
4.9.2015 13:59:00 - M.H.st.  

Re:....... dění v obci. 

Ahoj Rosťo.Taky přeji krásný den.Můžeš být v klidu.Dokud píšou známí neznámí Arnoštkové a vyjadřují mínění Zbyňků,je vše v pořádku a 

jedná se pouze o závist a neschopnost .To až se přestane psát,nebo se začnou řádně podepisovat,bude něco špatně.Někteří prostě nechápou,že 
nemáme všechno,že nám stačí jenom hodně a nemyslím tím pouze hmotné statky. 

p.s.Pro ty neznalé mapy M.H.st.znamená Milan Hošek starší. 
Odpověz na tento komentář 

2.9.2015 14:11:00 - Rostislav Šťastný ml.  

Multikulturní dění v obci 

Krasný den, 

velmi se mi líbí textové dění v naší obci, ale co je hlavní, tak to, že u nás nevymřeli drbny, závistivci, konspirační teoretici a lidi co očividně 
nemají do čeho a do koho rýpat. 

S pozdravem.. 
Odpověz na tento komentář 

1.9.2015 21:03:00 - Arnostek  

Podekovani 

Zdravim obcany obce Hlina, 

 

sice jsem jiz nechtel reagovat, ale musim. Prvorade jsem rad jak rikal @Zbynek ze jsem vyjadril mineni obcanu obce Hlina, kteri se asi boji 
zverejnit svuj nazor, ale jak je vidno, rekl jsem to za vsechny. @Liba: Co se tyka ovladani obce, lide by se meli zamyslet, zda i nadale 

podporovat kandidaturu rodiny Hoskovi a Dostalych. Pokud takto budete cinit, vubec nic se nezmeni a porad se budete obavat rici svuj 

nazor. No nedej boze jeste na verejne schuzi(V lepsim pripade vam bude odpovedi pokrceni ramen se zalozenyma rukama). @Ludek: Kdyz 

ma nekdo v krvi par promili, tezko se premysli zda vrata jsou o 20 cm uzsi nebo sirsi. Musite si uvedomit, ze jak napsal jeden z clenu 

"hlinskeho vyboru", uklizime a chlastame. Potom 20 cm je jako jeden milimetr. @Mila: Bohuzel te musim zklamat, ja se podepsal, Arnostek 
je moje prezdivka, kterou jiz mam cca 30 let. To ze me pod touto prezdivkou malokdo zna, neni muj problem. Ja se podepsal. @Zbynek: Pan 

starosta toto urcite unese, jakby ne, skoci vedle(smerem nahoru), u pivka se Domluvi s Hoskovyma jak dal, co udelat pro obec, co pro jejich 

"skupinu" a tim to konci. 
 

Lidi, prestante se jich bat, porad mate moznost je sesadit z trunu, pokud nevite jak, poradim vam postup. I zastupitelstvo, ktere je voleno na 

jedno obdobi se da zavcas odvolat. Snad jeste neni pozde. 
Odpověz na tento komentář 
1.9.2015 22:18:00 - Miloš Dostalý 

Re: Podekovani 

Vážený pane Arnoštku, již dříve jsem ve zpravodaji uvedl, že nebudu v diskuzích reagovat na anonymní nic neříkající a nepodložené 
příspěvky. A právě takové mi některé příspěvky typu popíjení alkoholu a úklid na obecním úřadě připadají. Je snad podávání alkoholu na 

veřejných akcích nebo soukromých oslavách zakázáno? A alkohol na zasedání zastupitelstva, to už jste úplně mimo realitu. Ono něco 

anonymně napsat, očernit pár lidí, kteří mají zájem ještě pro obec něco udělat je velmi jednoduché a těžko se proti němu brání. A Vaše 
konspirační teorie o vládě dvou rodin, mínění o práci finančního výboru, o posuzování vrat na hasičce a další názory jsou opravdu 

obdivuhodné. Proto jsem na ně neodpovídal. Určitě se nebráním jakékoliv diskusi o dění v obci a rád budu na příspěvky návštěvníků 

odpovídat, pokud budou konstruktivní. 
Odpověz na tento komentář 

1.9.2015 17:08:00 - Zbyněk  

Reakce 

Tak to je hustý, takovou sodu náš pan starosta neunese a příspěvky vám zatrhne, protože kolem sebe má jen řitivlezky a už nerozezná realitu 

a myslí si, že je nej. Tak to je on náš starosta! 
Odpověz na tento komentář 

1.9.2015 15:12:00 - Míla  

obecní úřad 

Správně patří s křivákama na úřadě nepařím. 
Odpověz na tento komentář 

1.9.2015 15:11:00 - Míla  

obecní úřad 

Anonymus MH.st se nepodepsal a kritizuje. 
Odpověz na tento komentář 

1.9.2015 15:09:00 - Míla  

obecní úřad 

Anonymus poučuje a sám se nepodepíše. Máš smůlu s křivákama napařím. 
Odpověz na tento komentář 

1.9.2015 13:42:00 - Luděk  

hasička vrata 

to je dílo při práci se má myslet! 
Odpověz na tento komentář 

1.9.2015 12:56:00 - Liba  

Reakce 

Tak to bude dokud budou financi vybor ovladat dve rodiny Hoskova a Dostalikova.Chaloupka sam nic nezmuze a ostatni jsou pritakavaci. 
Odpověz na tento komentář 

1.9.2015 9:17:00 - Zbyněk  

Reakce 
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Konečně to někdo napsal za nás, za všechny občany. 
Odpověz na tento komentář 

31.8.2015 22:12:00 - Arnost  

Reakce 

Vazeny pane starosto,  
chci Vas upozornit na to, ze jste byl zvolen (coz uz se nemusi stat), lidmi a vase komunikace s nami je nulova. Kdysi bych toto rici nemohl, 

ale jiz jste arogantni chlap, ktery neumi s lidmi komunikovat. Ke vsemu se stavite velice chladne. A nezlobte se na me, ale pokud jeden z 

clenu vaseho "tymu" napise, cituji  
"Ukážeš nám jak se pořádně uklízí a společně zachlastáme", je ubohe. Je videt co delate na neverejnych schuzich. O tom si musi udelat 

obrazek kazdy. Pokud tam "chlastate", coz by odpovidalo nejen vasemu chovani, tak se nicemu nedivim. Nebudu ani vzpominat vrata na 

hasicske zbrojnici. Ale plne chapu, pokud jste u toho "chlastali", neni se cemu divit. Uvedomte si ze vy jste tu pro lidi a ne lidi pro vas. 
 

Zdravim Vasim heslem: "Chlastu ZDAR !" 
Odpověz na tento komentář 

24.8.2015 15:33:00 - Miluška Šnyrchová  

Re: obecní úřad 

K diskusnímu příspěvku z 10.8.2015 se jménem Míla chci jenom sdělit, že to nebyl můj příspěvek - pokud by mě s ním někdo spojoval. 

Mám-li potřebu ventilovat svůj názor (ať pozitivní nebo negativní), tak se neschovávám. 
Odpověz na tento komentář 

21.8.2015 15:05:00 - M.H.st.  

Re:obecní úřad 

Milý anonyme.Chodíš na úřad v nepravý čas.Jinak bys viděl mnoho zdarmahodin strávených při přípravě a úklidu,mnoho spokojených 

návštěvníků zábavy a ostatních občanů,pro které úřad je.Stydět se nemusíš hlavně za svůj názor a klidně se podepiš.Vezmeme tě mezi sebe a 
předvedeme lepší vodvaz než psaní nepodepsaných názorů.Ukážeš nám jak se pořádně uklízí a společně zachlastáme. 
Odpověz na tento komentář 

10.8.2015 8:58:00 - Míla  

obecni uřad 

nedávno jsem byla na úřadě, ale takový nepořádek/bordel/ to se musí vidět. Ten úřad je pro občany a ne pro ty, co tam stále chlastají. Stydím 

se za to. No jo, jaké zastupitelstvo, takový úřad. 
Odpověz na tento komentář 
19.8.2015 10:44:00 - Květa 

Re: obecni uřad 

dyž uklízečka by chcela peníze a furt to uklízet dokola nikoho nebaví 
Odpověz na tento komentář 

21.7.2015 15:08:00 - hádej  

čeština 

Taneční zábava 22.8.2015 bude "na obecním úřadě" nebo " za obecním úřadem"? Je dobré dávat pozor když něco předkládám veřejnosti. 
Odpověz na tento komentář 

12.12.2014 13:17:00 - Martin  

Něco na tom bude 

Zajímavé, doporučuji pročíst odkaz http://albafos.blog.cz 
Odpověz na tento komentář 
17.1.2015 21:47:00 - rodák a občanka 

Re: Něco na tom bude 

Určitě na tom něco bude pravdy starosta neví jak odpovědět aproto nereaguje a čeká až to všechno utichne a zapomene se na to tak se bude 

tvářit dále, že je všechno vpořádku a že je ze všch nejlepší a nejspravedlivějčí fakt div. 
Odpověz na tento komentář 

7.12.2014 21:28:00 - Rosťa Šťastný pozn. mladší  

Slovo starosty :D 

Milá paní Chlubná, 

tuto vesničku mám rád a bydlí se mi tady skvěle ;;) Když tak čtu Vaše názory a vidím o co se tady staráte, tak je mi Vás líto ;;) Můj osobní 

názor je, že náš starosta udělal pro obec dost práce, která je na rozdíl od Vašeho psaní VIDĚT ;;) 

Odpověz na tento komentář 
12.12.2014 13:38:00 - Milada Chlubná 

Re: Slovo starosty :D 

Pane Šťastný,  
když jste mě tak hezky oslovil, tak Vám musím odpovědět. Na Hlíně se mně taky líbí, proto tady žiju od narození. Vaše reakce je "mimo 

mísu", uvedené dotazy jsou určené starostovi a týkají se ochrany osobních údajů, protože nikdo, ani obecní úřad, nesmí zveřejňovat osobní 

údaje o občanovi bez souhlasu. Je moc dobře, že Váš pan starosta ctí "Slib zastupitele" a snaží se funkci vykonávat s jeho souladem, ale taky 
je potřeba naučit se pravdivě odpovídat na všechny dotazy i na ty nepříjemné, přiznávat chyby a informace z úřadu neupravovat ve svůj 

prospěch. My dva se sice neznáme, ale tuším, odkud zprávy o mně máte, takže ještě jednu pravdivou. Z práce jsem nikdy vyhazov nedostala, 

to jsem jenom po 41 letech zaměstnání odešla do důchodu. 
Odpověz na tento komentář 

5.12.2014 13:24:00 - Milada Chlubná  

Dotazy pro pana starostu. 

Pane starosto, do dnešního dne jste mně neodpověděl na můj dopis z 6.11.2014, tak se Vás znovu ptám prostřednictvím webových stránek.  
Odkud čerpá redakční rada zpravodaje Obce Hlína všechny informace o narození, úmrtí a jubileích, které zveřejňuje v obecním zpravodaji? 
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Má redakční rada souhlas ke zveřejňování osobních údajů od všech občanů (případně rodinných příslušníků), které dosud ve Společenské 

rubrice uvedla? Proč v posledním čísle zpravodaje č. 3/2014 Společenská rubrika chybí? Děkuji 
Odpověz na tento komentář 
19.12.2014 11:40:00 - Milada Chlubná 

Re: Dotazy pro pana starostu. 

Pane starosto, 

odpověď na písemnou žádost má občan dostat písemně do 15 dnů. Dnes je 19. 12. 2014 a já jsem konečně dostala Vaši odpověď na moji 
žádost z 6. 11. 2014, ale na výše položené otázky odpovídáte velice nejasně a vyhýbavě, i když otázky zní srozumitelně. Prosím, o odpovědi 

na výše uvedené dotazy zde, aby i ostatní občané věděli o svých právech a Vašich povinnostech. 
Odpověz na tento komentář 

21.5.2014 14:00:00 - občan obce  

rozvoj obce 

Dobrý den, zajímá mě, proč události roku 2010, 2011 2012 a 2013 jsou zařazeny v AKTUALITÁCH - rozvoj obce a nejsou přiřazeny v 

Událostech od roku 1998. Je to naprosto nepřehledné a zavádějící. Dále mě zajímá, kde rostou vysazené lípy (byť je neplatila obec ze svého 

rozpočtu) a jestli se v rode 2013 vyměňovala pouze okna a zádvěří na Obecním úřadě a kolik to stálo. Ne, že by to bylo pro mě tak důležité, 
ale když se všechny akce vyčíslují v korunách, mělo by to být i u tohoto. Děkuji. 
Odpověz na tento komentář 

30.8.2013 20:36:00 - Tomáš Hošek  

Rozmarýnové hody 2013 

Zdravím čtenáře této diskuze, po dnešním shlédnutí fotografií z letošních hodů bych chtěl poděkovat všem, co se na přípravě těchto hodů 

podíleli. Jsem až s podivem překvapen, jaká na těchto fotkách panuje dobrá nálada i přes nepřízeň počasí, které nám letošní rok vůbec 

nepřálo. Vím, že se nám nepodařilo do detailu dodržet všechny tradice, ale snad nám toto bude odpuštěno. Provizorní hlínská venkovní 
Sokolovna, jak jsem tento název od místních párkrát slyšel, nám dodala dostatek míst, aby uspokojila snad všechny návštěvníky, kteří se i v 

tomto nevlídném počasí na hody vypravili. Tedy se budu ještě jednou opakovat, ale z pořízených fotografií mám pocit, že se vše vydařilo a 

děkuji všem za podporu a pomoc. Váš druhý letošní stárek Tomáš. 
Odpověz na tento komentář 

10.12.2012 18:12:00 - Miluška Šnyrchová  

adventní koncert 

Včera se v našem kostele uskutečnil již sedmý adventní koncert. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci koncertu 

podíleli, zejména paní Janě Vašulínové a účinkujícím. Posluchačů byl téměř plný kostel, je jen škoda, že převážná většina nebyla místní. O 
kulturních akcích u nás bylo řečeno mnoho. Ať už hezkého nebo naopak nehezkého. Ale pravda je, že každou snahu a úsilí obohatit náš 

každodenní život, bychom měli umět ocenit. Možná svou účastí. 
Odpověz na tento komentář 

5.12.2012 19:52:00 - čtenářka  

webové stránky 

Dobrý den, jen chci upozornit na odstranění ankety o babských hodech. Domnívám se, že v prosinci to už nikoho nezajímá. Děkuji. 
Odpověz na tento komentář 

21.11.2012 12:04:00 - Kamila  

co je správné 

Správné je, když někdo něčemu rozumí a nebojí se o to podělit s ostatními třeba i formou internetu. Správné je, když je příspěvek podepsán a 

pisatel si za svým názorem stojí. Správné je , když to čtenář pochopí a věřím, že většina pochopila. V pravdě neni potřeba hledat nenávist. 
Odpověz na tento komentář 
23.11.2012 13:28:00 - Milan Hošek st. 

Re: co je správné 

Správné je,když někdo něčemu rozumí a podělí se o to ve správný čas a ve správnou chvíli ,aby z toho mělo prospěch co nejvíce lidí,správné 

je psát pravdu celou ,protože v případě polopravdy je lépe mlčet.Nešťastný ten,jehož moudrost nikomu neprospěje.Poslední věta není z mé 
hlavy. 
Odpověz na tento komentář 

5.11.2012 16:20:00 - Vlaďka  

Předešlý příspěvek 

Je myšleno výkopové a úklidové práce firmou pana Hoška a starosty? Jestli je tomu tak, pak nesuďme naši vládu. Jsme malá 

obec a je to tu stejné. Přihrávají si jeden na druhého. 
Odpověz na tento komentář 

2.11.2012 17:26:00 - Milada Chlubná  

Oznámení o konání zastupitelstva dne 2.11.2012 

Zveřejnění pozvánky nebylo provedeno v souladu s platnou legislativou. Zákon o obcích v § 93 odst. 1 ukládá, aby informace o místě, době a 

navrženém programu připravovaného zasedání ZO byla vyvěšena na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Proto je 

třeba, aby informace byla na úřední desce zveřejněna celých 7 dní předcházejících dni konání zasedání, tedy 7x 24 hodin. Na oznámení o 

konání zasedání ZO Hlína je sice uvedeno datum 26.10.2012, ale na úřední desce bylo vyvěšeno až 29.10.2012, takže zasedání se může 

konat nejdříve 6.11.2012. Při nedodržení sedmidenní zákonné lhůty se vždy jedná o porušení zákona a při kontrole výkonu samostatné 

působnosti bude jako kontrolní závěr uvedeno porušení § 93 odst. 1 zákona o obcích. 
Odpověz na tento komentář 

2.11.2012 17:10:00 - "předchozí účetní" a pro všechny, kterým už paměť tak neslouží - Milada Chlubná  

Zpravodaj září 2012 - slovo starosty 

Anonymy - to není můj styl, pod úplně stejný příspěvek ve zpravodaji jsem se podepsala a kdo je předchozí účetní, většina místních ví. Jen 
připomenu, že takto mě nazval starosta na zasedání - viz zápis 6/2007, když neuměl vysvětlit zařazení přebytku hospodaření do rozpočtu, tak 

to svedl neprávem na mě - na předchozí účetní. Vzhledem k tomu, že účetní agendu obcí znám, žasnu, co starosta dokáže vyprodukovat za 

výmluvy a argumenty ohledně špatně zaúčtované dotace. Přitom šlo jen o to, pokud nás občany chtěl o této záležitosti informovat, napsat 
popravdě, že účetní chybně zaúčtovala výdaje, proto má obec vrátit 90 000 Kč, ať už sankce 99 090 Kč je prominuta nebo ne. Jeho nová 

verze vysvětlování postrádá logiku. V červnu uvádí, jak účetní musela pátrat ve směrnicích různých organizací a teď zase, že když uviděla 
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slovíčko "nové" podlahy, tak účtovala automaticky. Faktura za výměnu podlahy byla zaplacena už 7.10.2011, ale smlouva na dotaci s 

krajským úřadem byla uzavřena až 29.11.2011 s přesným účelem určení " na sanaci vlhkého zdiva a opravu fasády na obecní budově č.p. 49 

- knihovna" a s předepsaným zaúčtováním na paragraf 3314 položka 5321 ÚZ 339, takže proč bylo účtováno jinak? Opravu fasády prováděla 
firma na výkopové a úklidové práce - firma dvou zastupitelů, kteří navzdory zákonům, sami sobě tuto zakázku odhlasovali. Tímto svým 

vyjádřením panu starostovi nijak neupírám jeho zásluhy ve prospěch obce, ale stejně tak se snažili i starostové před ním a navíc 
Odpověz na tento komentář 
6.11.2012 17:41:00 - Vladimír N. 

Re: Zpravodaj září 2012 - slovo starosty 

Paní Chlubná, 

sleduji už dlouho vaši neomalenou a pomstychtivnou diskusi na webu obce Hlína. Asi už si nepamatujete na to, jak rychle jste odešla z 
Obecního úřadu Hlína z funkce účetní, jak rychle jste dala výpověď a ačkoli vás přemlouvali, nechtěla jste práci dále dělat. Pak jste neměla 

vůbec zájem ani o to, řádně svoji práci předat nově nastupující účetní. Není to sice v povinnostech zákoníku práce,ale je to v etice chování a 

v solidním a přátelském přístupu, který je vám určitě cizí. A teď, coby nezaměstnaná osoba, na kterou já pracující přispívám, sedíte u 
počítače a píšete hlouposti o lidech, kteří pracují a snaží se být prospěšní. Zkuste se orientovat na něco, čím pomůžete hlavně sama sobě, 

nebudete tak sobecká a nepřející, něco, co by vám dělalo radost. Je mi vás líto. Toto píšou jenom nešťastní a zakomplexovaní lidé!!! 
Odpověz na tento komentář 
4.1.2013 14:07:00 - Milada ch. 

Re: Re: Zpravodaj září 2012 - slovo starosty 

Vladimíre N. a toto řekl kdo? starosta? 
Odpověz na tento komentář 
9.11.2012 19:30:00 - Jana H. 

Re: Re: Zpravodaj září 2012 - slovo starosty 

bývalá paní učetní dala výpověď z ou hlína a z ou kratochvilka dostala výhazov ,teď si hraje na chytrou .at vám napíše proč. ..S lidma dokáže 

komunikovat pouze přes internet ,mezi občany tato dáma si přijít netroufne. 
Odpověz na tento komentář 
2.11.2012 17:13:00 - Milada Chlubná 

Re: Zpravodaj září 2012 - slovo starosty 

P o k r a č o v á n í  
 

..............byli přímí a rovní. 
Odpověz na tento komentář 

5.9.2012 15:45:00 - M.Š.  

stránky obce 

Vzhledem k tomu, že za pár měsíců bude konec roku 2012, bylo by dobré doplnit do "Významných událostí od r. 1998" i rok 2010 a rok 

2011. Vím, že i v těchto letech byla obec na události bohatá a snadno by se mohlo časem zapomenout. 
Odpověz na tento komentář 

1.9.2012 14:57:00 - |Holky z Prštic  

BABSKÉ HODY 

Vaše hody se nám moc líbily. Ženy to měly pěkně secvičené a všechny do toho daly hodně. Slyšely jsme i ohlasy nejmenovaných žen z vaší 

vesnice....ať jim prší, stejně nikoho neosloví...apod. 
To jsou ženy, kteří závidí a každou akci se snaží zhatit různými pomluvami. Nám se to líbilo a jsme rády, že jsem se zúčastnily a zatancovaly 

si. 
Odpověz na tento komentář 

14.8.2012 19:21:00 - blbec na konec  

reakce na vše 

Zdrávím všechny, vidím, že v naší obci bude vždy jen to špatné a to dobré se hodí pod stůl a je ihned zapomenuto. Přitom pisatelé ani 

zdaleka neví, co vše obnáší post starosty, místostarosty nebo zastupitele, kolik času a úsilí zabere nacvičit divadelní hru a obětovat pro 

divadlo svůj volný čas a energii. To samé je to i s hodama, nemůžeme po mladých chtít, aby si uspořádali hody, když jim to jen strpčujeme a 
znechucujeme pomluvami a nikde žádná chvála. Věci, z kterých jsme se dříve těšili nás nyní pobuřují. Toto není podle mne dobrá cesta, ale 

nejspíš chtějí být někteří z Vás jen zavření doma a život v obci je jim ukradený. 
Odpověz na tento komentář 
16.8.2012 18:22:00 - blbec na konec 

Re: reakce na vše 

v každé obci se vždy najdou závistivci a lempli kteří budou neustále podpalovat a znechucovat normálním lidem život.nic si z toho nedělejte 

,ve finále jsou to chudáci kteří jsou k politováni hodní,nenávidí lidi a pravděpodobně i sebe.u nás v obci to máme ještě horší.jinak pokračujte 
a nenechte se z nechutit .jste z mála obcí kde je tolik kultury 
Odpověz na tento komentář 
16.8.2012 20:12:00 - jarouš 

Re: Re: reakce na vše 

a taky se najdou na konci blbci 
Odpověz na tento komentář 
16.8.2012 12:57:00 - Janek 

Re: reakce na vše 

Svatá pravda,inu "každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán" 
Odpověz na tento komentář 

5.8.2012 10:39:00 - "předchozí účetní"  

Červnový zpravodaj - slovo starosty 

Komentář starosty ke kontrole hospodaření obce Hlína za rok 2011 mě přiměl k napsání následujících řádků. Při kontrole byly zjištěny 

závažné nedostatky v účtování, proto musí obec vrátit dotaci 90.000,;; Kč. Starosta se nám snaží vysvětlit, že za chybu v účtování odpisů 

může program a druhá chyba je jen záměna slov investiční a neinvestiční. O jak závažné nedostatky se ale jedná, svědčí i fakt, že se v této 
souvislosti zmiňuje o rezignaci na funkci starosty. 
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Obec Hlína žádala o neinvestiční dotaci, smlouva byla uzavřena na neinvestiční dotaci, příjem peněz z krajského úřadu byl zaúčtován na 

položku neinvestiční dotace, ale výdaje za provedené práce jsou zaúčtovány nelogicky na investice, místo na položku opravy. Je to účetní 

chyba. 
Starosta uvádí, že účetní obce postupovala podle různých doporučení, výkladů a směrnic různých organizací a dle těchto zaúčtovala dotaci 

jako investiční!? Tak to je úplný nesmysl. Paní účetní nemusela nikde pátrat, protože jde o účtování obcí a navíc krajský úřad zasílá vždycky 

k dotacím pokyny, jak účtovat. Pokud si ani přesto nevěděla rady, měla věc konzultovat nejprve se starostou, ten by jí měl vysvětlit k jakému 
účelu budou peníze použity, nebo zvednout telefon a zavolat na kraj, kde vždycky ochotně poradí.  

Chybné účtování mohla účetní zjistit ještě několikrát, a to při finančním vypořádání dotací, kdy se zasílají na krajský úřad tabulky, nebo při 

schvalování rozpočtového opatření, které se provádí na pol 
Odpověz na tento komentář 
5.8.2012 10:44:00 - "předchozí účetní" 

Re: Červnový zpravodaj - slovo starosty 

p o k r a č o v á n í 
 

Chybné účtování mohla účetní zjistit ještě několikrát, a to při finančním vypořádání dotací, kdy se zasílají na krajský úřad tabulky, nebo při 

schvalování rozpočtového opatření, které se provádí na položky, a nebo při uzávěrce roku 2011, kdy má účetní kontrolovat závěrečné sestavy 
a ještě do února roku 2012 může provést opravy účtování předchozího roku.  

Špatným zaúčtováním výdajů vznikla obci škoda 90 000,;; Kč, které musí vrátit a ještě se vyměřuje pokuta za porušení rozpočtové kázně. 

Peníze byly použity účelově správně, snad i hospodárně vynaloženy, když práce prováděla firma, kterou vlastní dva zastupitelé - za to je 
odpovědný starosta obce a za účtování odpovídá účetní obce. 

Nejsme neomylní, chyba se může stát, ale příště, prosím, více reality, bez školáckých výmluv. 

 

Odpověz na tento komentář 
11.8.2012 19:09:00 - marie 

Re: Re: Červnový zpravodaj - slovo starosty 

tak vono to néni tak všechno pravda 
Odpověz na tento komentář 
14.8.2012 14:39:00 - rodák z dědiny Hlína 

Re: Re: Re: Červnový zpravodaj - slovo starosty 

ano pravda vypadá jinak než píše starosta to jsme snad všichni pochopili 
Odpověz na tento komentář 

13.7.2012 22:28:00 - Eva  

webové stránky - nový vzhled 

Co člověk, to názor. Mně se naopat, tento nový vzhled moc líbí. 
Odpověz na tento komentář 

11.7.2012 14:47:00 - Majka rodačka  

webové stránky 

Zdravím všechny a souhlasím,že ty staré webové stránky byly mnohem lepší. 
Odpověz na tento komentář 

28.6.2012 14:33:00 - čtenářka  

webové stránky 

Dobrý den, ráda bych věděla, co se stalo s původními webovými stránkami. Tyto nejsou teda nejsou nic moc, zvlášť ten překrývající se horní 

obrázek. 
Odpověz na tento komentář 
28.6.2012 22:59:00 - náhodný návštěvník 

Re: webové stránky 

Tento názor zcela sdílím, vůbec to nevypadá pěkně, je to slátanina několika obrázků a celé to působí rušivě a zmatečně. 
Odpověz na tento komentář 

8.4.2012 21:12:00 - rodačka u Hlíny  

Nic nového 

pod sluncem, nuda, pořád všechno dokokokola, v čekárně visí vajíčka, hrůza probuďte se hliňáci a dělejte něco. A co ta rozhledna, okolí 

hrůza a děs! 
Na jméno Menšíka jste lidi nalákali, ale jinak děs. 
Odpověz na tento komentář 
9.4.2012 11:35:00 - Hliňák Zdeněk 

Re: Nic nového 

To všechno je pravda,ale nás hliňáky by zajímalo, 

ldo včera pořádal zábavu. Nikde nebyla ani zmínka 

a ve škole chrápali cizí lidi.Kdo jim to povolil? 
Už si děláte co chcete na tom úřadě. Budeme volit jiné lidi. 
Odpověz na tento komentář 
9.4.2012 15:27:00 - mimozemšťan 

Re: Re: Nic nového 

nikdo nic pořádat nemusí ,hospoda je společenská místnost přístup má každy ,vstupné žádné nebylo ,takže neotravuj slušným lidem život.jo a 

čekárna je nejhezčí v okolí to je bez pochyb ty rodačko 
Odpověz na tento komentář 

24.3.2012 20:32:00 - Tom  

varování hejtmana JM kraje 
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v pátečním hlášení obecního rozhlasu jsem si poslechl varování, či možná zákaz, hejtmana JM kraje ve věci rozdělávání uhňů atd. u lesů a 

zatravněných pozemků. V sobotu kolem osmé hodiny mne proto překvapil ohňostroj na rozhledně. Asi nikoho nezajímá, že rozhledna je 

těsném sousedství s neudržovaným pozemkem pana Januše. Nebo toto varování platí jen pro někoho? 
Odpověz na tento komentář 
24.3.2012 21:56:00 - hlíňák 

Re: varování hejtmana JM kraje 

no to je dobrý, tak kdo to tam byl, dozvíme se to??? 
Odpověz na tento komentář 
25.3.2012 22:11:00 - Miloš Dostalý 

Re: Re: varování hejtmana JM kraje 

Sobotní večerní ne ohňostroj, ale pouze vystřelení několika signálních raket, bylo součástí akce s názvem "Keltský telegraf", pod dozorem 
hasičů z Ivančic. 
Odpověz na tento komentář 
29.3.2012 22:40:00 - hliňák 

Re: Re: Re: varování hejtmana JM kraje 

To si jen někdo z nás vystřelil, dobrý. 
Odpověz na tento komentář 

2.2.2012 12:48:00 - Evík z Bránic  

diskuse 

Tak to zrušte,ale aspoň je vidět jak jste přátelská,celistvá a kompaktní obec!!! 
Odpověz na tento komentář 

1.2.2012 19:15:00 - zvídavý občan hliňák  

Virtuální prohlídka 

Pane starosto, prosím vás, kolik zaplatila obec za virtuální prohlídku Hlíny? Už teď děkuji za odpověď. 
Odpověz na tento komentář 
1.2.2012 23:09:00 - Miloš Dostalý 

Re: Virtuální prohlídka 

Zdravím všechny diskutující a přece jen na přímou výzvu a otázku odpovím, i když vůbec nemám v úmyslu se těchto anonymních diskusí 

účastnit. Cena virtuální prohlídky není tajná a ti z Vás, kteří jste byli na listopadovém veřejném zasedání zastupitelstva jistě víte, že bylo 
schváleno zakoupení tohoto produktu v ceně 70 000 Kč bez DPH. 
Odpověz na tento komentář 
5.2.2012 17:05:00 - Marie 

Re: Re: Virtuální prohlídka 

Bohužel, každý z nás nemá tu možnost zůstat doma z práce, kdykoliv se mu zachce a za co se vydávají obecní peníze nás zajímá. Zápisy ze 

zasedání na stránkách chybí a po dědině šla řeč, že za virtuální prohlídku se zaplatilo sto tisíc, ale zatím je to "jen" 85 000 Kč s DPH. Je to 

hodně peněz za zbytečnost. 
Odpověz na tento komentář 
9.2.2012 17:35:00 - občan hliňák 

Re: Re: Re: Virtuální prohlídka 

Svatá pravda! 
Odpověz na tento komentář 

29.1.2012 13:16:00 - Rádoby divadelník  

:-))))) 

Ták milé VIPíčka z Hlíny,přepudrovat nosánky a hurá na obecňák!!!Ve čtyři máme zkoušku na divadlo.Pro ty co neví,kde to je,tak je to mezi 
horní a dolní návsí,směrem na "palóóčky"!!!! 
Odpověz na tento komentář 
29.1.2012 18:40:00 - Občan Hlíny 

Re: :-))))) 

A proč na obecňák? Obecní úřad má být repré místnost a ne aby se tam chlastalo, na to máte hasičku. Nikde konde toto není ma OÚ jen u 

nás. 
Odpověz na tento komentář 
29.1.2012 21:15:00 - Maruška 

Re: Re: :-))))) 

Protože divadelníci a zastupiči je jedna velká rodinka a ti si můžou dovolit vše,na rozdíl od nás ostatních,chlastat na úřadě a nebo třeba si 

postavit za pěkným barákem hrůzu,a někdo si řádně zažádá o stavbu a nepovolí se mu,pořád mají nějaké argumenty proti. 
Odpověz na tento komentář 

28.1.2012 13:18:00 - Laďa Šnyrch  

??? 

Chci jen upřesnit, že výše uvedený Laďa nejsem já. 
Odpověz na tento komentář 

26.1.2012 13:11:00 - KVĚTA  

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA JE SICE NOVĚ VLOŽENA, ALE ZÁBĚRY OBCE JSOU NĚKOLIK ROKŮ STARÉ. HORNÍ A DOLNÍ 

NÁMĚSTÍ, TO JE ASI NOVINKA. A CENA BY MĚ ROVNĚŽ ZAJÍMALA. 

Odpověz na tento komentář 

26.1.2012 13:11:00 - KVĚTA  

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA 
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VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA JE SICE NOVĚ VLOŽENA, ALE ZÁBĚRY OBCE JSOU NĚKOLIK ROKŮ STARÉ. HORNÍ A DOLNÍ 

NÁMĚSTÍ, TO JE ASI NOVINKA. A CENA BY MĚ ROVNĚŽ ZAJÍMALA. 

Odpověz na tento komentář 
27.1.2012 9:29:00 - Majka 

Re: VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA 

Zdravím všechny,vždycky se říkalo v dědině,v křenové,zajíček atd. a najednou taková změna,která se na Hlínu ani nehodí. 
Odpověz na tento komentář 
27.1.2012 16:04:00 - Laďa 

Re: Re: VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA 

A taky se říkalo na place,u divadla a to divadlo hráli ochotníci a dneska je to náměstí,amfiteátr a divadlo hrají herci a mají nosánek pěkně 

nahoru a hrají si na něco víc takový VIPky z Hlíny. 
Odpověz na tento komentář 
28.1.2012 12:50:00 - Terka 

Re: Re: Re: VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA 

Ale taky by měla mít virtuální prohlídka určitou úroveň, když prezentuje obec =) Hlíňáci přece vědí sami dobře, jak se čemu říká, ale ostatní 
lidi, kteří se samozřejmě na prohlídku můžou podívat, to neznají. Rozhodně to zní lépe než "na place" apod. 
Odpověz na tento komentář 

25.1.2012 16:04:00 - Miluška Šnyrchová  

diskuse 

Milí kritici a obhájci, nechápu o co v této vášnivé diskusi jde, ale připojím se tím, že chci-li někoho kritizovat, tak za prvé musím mít odvahu 

se podepsat a stát si za tím co kritizuji a za druhé pokud se mi něco nelíbí měla bych se snažit s tím něco udělat. Je velice jednoduché sedět 

doma a přemýšlet koho bych naštvala. Já sama se snažím říct věci, které se mi nelíbí tam, kde si myslím, že bych měla a vím z vlastní 

zkušenosti, že to není vůbec lehké.Bydlím na Hlíně spoustu let a jsem rovněž přistěhovalec.Pravda však je, že za ta léta se tady hodně věcí 
změnilo, a to díky všem starostům, které jsem za tu dobu zažila. Také je pravda, že se mi některé věci nelíbily a někdy nelíbí, ale tak to 

prostě je. Vždyť nadarmo se neříká "není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem." Měli bychom si ale všichni uvědomit, že bez 

divadla, rozhledny a všech těch ostatních společenských a kulturních akcí, by o tak malé obci, jako je Hlína, nikdo ani nevěděl. Patřím také 
mezi divadelní "důchodkyně" a nestydím se za to. Za ty roky jsme my všichni odvedli kus dobré práce a troufám si tvrdit, že jen díky nám se 

podařila obnovit zašlá tradice divadla v přírodě. Že jsme už dnes za zenitem je přece jasné, ale ani profesionály nikdo neodstřelí jen proto, že 

mají určitý věk. A dál si myslím, že to, že se někdo s někým o něco dohaduje, se týká pouze těch osob a nikomu do toho nic není. 
Přeji vám všem v novém roce hodně zdraví a lepší pohled na svět. 
Odpověz na tento komentář 
26.1.2012 12:33:00 - Zdenka 

Re: diskuse 

Pěkné odpoledne, 

chci se zeptat proč v té prohlídce není zahrnuta celá dědina. Nikdy jsme neříkali horní a dolní návsí. A dále se chci zeptat, kolik to stálo. 

Děkuji za odpověď. 
Odpověz na tento komentář 

16.1.2012 16:23:00 - lenka  

Celistvá obec? 

Milá Lucko, 
z čeho tak soudíte, že je obec celistvá? Zdání klame a papír snese všechno. To je tady prostě jenom parta rádoby divadelníků a naoko 

přitakávačů, kteří mezi sebe jen tak někoho nepustí. Každoročně je boj o role, protože napřed musí být obsazeny všechny dujsičky. A 

starosta? To raději pomlčím,taky všem neměří stejně i když se tváří jak milius,je to jako všude jinde, platí já na bráchu, brácha na mě. 
Odpověz na tento komentář 
22.1.2012 15:14:00 - Milan Hošek st. 

Re: Celistvá obec? 

Milá Leničko,Martičko,rodilí hlińáci.Nezůcástńuji se téchto anonymních diskusí,ale musím udělat vyjímku a poradit všem podobného 
názoru,když čtu jak vám záleží na společenském životu v naší obci a nevidíte světélko v tunelu ,v tom marastu,který se u nás děje.Leničko 

jak jsi zmínila příjmení prababičky nejmladších hereček našeho divadla,trefně jsi připomněla,že tato rodina baví diváky už čtyři 

generace,když k tomu přidáš šíkovnost ve zpěvu,hraní a množství času věnovaného přípravě divadla,musíš uznat,že takovéto reference lehce 
přejdou v preference.Běž touto cestou a dřív nebo pozdeji docílíš stejných postů.Je tu i rychlejší cesta.Všichni co víte,jak dělat to správné 

divadlo se sejděte,domluvte se a ukažte všem to divadlo plné štávy a bez důchodců.Rád si s vámi nějaký štěk zahraji,pokud mě mezi sebe 

vezmete.Tak to bylo před mnoha lety/proto asi samý důchodce/nejsme voleni ani vyvoleni.Dovedu si představit dvě divadla v jednom roce,to 
upadající plné důchodců a to plné štávy a mladých talentů.Co se týče našeho pana starosty,je to s ním jako s manželstvím,není dokonalý/jako 

asi kažý z nás/,ale dokonalejšího nemáme/ani nehledáme/Pokud však někdo ví jak obec řídit lépe,není nic jednodužšího než se napsat na 

kandidátku v příštích volbách.Radil bych na tom pracovat co nejdřív,protože překonat oblibu našeho starosty není jednoduché,jak třeba 
dokazují výsledky všech voleb kterých se zůčastnil.Ještě rychlejší cesta jsou mimořádné volby,to je složitější,ale člověk který chce vést obec 

to 
Odpověz na tento komentář 
22.1.2012 15:20:00 - Milan Hošek st. 

Re: Re: Celistvá obec? 

určitě zvládne.Doufám že moje rady pomohou všem,kterým leží blaho obce na srdci a ukážou tu správnou cestu.Přeji příjemný den a když se 

příště podepíšete,bude diskuse věcnější. 
Odpověz na tento komentář 
22.1.2012 18:03:00 - přistěhovalec 

Re: Re: Re: Celistvá obec? 

Po šlápnutí na kuří oko odezva - dlouhý, ašak ničím nezajímavý příspěvek hrdiny, který se podepsal. Vážený, starosta je od toho, aby se 
staral a bere za ty dvě hodiny týdně nemalý peníz, tak ať se stará. A ten úřad by taky potřeboval vystřídat, někteří tam trčí dle zaručených 

pramenů už od puberty. 
Odpověz na tento komentář 
22.1.2012 22:02:00 - Milan H. 
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Re: Re: Re: Re: Celistvá obec? 

To víš,někdo se těší přízni spoluobčanů od puberty a postu služebně nejstaršího člena zastupitelstva,někdo se zmůže pouze na anonymní 

bláboly.PS:v tom nezajímavém příspevku máš návod na vystřídání úřadu.A skončil jsem,tato diskuse je pod moji úroveń.HAU 
Odpověz na tento komentář 
19.1.2012 17:48:00 - Divadelník 

Re: Celistvá obec? 

No?! Tak teda milá Lenko a Marto, veřejně vám oběma gratuluju! Takovou pitomost napíše jenom naprostý i....t. :D 
Odpověz na tento komentář 
19.1.2012 22:17:00 - Pepa 

Re: Re: Celistvá obec? 

Jiný názor je nepřípustný, to se tady musí jen chválit, chválit a zase chválit, i když zkušenost je jiná? Takže jestli máte jiný názor, tak si ho 

nechejte pro sebe a buďto chvalte, nebo držte jazyk za zuby a na rohu si holky zadrbejte a všechno bude o.k. A bacha na cenzora! 
Odpověz na tento komentář 
21.1.2012 8:00:00 - Hliňák 

Re: Re: Re: Celistvá obec? 

Obec není vůbec selistvá. Co člověk, to podrazák a faleš zde vládne. 
Odpověz na tento komentář 
21.1.2012 20:20:00 - rodačka 

Re: Re: Re: Re: Celistvá obec? 

Cenzor je cenzor,pravda je jiná,bylo to tak,je to tak a bude to tak,nic se nezměnilo. 

Odpověz na tento komentář 
21.1.2012 18:01:00 - rodilý hliňák 

Re: Re: Re: Re: Celistvá obec? 

Jak jsem si přečetl všechny komentáře mohu usoudit jen jedno. Vše se točí kolem divadla. Buď je špatný režisér, nebo se neumějí mezi sebou 

domluvit. Podle mě mají hrát jen mladí a těm to jde, a ty důchodkyně ať už toho nechají. Stejně neumí hrát ani zpívat. On se to naučí každý 
ale dát tomu tu správnou šťávu, umí jen někteří. Takže důchodkyně odejděte a bude vše v pořádku a nikdo se nebude hádat o role. 
Odpověz na tento komentář 
22.1.2012 22:55:00 - Rádoby divadelník 

Re: Re: Re: Re: Re: Celistvá obec? 

Nevím,co tu stále řešíte,když divadlo se těší stále větší popularity i s rádoby "důchodci" a nechápu,jak si může nějaký anonyn dovolit 

vyzývat někoho k odchodu!!!!Lidi,mějte rozum a nenechte se tak ovlivňovat závistí!!!!!! 
Odpověz na tento komentář 
18.1.2012 15:51:00 - karel 

Re: Celistvá obec? 

milá lenko a milá marto.ani se nedivím,že vás mezi sebe nikdo nechce pustit.srší z vás nenávist a zloba. 
Odpověz na tento komentář 
18.1.2012 18:18:00 - Bobek 

Re: Re: Celistvá obec? 

Milá liduško alias lucko alias kadle,ty seš ta nej, nej, nej holka! 
Odpověz na tento komentář 
17.1.2012 16:13:00 - Marta 

Re: Celistvá obec? 

Svatá pravda!!! 
Odpověz na tento komentář 

15.1.2012 23:57:00 - lucka  

obec hlína 

máte všechno nej, nej, vůbec tomu nemůžu věřit, že v té dnešní příšerné (údajně demokratické době) ,která vyhovuje jen těm lidem,kteří 

můžou beztrestně okrádat se Vám daří držet obec celistvou. Držím obě pěsti. 
Odpověz na tento komentář 

15.1.2012 23:40:00 - liduška  

obec hlína 

jste nej , nej, V dnešní době jste přímo jednička, držím Vám pěsti ať se Vám daří. To se jen tak nevidí, aby byla obec tak kompaktní. 
Odpověz na tento komentář 

3.1.2012 19:10:00 - Kamila  

Adventní koncert 

Adventní koncert v hospodě, to je úžasné. 
Odpověz na tento komentář 

26.10.2011 10:51:00 - Mirka  

Elektřina 

Prosím Vá, ta zpráva o té elektřině je už týden  

stará, dejte tam něco nového. Hrůza. 
Odpověz na tento komentář 

26.10.2011 10:49:00 - Věrka  

Neúplné informace 

http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11989#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11980#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11981#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11983#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11985#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11984#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11990#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11978#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11979#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11977#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11973#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11972#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=11145#dform
http://www.obec-hlina.cz/5023/obec-hlina/?cdis=3&drec=9121#dform


Nemáte žádné fotky z VZ , jsou tam pouze staré, 

máte neúplné informace a vcelku jste se hrozně zhoršili. 

Zkuste to ještě napravit. 
Odpověz na tento komentář 

26.10.2011 10:47:00 - rodačka z Hlíny  

Vložení příspěvku 

Již po několikáté vkládám příspěvek, ale nejde to. 

Máte asi někde chyby a neúplné informace. 
Hodně jste se poho¨ršili. 
Odpověz na tento komentář 

11.10.2011 12:20:00 - Danuš  

VZ 

Pěkné poledne, 

chtěla jsem se podívat na fotky z VZ a v tomto roce 

tam nemáte ani jednu fotku.  
Zkuste to napravit. 

Děkuji. 
Odpověz na tento komentář 

14.7.2011 9:24:00 - pavel hlína  

obec Hlína 

držím vám palce ,zdravím pavel hlína 
Odpověz na tento komentář 

22.8.2010 13:10:00 - Jana  

Obec Hlína 

Mohu se jen připojit k paní Jiřině.Malinká obec a tolik akcí.Starosta na správném místě.Jen škoda, že u nás to tak nefunguje. 
Odpověz na tento komentář 
19.8.2011 10:25:00 - Marie 

Re: Obec Hlína 

Zdravím všechny z Hlíny a přeji hodně takových aktivit.Starosta Miloš Dostálý je super a zařídí kde co.Všem držím palce a přeji vše 

nej.Rodačka. 
Odpověz na tento komentář 

22.3.2010 0:14:00 - jiřina  

obec hlína 

Vážený pane Dostálý, jste asi jediným starostou, který v dnešní době nemyslí na to, jak sám zbohatnout a plně se věnujete Vám svěřené obci. 

Taková malá obec a tolik aktivit!! To je přímo úžasné, kde na to berete? Asi umíte správně hospodařit s Vaším rozpočtem.Ostatní obce by se 

u Vás měli učit a ne jen naříkat, že nejsou peníze.Držíme Vám pěsti a přejeme Vám všechno nej, nej. 
Odpověz na tento komentář 
11.2.2012 22:25:00 - Laďa K. 

Re: obec hlína 

Jiřino,  
to je ale fór seš fakt vtipná, úplně nej,nej, 

nejvtipnější. 
Odpověz na tento komentář 
1.4.2012 16:10:00 - Majka 

Re: Re: obec hlína 

Čemu se divíš??? 
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