
Vážení spoluobčané, 

Je to již více než týden, co bylo na mimořádném zasedání zastupitelstva obce odvoláno dosavadní 

vedení a nahrazeno novým v čele s paní starostkou Jitkou Kozelkovou. Nechtěl jsem se více k této záležitosti , 

jenž vzbudila a vzbuzuje spousty emocí nikterak vyjadřovat, ale po přečtení včerejšího vyjádření nové starostky 

(nevím , zda je autorem nebo text pouze podepsala) na stránkách obce, prostě reagovat musím. V jejím textu je 

totiž řada nepravd, polopravd a mnohé skutečnosti, jenž jsou důležité pro pochopení celé události , paní 

starostka nezmiňuje. Jestli záměrně nebo pouze z důvodu ztráty pamětí, netuším. 

Jelikož jsem se na přímém vedení obce v minulosti nijak nepodílel, změnami , jenž proběhly jsem nic 

neztratil ani nezískal a ač člen koalice, jenž bývalé vedení podporovalo , jsem se nebál kritizovat nedostatky (viz 

zápis FV č. 13, nepodpoření rozpočtu na rok 2017), věřím , že můj komentář bude vnímám jako objektivní. 

Paní starostka píše , že rada obce už rok nefungovala-nepracovala. Toto je naprostá lež. Rada obce 

pracovala naprosto standartně, a to až do 10 měsíce loňského roku, připravovala a připravila řadu projektů , 

jenž se měly realizovat v roce 2017. Nebo měl snad někdo z Vás pocit , že něco v obci nefunguje či se hroutí ? Až 

ve chvíli , kdy pan Pavel Pokorný odmítl respektovat rozhodnutí ostatních 4 členů rady a začal vyjednávat 

s členy Otevřené radnice, se činnost rady omezila pouze na zajištění běžného chodu obce, což je ale 

pochopitelné. V atmosféře , jenž na radnici panovala, to ani jinak nešlo. Nicméně ani v jediném okamžiku nebyl 

ohrožen chod obce, a to až do odvolání tehdejšího vedení.  

Dále paní starostka píše , že odvolání bývalého vedení obce bylo jedinou cestou jak zabránit velkým 

finančním ztrátám-nevratným škodám ,což je  další velká lež. Nic a nikdo se totiž odvolávat nemusel. Opozice 

po přechodu pana Pokorného k ní měla 8 hlasů ( se mnou , který by některé projekty taky nepodpořil 9), takže 

by mohla jakýkoli projekt zastavit pouhým zvednutím ruky. Krom toho rada obce nabídla Otevřené radnici 2-3 

místa v radě i funkci místostarosty, takže se mohla na všech projektech okamžitě podílet. Jenže místo toho 

abychom se sešli všichni společně, vyříkali si to, třeba se i pohádali, kuly se pikle po hospodách. Tehdy jsme 

měli šanci, podílet se na vedení obce všichni společně, mít zajištěnou podporu minimálně 12-13 zastupitelů, ale 

členům Otevřené radnice a KDU-ČSL (tedy ať jsem přesný, ne všem, pouze několika členům), to prostě bylo 

málo. Bojím se, že odvoláním rady a paní starostky  nešlo o  blaho naší obce, tady šlo o posty, o korýtka ,o vliv, 

o moc.  

Dále paní starostka uvádí , že současné vedení kopíruje výsledky voleb. Což je polopravda. Stranicky 

možná ano, ale lidsky určitě ne. Vždyť už 3 zastupitelé , jenž byli řádně lidmi zvolení za Otevřenou radnici a 

KDU-ČSL se na současném vedení nepodílí.  A to paní Katka Hurníková a pan Miloš Bocan za KDU-ČSL. Proč ? Já 

to vím dobře, ale pokud paní starostka ne, není nic jednoduššího, než se jich zeptat. Dále pak pan Kopeň za 

„Otevřenou radnici“, který byl před svým odchodem ze zastupitelstva  předsedou kontrolního výboru. Proč 

odešel ?  To netuším, přesto bych se u něj rád zastavil. Paní starostka píše, že odešel v roce 2015 znechucen. 

Znechucen ? A k tomu v roce 2015, kdy vše na obecním úřadě bez problému fungovalo ? Že by znechucen 

z toho, že být předsedou KV, je hodně práce, za málo peněz , s malým vlivem na chod obce ? Pana inženýra 

dost dobře neznám , abych ho mohl hodnotit jako člověka. Nicméně , způsob , jakým se zjevuje a zapojuje do 

dění v obci jen, když by takříkajíc „z toho mohlo něco kápnout“, mi vadí hodně. Pana Kopeně jsem vůbec 

neznal, až jsem jej prvně viděl na zastupitelstvu před cca 7 lety, kdy, aniž by byl zvoleným zastupitelem, se stal, 

jakýmsi podivným politickým handlem, naším starostou. A musím uznat, že byl starostou velmi dobrým (i 

zásluhou silné a jednotné rady, jenž si klacky pod nohy neházela), a já bych po minulých volbách neměl problém 

podpořit jej, kdyby mě o podporu požádal. Když se mu tehdy nepodařilo si podporu zajistit, přešel do opozice a 

stal se předsedou FV. Já jsem tomu byl upřímně rád, protože kvalitní opozici považuji za stejně důležitou jako 

kvalitní vládu. Bohužel, jako předseda KV vydržel jen asi 1 rok, pak se na kolegy s „Otevřené radnice „ prostě 

vykašlal a zmizel ze scény. Klobouk dolů před ostatními, kteří vše ustáli a byli opravdovou a kvalitní opozici. Od 

té doby jsem pana Kopeně  neviděl na jediné větší akci pořádané v obci , nebyl na jediném zastupitelstvu, 

nečetl jsem jediný komentář či vyjádření se k dění v obci. Až náhle v době „radní krize“, se zjevuje na 



zastupitelstvu a má svým ostřížím zrakem bdít nad činností paní starostky. Že by byly motivaci volby , jenž jsou 

už za rok a půl, kde by mohla nějaká funkcička , tedy moc a vliv , zase kápnout ?  Mimochodem paní starostko, 

opakovaně jste na zastupitelstvu říkala , že povolební sestavení koalice bez Otevřené radnice byl „podvod“, čili 

jeho strůjci jsou „podvodníci“ (teď mě napadá, uvědomujete si vůbec , že „podvodník“ , který to tehdy celé 

vymyslel a zrealizovat je vašim místostarostou?). Ptám se tedy, je větší „podvod“ to, když někoho zvolíme do 

funkce starosty , aniž by jej lidé zvolili alespoň za zastupitele nebo to , že 9 zvolených zastupitelů se dohodne na 

spolupráci bez strany , jenž získala hlasu 5? 

To , že máme dnes starostu obce , jenž potřebuje dozor, je pro mě zcela nepochopitelné. Paní 

Kozelkovou znám jako fajn ženskou , bodrou vesničanku, jenž má zdravý selský rozum, kterou takhle znám a 

takhle ji mám rád. Jenže na vedení obce s 3000obyvateli a rozpočtem 40miliónu korun toto prostě nestačí. 

Dobrý starostka musí mít značné znalosti ekonomické, manažérské, IT. Musí umět řídit kolektiv, mít dobrý vliv 

na podřízené, umět jednat s lidmi, reprezentovat obec. A bohužel, většinu s toho paní Jitka prostě nemá.  

Dodnes marně přemýšlím , čím ji přiměli, že ze sebe dobrovolně udělala loutku. Od raného dětství nemám rád 

loutkové divadlo, vadí mi loutky , jenž se konstantně usmívají a mávají ručičkama , jak mistr loutek dovolí. Vadí 

mi loutkaři, jimž do tváře nevidíte , jen tu a tam zahlédnete černé rukavice , jenž tahají za nitky. A přesně takový 

pocit mám z dnešního vedení naší obce. Tolerovat ho budu, bylo zvoleno zcela v souladu se zákonem, 

respektovat však nikoli. 

Takže , když vše krátce shrnu. Dnes řídí naší obec starostka, jenž sama tvrdí, že neví, zda na to má, 

kterou bude hlídat, dozorovat a jednat za ní pán, jenž v roce 2015 ze zastupitelstva „znechuceně“ odešel, 

protože vše normálně fungovalo a  za přihlížení pana  Pokorného, jehož oba ještě nedávno nazývali 

„podvodníkem“, a který podporu tohoto vedení podmíňoval udržením si  postu místostarosty.  Uff, hlavně že 

děláme vše v zájmu obce!! 

Za rok a půl tady máme volby a bude na každém z nás , zda bude chtít mít ve vedení naší obce 

„loutkové divadlo“ nebo řádně fungující radu, kde třeba lidé mohou mít rozdílné názory, ale kde každému 

uvidíme do tváře. Já mám jasno. 

 

Závěrem 3 poznámky: 

-přes vše uvedené neudělám nikdy nic ,čím bych práci rady obce komplikoval. Přijde-li s nějakým projektem, 

jenž bude naši obci prospěšný, garantuji radě svou podporu. 

-v řadách „Otevřené radnice“ je řada mých dobrých přátel, jenž respektuji. Vím, při přímých rozhovorech 

s některými z vás, že i vy máte jisté výhrady k tomu , co proběhlo , že jste jen ctili dohodu . To respektuji ! Byli 

jste mými přáteli a jste stále, doufám, že to máte stejně  

-panu Pokornému a Kopeňovi doporučuji zakoupení krásné knihy pána Ladislava Mňačka „ Jak chutná moc“ 

Interesantní čtení, věřte mi !! 
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