
ZO Č. 2- 10. 11. 2022 Příspěvek do diskuze — Petr Hlobil zastupitel

SNK 2014 Kostelec u H. a Karlovice v letech 2014 a 2018 vyhrálo volby a neslo hlavní díl

odpovědnosti v období 2014—2022 za správu obce.

V letošních komunálních volbách (2022) jsme prohráli, což bereme s pokorou a nadhledem a

víme jaká je naše úloha v nově zvoleném Zo.

Pár slov k povolebnímu vyiednávání. V poštovní schránce jsem měl dopis, který adresoval

občan, volič a „novinářt‘????? Ing. Petr Žůrek panu Aleši Pospíšilíkovi. Jeho obsah se týká

povolebního vyjednávání, a protože se vněm vyskytuje 3x příjmení Hlobila 12x Hlobilovo

uskupení, rozhodl jsem se sním seznámit vás zastupitele a také širokou veřejnost. Osobně jej

nebudu hodnotit, ať si jej vyhodnotí každý po svém.

Autor píše, že nová RO převezme neradostné dědictví a mnoho kostlivců co po Hlobilově

uskupení zbylo.

• Neradostné dědictví—v roce 2014 jsme přebírali obec s dluhem 1,5 milionu Kč, nyní má

obec na účtech u České spořitelny a ČNB celkem 16 milionů Kč. Je schválený STRATEGICKÝ

ROZVOJOVÝ PROGRAM 2022-2027 a stanovené priority— Rekonstrukce MŠ a rekonstrukce

chodníků. Na tyto akce je zpracována projektová dokumentace, je požádáno o stavební

povolení. Je rozpracována řada dalších projektů.

• Mnoho kostlivců — vím o dvou a oba se váží do období 2000—2014, kdy jsme obec ještě

nespravovali. V prvním případě se jedná o převedení vodojemu u Staroveské věže do

majetku obce. Mělo být provedeno do roku 2013. Radoslav Pospíšilík jako starosta tak

neučinil. Druhý kostlivec je docela kuriózní, kdy na emailovou adresu obeckuhvolny.cz

chodí Radoslavovi pravidelně nabídka erotických služeb od neoděných dívek. Radku, děvčata

na Tebe stále myslí.

Nyní několik postřehů k zástupcům KDU-ČSL. Pane Dulavo, pane Měrko, pane Radoslave

Pospíšilíku. V roce 2018 jste mě v otevřeném dopise obvinili, že jsem příčinou rozdělení

zastupitelstva a potažmo i občanů naší obce. Stále platí, že slova jsou potvrzena teprve

skutky. A ono je to úplně jinak. Obec nerozděluje Hlobil, ale lidé, které najdete na kandidátní

listině KDU-ČSL— Radoslav Pospíšilík, Petr Měrka, Martin Dulava, Jakub Tomeček a další.

Jejich ideovým vůdce je Petr Žůrek č. p. 73. Osobně je považuji za bezcharakterní, záludné

populisty, kteří dlouhodobě destabilizují a rozdělují obec. Bezprostředně po ustavující schůzi

ZO se o tom přesvědčil i nově zvolený starosta obce.

V předvolebním letáku KDU-ČSL podepsaném panem Dulavou je napsáno — A nebudeme Vám

át. Pane Dulavo od Vás je to velmi nedůvěryhodné. Dodnes mi v uších rezonují Vaše lži.

• Pane starosto, já Vám garantuji, že Radoslav Pospíšilík již nikdy nebude na kandidátce KDLJ

ČSL.

• Pane Žůrku vy jste naprášil obec? Mám problém s Vámi sedět v jedné místnosti.

A tak bych mohl pokračovat, ale myslím, že pro tuto chvíli toho bylo řečeno již dost.

A tak na závěr několik zásad, které jsou mi blízké:

• Kompromis se zlem není možný.

• Je rozdíl umět mluvit — a mluvit správně.

• Dělejte jiným tak, jak chcete, aby lidé dělali vámI


