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Vážený pane Ž�rku,  
 
Váš dopis ze dne 30. 12. 2017 adresovaný obci Kostelec u Holešova, ve kterém se obracíte na pana Hlobila, jako 
na nejvyššího p�edstavitele obce, jsem za�adil k projednání na RO �. 1/2018, bod �. 8. Rada obce se Vámi 
zaslaným dopisem podrobn� zabývala a dosp�la k následujícím záv�r�m:  
� Souhlasíme s Vaší úvahou, že k nežádoucím emocím p�ispívá ší�ená lež. To platí obecn� o každém 
ob�anovi této obce, tedy i o Vás. Na Vámi ší�ené polopravdy, lži a zavád�jící informace jste byl n�kolikrát 
upozorn�n. Poprvé v Otev�eném dopise vedení obce Kostelec u Holešova zastupiteli Ing. Petru Ž�rkovi, 
otišt�ném v periodiku KOSTKA 1/2016. Následovala další upozorn�ní v periodiku KOSTKA 2/2017, 3/2017, 
4/2017, také a to p�edevším na jednáních ZO. 
� Klidné atmosfé�e v obci také škodí Vámi �asto podávané stížnosti k nad�ízeným a dozorovým 
orgán�m. V žádné ze zpráv z výsledk� jejich šet�ení nebylo konstatováno, že by vedení obce jednalo proti 
zájm�m obce a jejích ob�an�. Nebyly shledány d�vody k trestnímu stíhání starosty, p�ípadn� dalších �len� 
vedení obce, jak jste n�kolikrát uvedl.    
� Žádáte pana Hlobila, jako nejvyššího p�edstavitele obce Kostelec u Holešova, aby svou autoritou a 
sv��enou mocí situaci v obci a mezi ob�any zklidnil. Jako starosta obce o to usiluje každodenní prací pro obec 
a ve prosp�ch jejich ob�an�. K tomu, aby byl v obci klid, m�žete výrazným zp�sobem p�isp�t i Vy pane Ž�rku. 
A to tím zp�sobem, že budete kolem sebe ší�it pravdivé a objektivní informace.  
� Uvádíte, že byste byl nerad, aby se obec rozd�lila na 2 znesvá�ené bojující skupiny a p�erostlo to 
v místní ob�anskou válku. Jako �lenové RO, tak i jako �adoví ob�ané se s touto myšlenkou ztotož�ujeme. P�i 
každodenním styku s místními ob�any jsme p�esv�d�eni o tom, že p�evážná �ást ob�an� je jednotná a má jediné 
p�ání. Klidný a spokojený život, nenarušovaný extrémním chováním úzké skupiny lidí.  
� Konstatujete, odlišné pohledy na konání obce nechme na zastupitelstvo. P�ekvapuje nás tato Vámi 
vyslovená myšlenka, když se jí v�bec ne�ídíte. D�kazem toho jsou Vaše výroky, postoje a tvrzení zve�ej�ovaná 
na Vámi provozovaných webových stránkách a facebooku, kde také mimo jiné urážíte, ponižujete a 
zesm�š�ujete místní spoluob�any. Ti jsou následn� Vaším chováním pobou�eni. Vyzýváme Vás, pane Ž�rku, 
chovejte se slušn� ke svému okolí a nemusíte mít obavy z místní ob�anské války.                                                     

Jako �lenové rady obce Kostelec u Holešova preferujeme a zasazujeme se o klidnou pracovní atmosféru v obci a 
dobré sousedské vztahy. K tomuto nabádáme p�i každé možné p�íležitosti i ostatní spoluob�any, také Vás. Jsme 
p�esv�d�eni o tom, že útok na Vaši osobu nebyl promyšleným, plánovaným �inem, nýbrž neuváženým, 
zkratovitým jednáním jednotlivce, ke kterému by za jiné situace nedošlo.  

Rada obce Kostelec u Holešova   

Ing. Petr Hlobil, v.r. 
starosta obce         otisk razítka 
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