec. Nepusobi titakna mc...Magda a — jsou stele vdobre naiade
Psala mi včera janče, pozvala jsem ji na ka[Ěuo samozřejmě zvu i tebe říkala jsem jí, aťs spolu když tak domluvíte -

Mtj bere pátek děcka k babičce, tak budu mit klid

dobrc. Dekuju za pozvani. Dotllluvinie se urcite...

St 20:4B

Prosírit tě píše lni P eť.

Ať se neprořeknu.

Prý už to ví kdo vyhrála že to ví i ty dotyčné.

Ano vitu úde me. uzje to otiko...Marusce uz dosel dopis. Ale nerikej ze ro vis ode nic od pondeli. Rekni seto vis
dnes
jasně já jenom ať vína, jak reagovat
Diky
V pilek to oslavimc

Počítám s Vámi.

jooja uzjsemji nechtela dal na1Jinai...a jakíiapala jance teto Marusce uz doslotak nebylo co resit. Pryjivolala uz
redite!ka Z osteni, ze ji bude napomocna

Ony se snají?

Ne

No, pokecáme v pálek

jste iJZ S ;ancou domluvene?

Psala jsem ji. že seji ještě zítra ozvuk Psala že pátek může odpoledne, tak jsem psala, že rtaplšu tobě, ať se když tak
domluvíte spolu
Pro me by byla sobota malinko lepsi ale nejak zkusirn iten patek
Jasné, kvůli hlidání, akorát v pátek budu mít doma klide tak proto

Tak uvidíš, ía5 si ještě napišenie

jasne 3 se prizpusobini

Koupím šanapáňo

Tak možně si Magda jela vyzvednout dopis.

Veri.s ze me to napadlo? Ze obem: čeka, Cz jek si to precte Meda C zítra na obec nabalme reditelka

Prosíni tě, piše mi Petra

Ne že se proře,kneš

Psala hena ji, žejsi ‚tli to až teďnapsaia

ježiši, to je akce

Anoo sektu stejnou instrukci dostala í jenca,.,vite to az dueta hotovo
jako hrob
jsem zvědavá, jak ztra.



Musi mi napsat.

No a kdy se planujes Ólvat reditelce7??
Které

Ne. dělám si srandu

Psala jsem ji právě dneska
ion holka Jak uz srantdickujes...

A u měla Jsem, normálně mi napsala Ahoj Ka mi psala jsem ii, že budu ukončovat neschopenku, a že si oozjišťuji
školku, napsala mi, že mi Matyáška do školky nevezmou, ať 5! vezmu ošetřovná
Nekecej...ake kdyz dalas ve skolstvi tak ti ho ‚zit musi se?

To jsem si taky myslela, ale pr sena mě t výiimnka nevztahuje.
Ahaaa

Raději si ty 7právy ae neckiávm uložené.

Já užjim nějak nevéřim

No jasna ...uvidiijis. To jeste dopadne dobra. A Maruska sile tam urcite nocha ‘

Byla bych ráda
Ale budu respektovat eu rozhodnuti, kdyby nhúdou.
Maruska U1 se na tebe ptala...to vm. Ale to ti Janu[e urcite vsecbno poklada...
‚ děkuju, tak zkuste se na ten pátek domluvit spolu, mě Je jedno v kolik ještě Ji aura Pisou.
Non a to musim poresit. protozeilmka illa takyneJakou akci z prace. Hlidani snad zaJistim ale nevim jakcesla...bud
nebudu pita micho by mas treba hudu Davca od Janci...uvidime
Dobře

pá 11:06

Kami...tak jsem to hned reno vyzra la. Byla Jsem ve skolce skoro hodinu. Peni I po mc rvala ale to Jsou ty
prvotni emoce, coz zase thmpu...ale brutaliie. Jsem ztoho dost spatna.
pá 2527

Kami za hodkuJsme tam
pá 20:04

Děkuju za návštěvu

My moč dekLJJem...bylo (O moc fajn
To jsem ráda, hezký večeriani
lobe Katm‘i


