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V Martinicích 10. 5.2016

Věc. Reakce na anonymňí dopis ze dne 6- 5.2016, na odpověd'
staros§ Pavla Fiuráška anonymnímu pisateli a na odpověď bývalého strostY

Ing. Oldřicha Stískala.

Yážený pane starosto. váženi zastupitelé a občané,

v pátek 6.5.2OI6jsem poštou obdržel anonymní dopis. V jeho obsahu byla kriúka na starostu
pávla Fiuráška, kte{, jii na dopis reagoval a odpověděl. Svoji odpověď vyvěsil na webové stránkY

obce ,,.y}yly.$nfl1t_}_1§§.94 a na sociální síti facebook - Martinice u Holešova. V odpovědi se PÍŠe o

bývalém starostovi Ing Oldřichu Stískalovi. Ten se k danému tématu vyjádřil PÍsemně.
Íato tyuatý místostaiosta obce Martinice v letech 2070 - 2Ot4 a souČasný zastuPitel a Předseda

Finančúho r4;uo- bych také rád reagoval na výše uvedené události. Prosím o zaznamenání mého

dopisu do příihozí pósty, následujícího zápisu ZO}{ a o vyvěšeni na oficiálni webové stránkY Obce

Martinice. tVloje reakce nemají za cíl nikoho poškodit ani urazit.

Reakce na anonymní dopis:

Každápřipom.inka občanů, která se týká děni v obci, práce st cnich

p.u.ouníků, rvnŠ i ZŠ je přínosná. Občané mohou pravidelně v itky i

připomínky na zasedáni ZOM. Zastupitelé zvolení občany Ma nejlepšího

vědomi a svědomí.
Reakce nemusíte zasilat tajně.

písmeně s podpisem. Na každý
prospěch obce jistě podpoňme

Zanaše chování na veřejných akcích zodpovídáme sami a je to vizitkakaždého znás

Vyjádření k odpovědi p. starosty Pavla Fiuráška k anonymnímu dopisu ze dne 4.5.2O16:

Dle mého názorubyla odpověď unáhlená, vyprovokovaná a neprofesionálnÍ, Hospodařeni obce

procházikontrolou Finančniho výboru a auditem ZK. Rozpočtové opatření schvaluje ZOM. Není

iedy nutné zveřejňovat *rypisy z účtů na zák7adě dotazu či vyjádření anonymního pisatele, na

Nebojte se proto přijít mezi zastupitele a řict jim svůj názor osobně či

d,otazbude odpovězeno a nápad či připomínku, která bude ve



kleých jsou navíc zveřejněny informace o třetích osobách, které v té době pracovaly jako obecní

praóorrnici ajiné bankovní transakce. Anonymní stěžovatel není kontrolni orgán a výsledek
'hospodařeni 

si můze každý občan přečíst na úřední desce, webu nebo vyŽádat individuálně-

o záměrech realizace rtnnýchprojektů hlasuje ZOM, proto není třeba dále toto rozhodnutí

ospravedlňovat a komentovat.
pan starosta se nechal zbytečně vyprovokovat. Kritiku neunesl. NeuváŽeně a zÍďlmě v rozmaru

emoci odpověděl velmi ,.riáštní. způsobem pod hlavičkou Obce Martinice, A o to jistě tomu

stěžovateli šlo, to se mu rozhodně povedlo.
pan starosta měl vyčkat, předložit dopis zastupitelům na zasedáni ZOMv nejbliŽŠÍm moŽném

termínu a potom odpovědět,

Vyjádření k odpovědi Ing. Oldřicha Stískala:

Bývalý pan starosta Ing. Oldřich Stískal na projektu přístavby MŠ usilovně pracoval několik

.esic,i, aby stihl všechny termíny, které dotační titul poŽadoval. VŠe se schválením ZO}J4,.

Administráúvu s projektlm spojónou vyíizovala Ing. Lenka Dudková, která se jiŽ k této záIeŽilosti

vyjádňla na facebookových stránkách Martinice u llolešova v komentářích Pokud bY Žádost na

dóiaci nebyla zas|ána dó uzávěrky 31. 8. 2014 navtŠUr datovou schránkou, Obec Martinice bY

dotaci nikáy nedostala. Já jsem jiosobně odesílal po návratu z dovolené. V tuto dobou nebYl jeŠtě

starosta pavel Fiurášek ve funkói, ani v ZOM_ Všechny ostatní administrativni záIeŽitosti bYlY na

výzvuMŠUt, které ale již naši obec do projektu schválilo.
Íe jasné, že po volbách muselo dojít k vyčerpání dotace a úkonům s tím spojených- Nový starosta

musel s pomócí lng. Dudkové projekt dotáhnout do konce.V opačném případě by byl financován z

rozpočtu obce, Tak to ale ZOM projednalo a schválilo.
Stojím proto za vyjádřením p. ing Stískala i zavyjádřením p. Ing. Dudkové. Starosta FiuráŠek v

tomt-o případě nenapsal pravdu nebo si nezjistil všechny okolnosti s tím sPojené!

Robert Bakala dipl,um
V.r.



Fiurášku!
Děkujeme za sprasené hody. Ty šašku ty nevíš, žekdyž napochodují hasiči před obec, že jim
nejdřív zavelí velitel vpravo vbok, ,,starostovi'' podá hlášení, a potom teprve možeš koktat ty
svoje nesmysly. Program byl vyvěšený, tos nemusel překoktávat, měl to bý.t snad slavnostni
projev né? To jsi hasič. kdyžneznáš základni pravidla, A nauč se chovat při mši. poletovals
tam jak debil a k t<lmu to škrábání v rozkroku, A o tom zvonu, cos tam t'ápa|. to nemělo
hlavu ani patu. Na Floriánské hody zaOlina nikdy nebyl v dědině takový bordel, jak letos.
Dědina nezametená. parkoviště nevidělo metlu od loňska. narychlo rozdrbaná hlina před

barákama, a ty stromky jsou tam taky na hovno. Dobře se ti rozhazují peníze. které Olin
našetřil co? Ty nápisy po dědině se ti také povedly, kolik za to dostali fet'áci z obecní kasy?
Za celé roky se nám obyčejným Maňiňákom nestalo, aby nás starosta po mši vyhazoval
z místa, protože hasiči budou jest, STYĎ SE!! Mohli pojest třeba ve škole. Místo šaškování
po dědině se radši vrat'na základku, třeba tě tam naučí slušnérnu chování a hlavně číst a
potom hlásit, debile.
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