
26.2.2011 13:27  Pro Barneta typické (Eko)  IP:[88.101.106.238] 
Pan Barnet je hodně arogantní, když tvrdí že se nebude vyjadřovat k ničemu co dělá paní 
Soviarová. Novináři se jej totiž ptali na něco co dělal jeho nevlastní bratr, tedy bránění 
zmocněnci opozice ve vstupu na veřejné zasedání. K tomu by se rozhodně vyjádřil mět. A 
jediné možné vyjádření slušného člověka by bylo takové jednání jednoznačně odmítnout. 

  24.3.2011 17:08  Deník ví něco víc? (Eko)  IP:[109.183.118.225] 
V dnešním vysvětlení k uzavření předlouhé diskuse (1070 příspěvků) Deník mimo jiné 
uvádí, že se v obci začíná konečně jednat. Otázka je kdo s kým. Opozici totiž nikdo 
neoslovil. K větě o tom, že každý by měl mít možnost začít s čistým štítem lze jenom 
dodat, že tak tomu opravdu je. A slušní s ním dokáží i skončit. Za to, že starosta Barnet a 
Josef Novotný svůj čistý štít stihli lhaním a tajením informací před lidmi tak rychle 
prohospodařit, mohou jen oni sami. Myslím, že má pravdu zmocněnec opozice, když na 
www.pavlovice.wbs.cz ve svém vyjádření píše, že jediná možnost jak situaci v obci uvést 
do normálu je, když tito dva zdiskreditovaní jerdinci odstoupí. Rozložení sil to nezmění, 
náhradníci z jejich kandidátek přece budou ctít jejich politiku, ale budou ji snad prosazovat 
korektním a seriozním způsobem. V zastupitelstvu Pavlovic je dost slušných lidí a bylo by 
škoda dále poškozovat pověst obce jenom kvůli zbytnělému egu jednoho pojišťováka. 

  25.3.2011 11:38  Re: Deník ví něco víc?  IP:[90.178.15.109] 
Ha,ha, ste mě pobavil. Politik, kerý odstoupí sám? Se jich nezbavíte pár roků, když ste si je 
zvolili. 

  25.3.2011 17:32  Re: Deník ví něco víc? (dirigent)  IP:[217.197.155.190] 
Pokud má být v obci klid ať všichni v čele s Barnetem a hlavně Novotný odstoupí???? 

  25.3.2011 18:51  Re: Deník ví něco víc? (baník)  IP:[217.197.155.190] 
Ať odstoupí všichni a jsou nové volby?????? Barnet a jeho klika s Novotným!!!!! 

  26.3.2011 12:33  Re: Deník ví něco víc? (baník)  IP:[217.197.155.190] 
Ať odstoupí všichni a jsou nové volby???? Barnete odstup a Novotné odstup i se svou 
klikou zmetku jeden!!!!!!!!!!!!!! Filípčeno ten tvůj je tam k ničemu.Klikej náno 
bezdětná..... 

  26.3.2011 12:38  Re: Deník ví něco víc? (Sparta)  IP:[217.197.155.190] 
Ať je v obci klid odstupte Barnet,Novotný ,Lešikar,Novotný,Soldán,Kupčíková běžte do 
p...e!!!!! 

  26.3.2011 17:39  Re: Deník ví něco víc? (sparta)  IP:[217.197.155.190] 
Ať odstoupí Barnet a celé zastupitelstvo v čele s Novotným.Děkujeme odejděte????????? 

  26.3.2011 17:42  Re: Deník ví něco víc? (Japan)  IP:[217.197.155.190] 
Pomůžete mě jich dostat s obecního úřadu vykopnout Barneta a Novotného. 

  26.3.2011 18:02  Re: Deník ví něco víc? (haken)  IP:[217.197.155.190] 
Odejděte Novotný, Barnet už odstoupil???? Račte odejít koalice všichni!!!! Bude klid!!! 

  26.3.2011 17:53  Re: Deník ví něco víc? (Nespokojený občan)  IP:[217.197.155.190] 
Plně s tím souhlasím,ať odstoupí!!!!!Neděkujeme,odejděte!!!!! 

  26.3.2011 18:02  Odstoupit Josef Novotný a Barnet (Fanda)  IP:[85.161.89.76] 
Lidi, neblbněte, proč by měli odstoupit všichni? Barnet ano, ukázal se jako lhář, který umí 
jen pomlouvat své předchůdce. Josef Novotný určitě taky, ten se ukázal jako naprostá 
lidská nula, která není schopná slušně diskutovat a upírá toto právo jiným a chce tajit i 
veřejný dokument jako je zápis. Ale třeba pan Soldán je slušný člověk. A když hlasoval pro 

 



zastavení stavby bytů, tak ať ukáže co s tou ruinou teď udělá. Proč by to po nich měl dávat 
do kupy někdo jiný? Ať se do roku 2014 ještě ukáží, samozřejmě kromě Josefa Novotného 
a Barneta, ti tam opravdu nemají co dělat, pokud nechceme být na ostudu celému kraji. 

  26.3.2011 19:22  jen ať jdou (občanka Pavlovic)  IP:[217.197.155.190] 
Jen ať odstoupí a vezmou si sebou i tu Hrabálčenu.Za ty měsíce nás všechny vysála až dost. 

  26.3.2011 19:55  Re: jen ať jdou (Franta)  IP:[217.197.155.190] 
lidi ať odstoupí stejně to nezvládají Barnet už odstoupil???? 

  26.3.2011 20:07  Re: jen ať jdou (Karel)  IP:[217.197.155.190] 
Odstupte už Barnet a Novotný děláte obci jen ostudu?Chceme nové volby,ale bez Kupčení 
a Kupčíkové už žádné úplatky!!!!! Ve čtvrtek na veřejném krájíme dort Pavla, 
Josefa,Evu,Rosťu Milana a Jana Notného.Pavle neboj krájíme tě jen po kouskách a 
Soviárce nedáme ona si od nás nevzala. 

  26.3.2011 20:13  Re: jen ať jdou (Jana)  IP:[217.197.155.190] 
Odstupte Barnet a Novotný konečně už se vzdejte zloději??? 

  26.3.2011 20:15  Re: jen ať jdou (Vlaďka)  IP:[217.197.155.190] 
Odstupte Barnet a Novotný konečně ať je v obci klid 

  26.3.2011 20:17  Re: jen ať jdou (Eva)  IP:[217.197.155.190] 
Odstupte Barnet a Novotný ať je v obci klid!!!! 

  26.3.2011 20:22  Re: jen ať jdou (Ježíš)  IP:[217.197.155.190] 
Odstupte Barnet a Novotný ať je v obci klid!!!! 

  26.3.2011 20:23  Re: jen ať jdou (Monamistr)  IP:[217.197.155.190] 
Odstupte Barnet a Novotný ať je v obci klid!!!! 

  26.3.2011 20:26  Re: jen ať jdou  IP:[217.197.155.190] 
Proč to píšete stále dokola? 

  27.3.2011 10:26  Re: jen ať jdou (Monamistr)  IP:[217.197.155.190] 
Odstupte Barnet a Novotný chceme v obci klid!!!!! 

  27.3.2011 9:28  Re: jen ať jdou  IP:[217.197.155.190] 
So....má ráda černou čokoládu. 

  27.3.2011 10:29  Re: jen ať jdou (Jana)  IP:[217.197.155.190] 
Odstupte Barnet a Novotný jinak nebude klid v obci!!!Pavle už tě nechceme???? 

  27.3.2011 10:35  Re: jen ať jdou (Pavel Barnet)  IP:[217.197.155.190] 
Jak nechcete???Co si to dovolujete???Nedávno jste tu přece psali Pavle my tě 
nedáme!!!Tak co to má znamenat??? 

  27.3.2011 13:33  Re: jen ať jdou (Japan)  IP:[217.197.155.190] 
Barnet tu rezignaci podal,dle FBI už Pavlovice starostu nemají tak proč všichni 
neodstoupíte.Odstoupené Barnet sice svolal veřejné zasedání,ale už naposledy to do bodů 
nenapsal.To jsme Pavle rádi,že už nebudeš oxidovat na úřadě,ale stáhni sebou všechny 
zastupitele.Jak budeš odcházet podej Soviárce ruku a řekni ji konečně jsi Soviárko, lepší 
než já Barnet a Novotný stojíme za h...o????Všechno jsme poslali do kytek celé 
Pavlovice!!! 

  27.3.2011 14:54  Re: jen ať jdou (Propadák)  IP:[217.197.155.190] 
Pavlovické volební propadák konečně už Barnet podal rezignaci jsem opravdu moc rád 



jinak by tam ta Hrabálčena pořád hrabala.Barnet nezapomeň vzít Novotného kliku? 

  27.3.2011 11:01  klika čky (NB)  IP:[217.197.155.190] 
Nějaký zoufalec tu sedí a kliká a kliká do mínusu.To ti ovšem nepomůže.Můžeš naklikat aj 
sto mínusů.S koalicí je ámen. 

  27.3.2011 13:20  Re: klikačky  IP:[217.197.155.190] 
Jsem ráda, že lidi konečně přestali reagovat a přidali se k nínusům, místo zbytečného psaní 
komentářů ;) A tobě zoufalče bych chtěla jen číct, že jsi až trapně prokouknutelnej, většina 
příspěvků tady pochází od tebe a brzy tě čeká blok :) 

  27.3.2011 13:34  Re: klikačky  IP:[217.197.155.190] 
většina to je tak asi jeden nebo dva,kteří jen sedí a klikají do mínusu,takže ten zoufalec jsi 
ty 

  27.3.2011 13:36  Re: klikačky  IP:[217.197.155.190] 
většina to je tak jeden nebo dva,kteří tu sedí a klikají do mínusu,takže ten zoufalec jsi ty 

  27.3.2011 16:56  Re: klikačky (hanička)  IP:[217.197.155.190] 
někdo kliká do mínusu ,někdo píše hlouposti. 

  27.3.2011 13:41  Re: klikačky (blok)  IP:[217.197.155.190] 
Pravda se nechce poslouchat,konečně jsi se zmohla na dvě věty.Zoufalá jsi možná Ty!!! 
Pád je pro tvou rodinu moc těžké?????A jak si vzpomeneš na Soviárku jak zasměje tomu 
pádu? 

  27.3.2011 16:30  Re: klikačky (věrka)  IP:[217.197.155.190] 
bloku ona se nezasměje,aby neukázala ty svoje zuby. 

  27.3.2011 17:17  Re: klikačky (www)  IP:[217.197.155.190] 
Filípčena má škaredé zuby na tom u ní nezáleží, Pavla už má sice né na papíře,ale u nich se 
na to nehraje.Věrko nezáviď! 

  27.3.2011 16:05  Re: klikačky (kamarád)  IP:[217.197.155.190] 
Vrátím sek diskusi 6.2 jak tam někdo psal ,nechejte Barneta pracovat a ono Barnet už není 
starostou . Jsem tvůj kamarád včera u dřeva jsi řekl různé věci ,ale jednu pravdu ,že FAKT 
na to nemáš.Doporučoval jsi Soviárce ať mu nezávidí není co, Pavle včera jsi mě říkal,že 
jsi už na dně s nervama.Neměl bys tu porážku tak prožívat.  

  27.3.2011 12:40  Jen tak dál.... (Jožik)  IP:[217.197.155.190] 
Opravdu diskuse! CHocholoušek by z vás měl radost... 

  27.3.2011 15:21  stručné shrnutí několika měsíců (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Pár slovy připomenu události,které se staly za posledních pár měsíců.Některý exot mi tu 
bude psát,že píši stále dokola,no lidé zapomínají (ač chtěně či nechtěně) a v Pavlovicích to 
platí beze zbytku,a proto je třeba připomínat.Většina tu píše jak za vzniklou situaci může 
Novotný s Barnetem.V podstatě je to pravda jen z části.Osobně Barneta nemám rád ani v 
nejmenším,i tak si myslím,že do té žumpy spadl skoro nevinně,i když za krátké jeho 
starostování zbabral,co se jen dalo.On jaksi nemůže za to,že na to prostě nemá.Je vlastně 
jen obětí sledů událostí,které začaly již mnohem dříve,než začalo jeho starostování.Pravý 
viník je Josef Novotný.Tento na první pohled hodný a milý člověk je to největší zlo,jaké 
mohlo Pavlovice potkat.Tento arogantní,prolhaný,nenasytný a nevypočitatelný jedinec je 
manipulátorem všeho zlého,co se za poslední měsíce v naší obci událo. Jeden by si řekl,že 
vše začalo po volbách.No bylo to již dříve.Nenávistná kampaň vůči starostce Soviarové 
začala již onou peticí proti obecním bytům,kterou podepsali i lidé,kteří do budoucna 



plánovali v oněch bytech bydlet(absolutně nepochopitelné),ono udání kvůli kanalizačním 
přípojkám,které zinscenoval také Novotný.Několik chlastaček před hospodou,kde se 
domlouvala strategie(je to pod úroveň Novotného,ale musel se jich zúčastňovat i s tou jeho 
primadonou,v té době měl Barnet funkci starosty slíbenou,no ještě nevěděl jak jej vlastní 
lidé zanedlouho podrazí) a další věci.Vlastní zmanipulované volby(podplácení 
Novotným,Kupčíkovou,Barnetem a jiných,vyhrožováním,svozem voličů atd.) bylo již 
pokračováním vyhlášené války proti bývalému vedení.Volební podvod,jak už někdo řekl v 
diskusi, se připravoval u Bilíků(Bilíci,Kupčíci,Novotní,Barnet a jiní).Tito lidé dělali 
takzvanou černou medvědí práci,ovšem mozkem všeho byl Novotný Josef.Ještě v den 
ihned po volbách byla v místním hostinci velká chlastačka.Už tehdy jsem si myslel,že to 
nebude mít dlouhého trvání.Pokud se dá do spolku velké množství takových lidí,je to 
začátek konce,to je stará pravda.Následovalo zamítnutí soudu(taky podplacené) o 
zmanipulování voleb podané bývalou starostkou,krájení žaby( pečenou u Bilíků),dosazení 
vitčické pijavice Hrabálkové na úřad,přeběhnutím Bulky ke koalici,zastavení rekonstrukce 
bytů(do budoucna potřebné pro mladé lidi),vrácení dotace 3000000kč atd.Již koncem roku 
se začaly projevovat první neshody mezi koaličními zastupiteli,které se více projevily již 
začátkem roku(viz Kupčíková,Lešikar,Barnet apod.). 

  27.3.2011 15:22  stručné shrnutí několika měsíců (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Po sléze zmastěním vyhlášky o odpadech(dle zákona je stále neplatná,no v Pavlovicích se 
na něco takového nehraje),dále tzv. zařezáním starosty Barneta v podobě zrušením starosty 
na celý úvazek a změněním na starosta na půl úvazku(to musala být obrovská rána pro 
Filípkovou,která myslela,že celé čtyři roky potečou hezké peníze a Pavlík bude chodit do 
práce,jak se říká ze dveří do dveří).Ihned po tom mi bylo jasné,že je jen otázkou dní,kdy to 
Barnet položí,což se jak všichni víme stalo(myslím,že si uvědomil,že mu není zapotřebí za 
pár tisíc snášet vše co se v obci děje).Můj názor je takový,že název volby do zastupitelstev 
se v naší obci minul účinkem.(špatný název).Od prvního okamžiku to byla cíleně 
plánovaná likvidace starostky Soviarové i likvidace jejích projektů.Novotný i se svými 
pohunky udělal velkou chybu.Kdyby volby proběhly normálně,stejně by je asi současná 
koalice vyhrála.Byty měli dostavět,starostce vyplatit odstupné,na které má zákonný 
nárok(jako ve všech obcích,kde se měnil starosta) a byl by určitě klid v obci.A ne my ti nic 
nedáme,zastavíme vše co jsi rozdělala,budeme ti posílat sprosté a výhružné sms-ky(viz 
Novotná a Barnetová),za všechno můžeš jen ty.Takhle si to představoval kmotr 
Novotný?Zeptal se někdy někdo z pavlovičáků,proč vlastně Novotný nedělá starostu nebo 
aspoň místostarostu?Odpověď je zcela jednoduchá.Nikdy nechtěl mít žádnou zodpovědnost 
a taky žádný svůj podpis na nějakém obecním dokumentu(na tohle nastrčil nějakou figurku 
a buď se spálí nebo ne,taková vyčůranost).Zato vždy chtěl a chce všemu poroučet a vše 
diktovat(to není výmysl,to je fakt,občané mohou sami posoudit,jak probíhají veřejné 
schůze,kdo je vede).Dost lidí tu píše,že by mělo celé zastupitelstvo odstoupit.No co by 
následovalo,všichni víme.Přešli bychom pod správu kraje a nasledovaly by další volby(i 
když nevím komu by se chtělo kandidovat po těch,kteří udělali škodu za spoustu milionů a 
rozhádali celou obec),anebo by měli zůstat samozřejmě bez Novotného a Barneta(ti tam 
opravdu nemají co dělat) a vypít si ten kalich hořkosti do dna a pokusit se začít spravovat 
ten marast,který za pár měsíců napáchali.Já opravdu nevím,která z těchto alternativ je 
lepší.Podle mě je to beznadějný stav.Pavlovičaci by se už konečně měli zamyslet,co dál. 

  27.3.2011 15:52  Re: stručné shrnutí několika měsíců (FBI)  IP:[217.197.155.190] 
Treko máš pravdu ve všem ,ale odejít musí všichni pokud chtějí v obci klid.Je fakt,že za 
vším v pozadí stojí Novotný ten, opravdu musí odejít zároveň s Barnetem.A kalich hořkosti 
budou, pít hlavně občané.Děkovat můžou jen sobě jak hlasovali.Doufám,že Barnet vrátí 
peníze za své zaučování kvočny Hrabálkové. 



  27.3.2011 16:46  Re: stručné shrnutí několika měsíců (eko)  IP:[217.197.155.190] 
treko nemáš pravdu,odejít nemusí nikdo,protože je v obci klid.Je fakt,že za vším zlem je 
jistá paní,která na to neměla.Kalich hořkosti bude pít hodně dlouho.Je dobře ,že to 
dopadlo,jak to dopadlo. 

  27.3.2011 17:31  Re: stručné shrnutí několika 
měsíců (kamarád)  IP:[217.197.155.190] 
nehraj to na nás,že je v obci klid tak proč Odstoupil,Lešikar,Barnet to mu říkám klid v obci 
když už nemáme 10 dní starostu.Za vším zlem je jistá paní,která píše sprosté SMS a kalich 
hořkosti bude pít hodně dlouho a víš kdo to je matka Barneta.Je dobře,že jí sklapne huba a 
že ten její nemožné syn už tu nebude dělat peklo v obci. 

  27.3.2011 17:38  Re: stručné shrnutí několika měsíců (marc)  IP:[217.197.155.190] 
jestli někdo dělá v obci peklo,jsi jen ty. 

  27.3.2011 17:41  Re: stručné shrnutí několika 
měsíců (Marie)  IP:[217.197.155.190] 
Peklo děláš po obci jen Ty a Barnet s Novotným? 

  27.3.2011 17:47  Re: stručné shrnutí několika 
měsíců (pepan)  IP:[217.197.155.190] 
a to hlásil kdo?Snad ne opoziční rozhlas? 

  27.3.2011 17:50  Re: stručné shrnutí několika 
měsíců (rozhlas)  IP:[217.197.155.190] 
To hlásil koaliční rozhlas Barnet s Novotným podali rezignaci. 

  27.3.2011 17:39  Re: stručné shrnutí několika měsíců  IP:[217.197.155.190] 
Máš ráda Soviárku,ale ta byla nejdelší starostkou v obci.A Barnet s Novotným nestojí za 
nic. Konečně Barnet dostal rozum a podal rezignaci a ostatní se k němu přidají nemají na 
to.Moc jim tu prohru přeju konečně jim sklapne huba.A co o nich na píše opozice. 

  27.3.2011 17:43  Re: stručné shrnutí několika měsíců (pepe)  IP:[217.197.155.190] 
"uvidíme"řekl slepý a šel na němý film 

  27.3.2011 17:46  Re: stručné shrnutí několika 
měsíců (Milan)  IP:[217.197.155.190] 
já to musím vědět,Barnet podal rezignaci s Novotným 

  27.3.2011 17:50  Re: stručné shrnutí několika měsíců (jožik)  IP:[217.197.155.190] 
milan všechno ví,a všechno zná v p..... byl a h ...tam viděl 

  27.3.2011 17:53  Re: stručné shrnutí několika měsíců (Filípčena 
)  IP:[217.197.155.190] 
Mařena všechno ví ,a všechno zná.. 

  27.3.2011 18:25  Re: stručné shrnutí několika měsíců (jožin z 
bažin)  IP:[217.197.155.190] 
To jako ,že byla hodně dlouhá?Její chyba neměla mlsat hodně tmavou čokoládu 

  27.3.2011 18:51  Re: stručné shrnutí několika měsíců (Eko)  IP:[109.183.150.11] 
Tvrzení, že je v obci klid mě pobavilo, když vidím kolik příspěvků sem lidé připsali během 
neděle, kterou v obcích, kde je doopravdy klid, tráví lidé jinak. V obcích kde je klid nemívá 
diskuse 1070 příspěvků jako ta minulá. A co je to vlastně klid? Josef Novotný si jej 
představuje jako stav kdy si může dělat co chce a nikdo mu do toho nesmí mluvit. Proto 



nechce zveřejňovat zápisy. Ale klid by měla být spíše konstruktivní atmosféra. Tím 
nemyslím, že by si koalice s opozicí padla do náruče, to nejde. Ale měli by se začít mezi 
sebou alespoň bavit. Seriozní koalice vždy opozici informuje o svých krocích. Tím pádem 
nemá opozice tolik důvodů křičet.  

  27.3.2011 19:10  Re: stručné shrnutí několika měsíců  IP:[217.197.155.190] 
Apřoč tedy příznivci opozice tolik křičí?Měl bys je převychovat,aby ti nedělali 
ostudu.Nejvíc křičí ta potrefená husa ,která by chtěla místo starosty.Má smůlu už ji nikdo 
volit nebude. 

  27.3.2011 22:04  Re: stručné shrnutí několika měsíců (koaliční 
husa)  IP:[217.197.155.190] 
A proč tak koalice tolik kříčí?Měli by už konečně skončit ,ať nedělají obci ostudu.Nejvíc 
křičí koaliční husa Filípková toho jejího už nikdo jako starostu nezvolí,protože je 
retardované nechá se 4 měsíce zaučovat za obecní peníze a pak odstoupí retard?Má fakt 
smůlu už ho nikdo nezvolí. 

  27.3.2011 16:09  múza (věrka)  IP:[217.197.155.190] 
kdyby do této diskuse nepřispěl Treko ,políbený tou svojí Múzou,tak by to byla pro 
Pavlovice totální katastrofa. 

  27.3.2011 16:39  Re: múza (Milan)  IP:[217.197.155.190] 
Věrko,ale Treko píše ve všem pravdu.Totální katastrofa je pro Pavlovice jen Barnet a 
Novotný konečně už odstoupili! 

  27.3.2011 16:42  Re: múza (Franta)  IP:[217.197.155.190] 
Treko je nejlepší!!! A katastrofa jsou koaliční zastupitelé v čele s Barnetem a Novotným. 

  27.3.2011 16:49  Re: múza (marc)  IP:[217.197.155.190] 
franto,Treko je nejlepší,tak akorát do špatného salátu. 

  27.3.2011 17:22  Re: múza (Marie)  IP:[217.197.155.190] 
Treko je nejlepší a do špatného salátu je Barnet s Novotným??Neboj ve čtvrtek na 
veřejném se jich konečně zbavíme je to Barneta a Novotného poprava. 

  27.3.2011 17:40  Re: múza  IP:[217.197.155.190] 
já ti to v pátek připomenu.josefe 

  27.3.2011 18:04  Re: múza (Josef)  IP:[217.197.155.190] 
Který Josefe??V obci je jich spousta. 

  27.3.2011 18:41  Re: múza (Novotné)  IP:[217.197.155.190] 
to su já Josef Novotný 

  27.3.2011 19:01  Re: múza  IP:[217.197.155.190] 
to su já pepan soviar 

  27.3.2011 22:06  Re: múza (Pavel Barnet)  IP:[217.197.155.190] 
to su já pepane ,Pavel Barnet dosavadní starosta 

  27.3.2011 17:47  Re: múza (Monamistr)  IP:[217.197.155.190] 
je to pravda Barnet s Novotným odstoupili konečně k 31.3.2011. 

  27.3.2011 17:56  Re: múza  IP:[217.197.155.190] 
a víš to jistě?To mě zajímá.Konečně se dostanu zpátky a se všemi zatočím.To že mě z 
úřadu vyhnali ,za to zaplatí .Konečně  



  27.3.2011 18:20  Re: múza (pepin)  IP:[217.197.155.190] 
máš se dočkat! 

  27.3.2011 18:01  sen (Jarin)  IP:[217.197.155.190] 
Přečetl jsem si program veřejného zasedání,ovšem nechápu jaká je fara kulturní dědictví 
obce?Toje jen chorý výplod bujné fantazie Jožky Novotnýho.Kde je bod o jejich 
rezignaci??? 

  27.3.2011 18:19  Re: sen (jo)  IP:[217.197.155.190] 
možná že do kulturního dědictví zařadí i moji ženu.Bude to pro ni obrovská pocta.Anebude 
to výplod bujné fantazi.Ona si to zaslouží.Za všechno co pro obec udělala. 

  27.3.2011 18:29  Re: sen (Babáková)  IP:[217.197.155.190] 
To jako Novotnou?Tá toho opravdu pro obec udělala,uráží kdekoho,posílá sprosté sms,jako 
ta nejposlednější fuchtle. 

  27.3.2011 19:00  Re: sen (sovo)  IP:[217.197.155.190] 
Nechej Babákovu na pokoji ty komediantko.Stejně se na uřad nikdy nevrátíš,protože by tě 
nikdo znovu nezvolil. 

  27.3.2011 19:13  Re: sen (Filípčena)  IP:[217.197.155.190] 
Barneta a Novotného už nikdo nezvolí jsou to největší komedianti. 

  27.3.2011 18:45  Re: sen (farník)  IP:[217.197.155.190] 
v kulturním dědictví bude zapsán - Duchovní za volební podvod a Barnet.Kultura největší 
v obci. 

  27.3.2011 18:49  Re: sen (Ježíš)  IP:[217.197.155.190] 
do kulturního dědictví zařadí Barneta a Novotného za volební podvod a rozkradené obecní 
majetek bude to pro ně velká pocta,oni si to zaslouží.Za všechno co pro obec udělali. 

  27.3.2011 18:56  Re: sen (marci.)  IP:[217.197.155.190] 
Až budu zpátky v uřadu ,tak zatočím i s tebou Ježíši.A do kulturního dědíctví patřím jen 
já.Žádný Barnet nebo Novotný .Já jenom já SOVA. 

  27.3.2011 19:01  Re: sen (Eko)  IP:[109.183.150.11] 
Lepší Sova, nežli Vejr... 

  27.3.2011 19:02  Re: sen (hani)  IP:[217.197.155.190] 
Až budu zpátky v úřadu jako zastupitel(již počtvrté),tak zatočím i s tebou Ježíši.A do 
kulturního dědíctví patřím jen já.Žádný Barnet nebo Novotný .Já jenom já NOVA. 

  27.3.2011 19:16  Re: sen (učitel)  IP:[217.197.155.190] 
Do kulturního dědictví patří jen Barnet a Novotný za ten jejich volební podvod. 

  27.3.2011 19:04  Re: sen (mařena)  IP:[217.197.155.190] 
do kulturního dědictví patří jen Barnet a Novotný za volební podvod. A sova na strom 

  27.3.2011 21:52  Re: sen (věruna)  IP:[217.197.155.190] 
už se těším na to kulturní dědictví Barnet a Novotný volební podvod a rozkradená obec 

  27.3.2011 19:16  vvvvv (mmmmmmmm)  IP:[217.197.155.190] 
miluji černou čokoládu a Jožika 

  27.3.2011 19:29  Re: vvvvv (Pavlík)  IP:[217.197.155.190] 
Miluju tu moji prdelatou jalovičku. 



  27.3.2011 19:31  Re: vvvvv (Hanička)  IP:[217.197.155.190] 
A já zase miluju toho mého zlodějíčka. 

  27.3.2011 21:56  Re: vvvvv (wwww)  IP:[217.197.155.190] 
Miluješ Barneta a Novotného a čokoládu tak se s tím nechlub to zrovna není v této diskusi 
to podstatné.Piš rozumné a podstatné příspěvky.Asi se na víc nezmůžeš? 

  27.3.2011 22:09  Re: vvvvv (xxxx)  IP:[217.197.155.190] 
a copak je v této diskusi podstatné,?ty vaše nadávky?Jak se říká podle sebe soudím 
tebe.SRABE 

  27.3.2011 22:16  Re: vvvvv  IP:[217.197.155.190] 
jo hlavně tu nadáváš Ty?To se na tebe hodí SRABE. Podstatné je ,že odstoupil Barnet a 
Novotný??? 

  27.3.2011 20:05  chlapi (z hospody)  IP:[217.197.155.190] 
Jožiku proč nechodíš do hospody?Marc ti to zakázala? 

  27.3.2011 22:05  mmmmmmmm (mmmmmm)  IP:[217.197.155.190] 
Jožiku nepištady hlouposti a přijdi si popovídat do hospody.Máme levné pivo. 

  28.3.2011 20:22  Re: mmmmmmmm  IP:[109.183.150.95] 
Levné pivo, ale předrahé zastupitelstvo... 

  28.3.2011 9:24  oooo (ooooooooo)  IP:[217.197.155.190] 
3:1 pro opozici To se tedy mají čím chlubit!!! 

  28.3.2011 12:09  Re: oooo (moricak)  IP:[90.179.8.201] 
Spíše je otázka zda seriozní deník (což evidentně není totéž co Deník) má právo na takový 
bulvární titulek, který se vysmívá snaze dobrat se právní cestou spravedlnosti. 

  28.3.2011 12:53  Veřejné zasedání  IP:[78.80.226.98] 
Posledního března se bude konat veřejné zasedání. Jaké překvapení chystáte, anonymní 
chytráci? Předpokládám, že všechno, co tady anonymně tolik kritizujete přednesete osobně 
na veřejném a přestanete se konečně schovávat za anonymní diskuzí. Pokud jste tak silní a 
jste tak moc přesvědčeni o své pravdě, prosím, jděte do toho!  

  28.3.2011 15:22  Re: Veřejné zasedání  IP:[217.197.155.190] 
S.....ta umí tak akorát urážet druhé v diskusi.Z veřejného zasedání dokáže jediné utéct jak 
zbabělec.Raději tam pošle toho svýho velvyslance.A pak si to doma řeknou z očí do očí.No 
a potom to budou do nekonečna probírat v diskusi. 

  28.3.2011 17:36  Re: Veřejné zasedání (Eko)  IP:[109.183.150.95] 
Vidím, že někteří v tom mají zmatek. Překvapení na zasedání nemohou chystat anonymní 
chytráci (byť je jich, jak vidím, v obci dost), ale jen předsedající schůze. Ostatní mohou 
hlasovat pro či proti. Veřejné zasedání není debatní klub. Bez souhlasu předsedajícího si 
slovo bere jenom Josef Novotný. Stejně tak o tom koho pustí dovnitř přece rozhoduje on. 
Jestli bude diskuse, to řekne taky on. Jestli jsou ostatní zastupitelé takoví chudáci,že si to 
nechají líbit, je to jejich věc. Ale pochybuji, že až dojde na placení škod obci, tak je zaplatí 
on sám... 

  28.3.2011 21:22  Re: Veřejné zasedání (treko)  IP:[217.197.155.190] 
hlavně,kyž eko má ve všem pořádek.O jaké škodě stále meleš? 

  28.3.2011 21:38  Re: Veřejné zasedání (Eko)  IP:[109.183.150.95] 
Přehledně je to spočítané v glosách na www.pavlovice.wbs.cz. 



  28.3.2011 16:55  blíží se konec (haken)  IP:[217.197.155.190] 
Doufám,že na tom veřejném zasedání celá ta zlodějská parta odstoupí.Je to pěkně 
naplánováno na posledního v měsíci,aby měl Barnet celý plat. 

  28.3.2011 17:46  Re: blíží se konec (so)  IP:[217.197.155.190] 
a tebe zvolíme starostou Hlavně nezapomen´přijít.Určitě se na to třepeš jak ratlík. 

  28.3.2011 19:52  Re: blíží se konec (koalice)  IP:[217.197.155.190] 
Žádný konec,jedeme dál.Však mi té opozici ještě ukážeme,jací my jsme kabrňáci. 

  28.3.2011 20:10  Re: blíží se konec (Eko)  IP:[109.183.150.95] 
Prohospodaříte další miliony? Pokud se potvrdí pověsti o tom, že pan Barnet se vzdá 
funkce (nepodezírám jej z nějaké sebereflexe, zkrátka je mu teď za to málo peněz), tak 
každý měsíc jeho starostování stál obec (při velmi střízlivém odhadu škod ze zastavení 
stavby bytů) jeden a půl milionu korun. 

  28.3.2011 21:19  Re: blíží se konec (slušný občan)  IP:[217.197.155.190] 
To je spíš ožralý odhad,ten střízlivý je mnohem vyšší Eko. 

  29.3.2011 14:30  Re: blíží se konec (baret)  IP:[217.197.155.190] 
Už se blíží konec koalice ve čtvrtek krájíme Barneta a Novotného 

  29.3.2011 15:07  Re: blíží se konec (treko)  IP:[217.197.155.190] 
3:1 pro opozici.To se mají čím chlubit.udavači 

  29.3.2011 17:40  Re: blíží se konec (Eko)  IP:[109.183.150.95] 
Ten kdo ohlásí podezření z trestného činu je udavač? A co je tedy ten kdo ten trestný čin 
spáchá? Ten je v pořádku? Smutné je, že za Josefa Novotného, který to všechno vymyslel a 
řídil to odnesou jiní.Pokud nenajdou odvahu promluvit... 

  29.3.2011 17:52  Re: blíží se konec  IP:[217.197.155.190] 
mužu vědět o jaký trestný čin šlo?mimochodem lživé udávání je také trestný čin 

  29.3.2011 17:59  Re: blíží se konec (Eko)  IP:[109.183.150.95] 
Pokud jde o Josefa Novotného, tak ten toho má na triku dostatek. Od maření voleb (ve 
spolupachatelství jako organizátor) po útisk a omezování osobní svobody (opět organizátor, 
na vlastní provedení měl dva pěšáky) až po zneužití pravomoci veřejné osoby (jako 
zastupitel). Samozřejmě když to policie opět neprokáže (vyšetřování bylo obnoveno díky 
novému svědectví), tak bude zase tleskat. Ovšem uvidíme, zda zkusí toho kdo mu to řekne 
do očí zažalovat za pomluvu. Myslím, že ne, protože dotyčný by u soudu v rámci své 
obhajoby vyslechl svědky pečlivěji než policie a vše mu prokázal. 

  29.3.2011 19:12  Re: blíží se konec  IP:[217.197.155.190] 
Doufám, že mu to řeknete do očí veřejně, už se na to těším, jen jestli nejste jen internetový 
hrdina. 

  29.3.2011 17:57  Re: blíží se konec  IP:[217.197.155.190] 
Ten, kdo tvrdí, že se stal trestný čin a nenahlásí ho, ten se stává spolupachatelem. 

  29.3.2011 18:03  Re: blíží se konec (Eko)  IP:[109.183.150.95] 
Tady se dnes ale sešlo právních odborníků... To co říkáte (ohlašovací povinost) platí až u 
trestných činů od určité závažnosti. Ale nebojte, vše je ohlášeno, ten odhad redaktora (3:1) 
vycházel jen z toho co je podáno na Obvodním oddělení v Němčicích a nezahrnul 
oznámení podaná na jiných organizačních složkách Policie ČR. 

  29.3.2011 19:09  Re: blíží se konec  IP:[217.197.155.190] 



to je dobře aspoň se vyjasní 

  29.3.2011 19:35  Re: blíží se konec (jasno)  IP:[217.197.155.190] 
už se vyjasnilo, Barnet jde ve čtvrtek na Havlíčkovu??? Po veřejném zasedání. 

  29.3.2011 19:25  Re: blíží se konec (3:1)  IP:[217.197.155.190] 
No jo koalice Lešikar , Barnet a doufám,že se ve čtvrtek vzdají ostatní hlavně Novotné.To 
se má koalice čím chlubit udavači ??? 

  29.3.2011 16:01  Re: blíží se konec  IP:[217.197.155.190] 
Jen se těšte však máte na co! 

  29.3.2011 19:15  Re: blíží se konec  IP:[217.197.155.190] 
Blíží se konec, ale čeho? Jestli myslíte nynějšího zastupitelstva, tak to jste šlápl pořádně 
vedle. 

  29.3.2011 19:30  Re: blíží se konec (konec)  IP:[217.197.155.190] 
Konec koalice,konec nynějšího zastupitelstva??? 

  29.3.2011 19:39  Re: blíží se konec  IP:[217.197.155.190] 
Určitě nešlápl,ví to celá vesnice,že odstupují,vy jste asi jediný člověk,který to ještě 
neví,jste poslední zoufalec. 

  29.3.2011 19:51  Re: blíží se konec (večírek)  IP:[217.197.155.190] 
Barnet a Novotný zve občany na poslední koaliční večírek 31.3. říká se tomu veřejné 
zasedání.Dort peče Bilíková,no nebude to tak velké šou jak při volebním podvodu v 
hospodě. 

  29.3.2011 20:06  Re: blíží se konec (Barnet)  IP:[217.197.155.190] 
Já Barnet odstupuji málo peněz jsem SRAB??? 

  29.3.2011 20:07  mm (wwwm)  IP:[217.197.155.190] 
Jožik se probudil. 

  29.3.2011 20:22  Re: mm (wwwm)  IP:[217.197.155.190] 
Mařeno neber si slušné lidi do své držky?Mařena je peklířka 

  29.3.2011 20:23  úvaha (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Čtvrtek se blíží a něco mi říká,že veřejná schůze bude pěkně rušná.Jsem docela zvědav,čím 
nás divadelní spolek překvapí.Obcí se šíří různé zvěsti,že odstoupil 
Barnet,Kupčíková.Zatím není nic oficiální,ale zřejmě to je pravda.Uvidíme,jak se zachovají 
další učinkující(zastupitelé).Abych pravdu řekl,moc mi to po chuti není.Ono je hodně 
jednoduché něco zničit za pár dní,co přede mnou někdo budoval několik let a po té sklopit 
ocas a utéct.Mám takový pocit,že něco takového se děje v naší obci.Jednomu příspěvku 
jsem se musel opravdu zasmát.Dotyčná osoba se tu zmiňovala,že se v obci nic neděje a že 
je tu klid.Jako fór opravdu dobré.Od poloviny listopadu je to čtvrtá diskuse související s 
naší obcí.Pokusím se to sečíst.350+220+1070+zatím 120 =1760.Na to,že je tu klid a nic se 
tu neděje,dost vysoké číslo příspěvků.Myslím,že to nemá obdoby v celé republice.Ona 
osůbka se tu ještě zmiňovala,že za vším zlem je jistá paní,která na to neměla.Myslela tím 
zřejmě paní Soviarovou.Můj názor je takový,že je to právě jediná osoba,která na to v 
Pavlovicích skutečně měla a co jsem zaslechl po obci,začíná si to uvědomovat stále více 
lidí.Na druhé straně si myslím,že je moc ráda,že už není starostkou,protože nyní vidí pro 
jakou sebranku pracovala a chtěla jen to nejlepší.Paní Soviarová nepředstavuje žádné zlo a 
není vůbec nebezpečná.Sice se opakuji,ale největší zlo je Novotný Josef!!!.Doufám,že na to 
přicházejí i jeho přisluhovači(koaliční zastupitelé). 



  29.3.2011 21:57  Re: úvaha (špatná úvaha)  IP:[217.197.155.190] 
Treko měl bys víc myslet než uvažovat.To ti radí tvoje MÚZA 

  29.3.2011 22:01  jožik  (jožik)  IP:[217.197.155.190] 
začnu chodit do hospody pokecat s chlapama.Doma se to nedá vydržet,Hrúza a děs 

  30.3.2011 14:14  Odstoupení Novotného (počtář)  IP:[88.102.1.233] 
Josef Novotný rozhodně neodstoupí, jak tu někdo psal. Dokud najde mezi zastupiteli další 
ovci místo Barneta, která bude ochotna se honosit starostovskou funkcí a bude jej 
poslouchat, tak se bude v zastupitelstvu držet. 

  30.3.2011 22:32  Re: Odstoupení Novotného (www)  IP:[217.197.155.190] 
Těším na zítřejší představení,které pořádá koaliční klika a na ten dort od paní 
Bilíkové.Doufám,že bude Barnetův guláš v hospodě na zakončení volebního období. 
Děkujeme odejděte koaličáci? 

  30.3.2011 21:53  krásné sny (já)  IP:[217.197.155.190] 
Čichám,čichám klid před bouří,zdá se mi to nebo to cítí i další jedinci? 

  30.3.2011 22:37  Re: krásné sny (eee)  IP:[217.197.155.190] 
Snad to čichá koalice,zítra je velká porážka koalice a zastupitelů. 

  30.3.2011 22:48  Re: krásné sny (Eko)  IP:[93.153.74.165] 
Vy to vidíte optimisticky. Ale o to jestli odstoupí nebo neodstoupí přece vůbec nejde. To co 
stihli udělat je velká porážka celé dědiny na dlouhé roky tak jako tak. A to, že jsou lidi 
takoví zbabělci, že lžou dokonce policii do protokolu, aby chránili jednoho pojišťováka co 
by mohl jít sedět, to je hodně smutné. 

  31.3.2011 12:35  Re: krásné sny  IP:[90.178.15.103] 
Vy to dramatizujete, za zmanipulování voleb by dostal maximálně podmínku.  

  31.3.2011 13:43  Re: krásné sny (Fanda)  IP:[85.160.238.127] 
Jak je podmínka, tak už stačí málo. Když se rozpovídá někdo o té minulé akci co domluvil 
aby nepustili dovnitř teho velvyslance opozice, tak to dostane natvrdo. 

  31.3.2011 17:19  Re: krásné sny  IP:[217.197.155.190] 
Tak se rozpovídejte. 

  31.3.2011 17:23  Re: krásné sny  IP:[217.197.155.190] 
Jak to musí být smutné, když se vám ty sny ne a na vyplnit. 

  předevčírem 0:18  Re: krásné sny  IP:[217.197.155.190] 
Barnet je moc smutné a Lešikar to dlouho nevydrží pokud se nechá vodit za ruku 
Novotným:-))))) Cha,cha to nemá dlouhého trvání:-)))) 

  předevčírem 0:25  Re: krásné sny (Eko)  IP:[93.153.74.165] 
Nedělejte si z pana Barneta legraci, je chudák nemocný, když odstoupil ze zdravotních 
důvodů. 

  předevčírem 0:30  Re: krásné sny (Doktor)  IP:[85.162.101.236] 
Jo, říkala Filípková, že mu to starostování za to n e s t o j í... 

  předevčírem 10:38  Re: krásné sny  IP:[217.197.155.190] 
Lešikar na nás vytáhne kvér a všichni se p.....m? Dočkáme se místostarostu dělal dva 
měsíce:-))) 

  předevčírem 14:56  Re: krásné sny (mm)  IP:[217.197.155.190] 



ty seš po....sám ze sebe. 

  předevčírem 0:06  Glosa o starostovi (Eko)  IP:[93.153.74.165] 
Na www.pavlovice.wbs.cz jsem si právě přečetl glosu ohledně nového starosty. Něco na 
tom je... 

  předevčírem 11:28  Re: Glosa o starostovi  IP:[217.197.155.190] 
Pravda, Vám, tedy Vaší silné skupince, co se nazýváte opozicí, nebo co se tady na diskuzi 
prezentuje jako "většina", se nezavděčí nikdo ničím. Vám by bylo málo i to, kdyby opravdu 
všichni odstoupili a Vy byste se třeba chopili "vlády" (ale ani to by se Vám nelíbilo, takže 
co vlastně chcete?! Jen se pomstít?). Vám by nestačilo ani to, zase byste si našli něco 
dalšího, hodně smysluplného, čím byste vynikli. Pořád jenom provokujete a napadáte 
slušné lidi. To, co jste předváděli, Váš plán, co musel zažít bývalý pan starosta, by 
normální člověk neudělal. Nechte nás už konečně volně DÝCHAT!  

  předevčírem 11:31  Re: Glosa o starostovi  IP:[217.197.155.190] 
A panu Lešikarovi a zastupitelům přeju hodně hodně pevné nervy! 

  předevčírem 15:36  Re: Glosa o starostovi (Starousedlík)  IP:[217.197.155.190] 
Tak slušné lidi tu opravdu nikdo nenapadá,jen darebáky a jejich přisluhovače. 

  předevčírem 16:08  Re: Glosa o starostovi  IP:[217.197.155.190] 
sám jsi darebák 

  předevčírem 16:54  Re: Glosa o starostovi  IP:[217.197.155.190] 
Lešikar je darebák:-))) 

  předevčírem 15:46  Re: Glosa o starostovi (Doktor)  IP:[85.71.155.15] 
O jakém plánu hovoříte? Vždyť opozice proti bývalému starostovi v podstatě nic 
nepodnikla, ani na svém webu nezveřejnili seznam jeho lží, jak jednou slibovali. Pan 
bývalý starosta si myslel (po zázračným výsledkem "vyhraných" volbách), že si bude dělat 
co chce, pardon, tedy dělat co chce Josef Novotný a mít za to peníze a klid. Teď pochopil, 
že beztrestně lhát nelze pořád. Byl to on kdo neustále osočoval svoji předchůdkyni, že mu 
nepředala úřad, je to v zápisech, všechny je Josef Novotný nestihl utajit. Jenom škoda, že 
už se nedozvíme, jak to dopadne, protože když už je soukromá osoba, tak opozice asi 
nezveřejní výsledek, kolik má paní Soviarové zaplatit odškodného. Navíc při rychlosti 
našich soudů to bude tak za dva roky. 

  předevčírem 16:14  Re: Glosa o starostovi  IP:[217.197.155.190] 
doktore nech se vyšetřit lhaní ti zatemnilo mozek. 

  předevčírem 17:04  Re: Glosa o starostovi  IP:[217.197.155.190] 
Koalice nechte občany dýchat !!! Pořád jenom provokujete a napadáte slušné lidi. 

  předevčírem 17:29  Re: Glosa o starostovi  IP:[217.197.155.190] 
ty máš do slušnosti hodně daleko 

  předevčírem 19:48  Re: Glosa o starostovi (Eko)  IP:[93.153.74.165] 
Ptát se v anonymní diskusi opozice co chce je celkem zbytečné. jednak to opozice celkem 
srozumitelně píše na svých stránkách www.pavlovice.wbs.cz a jednak se na to měl bývalý 
starosta zeptat opozičních zastupitelek místo osočování. 

  předevčírem 14:53  mmm (hhh)  IP:[217.197.155.190] 
Opoziturám sklaplo. 

  předevčírem 15:38  Re: mmm (Starousedlík)  IP:[217.197.155.190] 



Opoziturám určitě nesklaplo,vypadlo jedno koaliturské zrnko,což je úspěch.Postupně 
vypadnou všechny.Chce to jen trpělivost. 

  předevčírem 15:50  Re: mmm (Dr. Chocholoušek)  IP:[90.179.139.115] 
Co je to ta opozitura, už jsem to tu četl víckrát. Nějaká škaredá vyrážka? Že by to byl ten 
"zdravotní důvod"? 

  předevčírem 16:04  Re: mmm (vyrážka)  IP:[217.197.155.190] 
dr chocholoušek by měl vyšetřit Jožika ten má na sobě tu škaredou vyrážku asi je alergický 
na uspěch druhých. 

  předevčírem 16:51  Re: mmm  IP:[217.197.155.190] 
dr chocholoušek by měl vyšetřit Lešikara a Novotného mají na sobě tu škaredou 
vyrážku.Všichni o té vyrážce víme Barnet musel kvůli tomu odstoupit alergie. 

  předevčírem 16:46  Re: mmm  IP:[217.197.155.190] 
Koalici sklaplo Barnet se vzdal a Lešikar na to nemá plete si občany s rotou vojáků.Zelené 
mozek???  

  předevčírem 17:27  Re: mmm (nevzdělaná)  IP:[217.197.155.190] 
Když to mohla dělat ta nevzdělaná,tak pan Lešikar to zvládne hravě.Mozku závistivej. 

  předevčírem 18:24  Re: mmm  IP:[217.197.155.190] 
pan pistolník Lešikar je možná vzdělanej,ale v hlavě má seno(:).O vojácích vím své ožerou 
se dělají b...l na Novotného nemá :-D- Nemá na to:-D- 

  předevčírem 19:04  Re: mmm (koaliční husa)  IP:[217.197.155.190] 
zato Lešikar je vzdělanej až moc,vojenské školy braly jen lempli,kteří se nikde neuplatnili 

  předevčírem 15:56  dd (mmmhhh)  IP:[217.197.155.190] 
opoziturám sklaplo. 

  předevčírem 16:01  Re: dd (češtin)  IP:[91.224.49.3] 
Opozitura, koalitura, ale nejhorší je Lešikatura. 

  předevčírem 16:06  Re: dd  IP:[217.197.155.190] 
závidíš ? 

  předevčírem 17:58  Re: dd  IP:[217.197.155.190] 
koaliturám sklaplo:-)))) 

  předevčírem 18:53  škatulata hejbejte se (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Te Ohlédl bych se za včerejším veřejném zasedáním.I když jsem dalšího dílu tragikomedie 
nebyl účasten,přesto jsem dnes získal několik málo informací o jeho dění.Úvodním a zcela 
jistě nejdůležitějším bodem bylo odstoupení Barneta z funkcí starosty i zastupitele obce 
Pavlovice u Kojetína(tenhle bod jsme zcela jistě čekali).Barnet rezignoval údajně ze 
zdravotních důvodů.Pokud jsou to důvody fyzického charakteru(což není na první pohled 
vidět,zahlédl jsem ho totiž tento týden a vypadal zcela normálně)zcela tent krok 
chápu,ovšem pokud jsou to důvody psychické,tak nevím,proč se dal na starostovskou 
dráhu,když je labilní povahy a nemá nervy v pořádku.Na zhrouceného člověka taky 
nevypadá.Celý minulý rok jej jeho soukmenovci v čele s Novotným připravovali do této 
funkce.Už v létě při jednom chlastacím dýchánku před hospodou jsem si všiml na 
Barnetovi,že se už cítí starostou.No nevšiml jsem si,že by měl nějaké zdravotní 
problémy.To si myslel,že za něj bude celé čtyři roky někdo všechno dělat?Dost naivní 
ne?Jeho odstoupení je ovšem jeho věc a zcela jistě i jeho právo.Můj názor je takový,že na 
to prostě neměl, a že už se to pro něj nevyplatilo dělat za pouhou desítku.Po odstoupení 



Barneta následovala volba nového starosty(kandidát zcela nepochopitelný,i když v naší 
obci jsou v poslední době takové věci úplně běžné a normální).Pokud si někdo myslel,že 
Pavlovice nemohou být na tom ještě hůř,tak se šeredně mýlil.Před pár měsíci jsem 
předpovídal hned v první diskuzi,že Barnet padne do půl roku(ještě jsem se o chloupek 
zmýlil,výsledek byl na rozdíl od mého tipu o kousek kratší).Hned na to má slova zněla,že 
další na řadě na pozici starosty je místostarosta Lešikar.Aťnás ochraňují všichni svatí,jestli 
se to vyplní.To jsem ovšem netušil,že se to opravdu splní do posledního písmene.Je až s 
podivem,že na starostovský post jde člověk,který se vzdal funkce místostarosty.Nad tím 
opravdu zůstává rozum stát.Tento člověk ještě tento týden rozhlašoval po obci,že tuto 
funkci zastávat nebude,že mu to za ty nervy nestojí(pan Novotný jej zřejmě polil živou 
vodou i s patřičným kusem sebevědomí).Tento bezcharakterní a cholerický despota(jak ve 
společnosti,tak i doma) se dle mého názoru jistý čas stane noční můrou Pavlovic.Pokud 
tento člověk řekl,že bude funkci starosty vykonávat a neví vlastně proč,tak je to jen další 
pokračování v barnetovských šlépějích a nebude zcela jistě člověkem na svém místě.Za 
svou osobu mohu sdělit,pokud bych měl volit mezi obrovským zlem(Lešikar) nebo velkým 
zlem(Barnet),tak raději to velké zlo.Tento fakt ovšem občané pocítí v následujícím období. 

  předevčírem 19:58  Re: škatulata hejbejte se  IP:[217.197.155.190] 
treko je borec,Lešikar je jarní starosta a zimní místostarosta na letního si počkáme.Rád 
střídá roční období i funkce 

  předevčírem 18:58  škatulata hejbejte se (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Po projednání všech bodů programu dostal slovo nově zvolený starosta Lešikar Milan.(je 
až s podivem,že po odstoupivším starostovi nevedl schůzi místostarosta Soldán(neřekl prý 
ani slovo,jen dělal mávače,jak je jeho zvykem,nevím co to má za význam,aby dělal 
místostarostu),ale jen řadový zastupitel samozřejmě,kdo jiný než kmotr Novotný).Místo 
toho,aby seznámil všechny přítomné se svou vizí do budoucna,na místo toho mu ležela v 
žaludku tato diskuze a internetové stránky opozice(na starostu opravdu velká starost a 
enormní zájem o věc).Je až s podivem,jak důrazně upozorňoval a nabádal opoziční 
zastupitele(místo dvou,řekl,že jich je pět,opravdu divné počty)ke slušnosti a k ukončení 
vzájemného napadání (jakési zakopání válečné sekery),ať už v obci nebo v této 
diskuzi.Pozapomněl přitom na koaliční zastupitele a jejich nosledy,jakoby oni byli slušní až 
svatí.Pokud je mi známo,tak nejvíce sprostých a výhružných zpráv(buď v diskuzi,či 
pomocí zpráv sms) je dílem této party lidí(lze dokázat).Scherlock Holmes (Lešikar) sice 
prý vehementně ujišťoval všechny přítomné,že Treko(T) se nachází v sále(asi mám 
dvojníka),a že treko(t) je nepřítomen.Mohu jej ubezpečit,že mu tip vůbec nevyšel,úplně to 
celé obrátil(50 na 50 prostě nevyšlo).Já v sále nebyl naopak (t) ano.Údajně předal paní 
Soviarové malý lísteček,na kterém byly napsány některé přezdívky zúčastňující se této 
diskuze pod kterými píší paní Soviarová a Řehová.Skutečnost,že se tyhle dvě ženy 
zúčastňují téhle diskuze je absolutní nesmysl a výmysl Lešikara.Treko jako já,Eko a další 
je prý paní Řehová,japan,jarin,občan a další je prý paní Soviarová.Tento výplod bujné 
fantazie Lešikarovy makovice je naprostá utopie.Je vidět,že střet T 815 s jeho 
osobou,zanechal na jeho tělesné schránce dosti značné psychické stopy(v záporném slova 
smyslu).Ve své jedné části těla zvaném hlava má obrovský zmatek dezinformací.On,který 
ještě tento týden osobně řekl několika občanům,že se do diskuze zapojoval(v poslední době 
nemalou měrou) pod pseudonymy japan a haken(připomínám pár věcí,které psal:vyzíval 
všechny Barneta a Novotného a všechny zastupitele k odchodu,takže i sebe z 
úřadu,popisoval celý volební podvod od začátku až do konce,to ještě nevěděl,že může být 
starostou,byl zřejmě pohádaný se všemi zastupiteli a spoustu dalších věcí,ostatně všichni si 
je mohou přečíst buď zde v diskuzi nebo v té minulé,je na stránkách deníku),přisoudil 
právě tyto přezdívky bývalé starostce a mne jako Treka paní Řehové. 



  předevčírem 19:05  Re: škatulata hejbejte se (Eko)  IP:[93.153.74.165] 
Pokud nový jarní starosta Lešikar (Barnet byl zimní) mluví o zakopávání válečné sekery, 
tak tím tedy přiznává, že ji vůči opozici vykopal. Otázka je, z jakého indiánského kmene je. 
Asi lamp-as-ak. 

  předevčírem 18:59  škatulata hejbejte se (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Paní Soviarová prý chtěla zveřejnit na schůzi seznamy lidí získané od policie,kteří píšou 
sprosté a výhružné sms-ky.Lešikar se zřejmě zalekl velkého poprasku ihned na schůzi,tak 
si narychlo vymyslel onu věc s těmi jmény.Opravdu na nastupujícího starostu 
ubohé.Mimochodem věc s výhružnými sms-kami bude mít ještě dohru.Normální člověk by 
si musel snad ukroutit hlavu nad tím,co je všechno tady možné.Novotný Josef veřejně na 
schůzi nabádá občany ke skončení vzájemného očerňování a osočování a jeho manželka 
přítom posílá sprosté a výhružné sms-ky bývalé starostce a jiným.To se týká i matky Pavla 
Barneta.Chtěl bych říct,že vládnutí Lešikara nebude mít sice dlouhého trvání,ale Bůh 
ochraňuj Pavlovice.Do pozice prvního člověka OÚ byl zvolen jeden z nejhorších a 
nejnebezpečnějších lidí této obce.Podotýkám,je ozbrojen.Doufám,že si všichni dobře 
pamatují,co se odehrálo před pár lety na jedné hodové zábavě u nás,kdy ožralý Lešikar 
ohrožoval pistolí účastníky veselice(to není výmysl,to je fakt,byl plný sál 
svědků).Pavlovičáci,ať už jste lidé sympatizující s koalicí,či opozicí,radím vám,dávejte si 
na něj velký pozor.Tento člověk bývá někdy psychicky nekontrolovatelný i sám nad 
sebou.Závěrem bych chtěl vzkázat panu Lesnerovi,který tak silně prý po mně toužil,a který 
se v naší obci neobjevil celou zimu.Proti němu jsem nikdy nepsal nic sprostého ani 
nevhodného,vyjma odezvy za jeho sprosté chování při veřejných zasedáních proti bývalé 
starostce.Takže nerozumím jeho připomínkám na mou osobu.Jeho paní bych vzkázal,že i 
když má člověk nějaký majetek v určité obci a není přihlášený,tak prostě není občanem oné 
obce.A může tam mít i deset chalup.Neznaméná,že pokud budu mít byt někde v Brně a 
jsem přihlášen a bydlím v Pavlovicích,že jsem Brňák.Přece nemůžu být Brňák,Pavlovičák 
nebo Pražák současně.Je to snad logické nebo ne?Závěrem opakuji včerejší nejdůležitější 
věc.Odstoupil starosta Barnet(věc očekávaná a nutná),zvolen nový starosta Lešikar(věc 
neočekávaná a stupidní).Co k tomu dodat.Je to prostě další hloupý až šílený krok 
koaličního zastupitelstva,který povede obec ještě do hlubší krize.  

  včera 14:34  Re: škatulata hejbejte se (Divák)  IP:[85.160.171.185] 
Jo, jo, jak se ukázalo, tak největší odborník na problematiku bytového hospodářství je 
taxikář Lesner... 

  předevčírem 22:36  cccc (wwww)  IP:[217.197.155.190] 
Treko je stupidní věštec,který má ve všem jasno.Možná i na něj dojde řada a bude na chvíli 
starostou 

  předevčírem 22:54  Re: cccc (Eko)  IP:[93.153.74.165] 
No jestli je funkce putovní, jak se zdá, tak se vystřídají všichni kromě Josefa Novotného. 
Ten chce jenom přikazovat, ale nikdy nebýt za nic zodpovědný... 

  včera 11:13  Re: cccc  IP:[217.197.155.190] 
Lešikar je stupidní věštec,který má ve všem jasno.Možná to Lešikar tím starostou vydrží tři 
měsíce. 

  včera 12:00  Příspěvek (jolana)  IP:[217.197.155.190] 
Nejlepší je tady na ty nesmysly nereagovat, ale přesto: kde jste byli vy všichni, kteří jste 
chtěli na zasedání vyhazovat zastupitele z úřadu? Pořád jen vyhrožování a zastrašování. 
Nato, že Treko nebyl na zasedání, popisuje toto docela barvitě. Hlavně nezapomněl 



pohanět zastupitele a nového starostu. Proč také nekomentuje vystupování opozice? Naše 
ex starostka se milostivě po 4 měsících dostavila na zasedání a samozřejmě za ruku 
přivedla i svého zmocněnce. To je snad nesvéprávná, že ho potřebuje vláčet všude s sebou? 
To je rarita, aby si zastupitel přivedl zástupce, to se jen tak nevidí.Byla volba nového 
starosty a snad předpokládala, že konečně nadešla chvíle jejího velkého návratu. Už ale 
mohla pochopit, že o její starostování nikdo nestojí. Jen pár zoufalců. Kdyby se, nedej 
Bože , vrátila, tak by s ní na úřadě seděl pan Reich a rozhodoval místo ní. To, kam obec 
přivedli svým jednáním minulí zastupitelé, je doslova katastrofa. Nejhorší na tom je, že jim 
to vůbec nedochází. Mají představu, že pro obec udělali jen to nejlepší. Opak je bohožel 
pravdou. Sedělo jich tam pět, starostka byla velký šéf a ostatní čtyři jí slepě věřili a na 
zasedání se zmohli jen na zvedání rukou. Nikdo z nich jí nikdy neoponoval, pouze Babák 
se jí vehementně zastával.Kdepak je dneska pan Babák a proč se vzdal mandátu v novém 
zastupitelstvu?Na posledním zastupitelstvu se naše ex nezmohla ani na jednu souvislou 
větu a není pravda, jak budou někteří zase tvrdit, že ji někdo napadal a osočoval. 
Nedokázala vysvětlit nic ze svého bývalého jednání a rozhodování. Například úmyslné 
poškození dat v obecním počítači podle ní nezpůsobila ona, ale nejspíše ti dva, co měli 
přístupový kód do OÚ (bývalá hospodářka a Babák).  

  včera 14:04  Re: Příspěvek (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Máte pravdu, že Treko na to, že tam nebyl, popisuje vše barvitě, ale hlavně pravdivě. 
Zatímco Vy tu osočujete nesmyslně paní Soviarovou. Neviděl jsem, že by si zmocněnce 
vedla za ruku, to by se určitě nelíbilo panu Soviarovi. O jaké katastrofě po minulých 
zastupitelých mluvíte? Tyto lži, kterými (mimo jiných "detailů", kterými si pomohli) se 
někteří prosadili ve volbách byly jednoznačně vyvráceny zrovna na tomto veřejném 
zasedání. Paní Kupčíková tam jasně četla zprávu kraje o hospodaření obce za loňský rok a 
kontrola nezjistila žádná vážná pochybění. Jak můžete osočovat paní Soviarovou z 
úmyslného poškození dat v počítači? Pokud vím, není ani prokázáno, že byla úmyslně 
poškozena, natož pak že by na tom měla podíl. A pokud ji osočujete z touhy po návratu do 
funkce starosty, tak pokud si při své nenávisti k ní pamatujete alespoň něco z faktů, tak za 
jejich kandidátku kandidoval na starostu právě Vámi zmiňovaný pan Babák, který když 
nebyl zvolen, tak posléze odstoupil. Proč si paní Soviarová dokázala udělat čas je jednak 
její věc a jednak to každý kdo tam byl viděl, předložila připomínky ke schvalovanému 
závěrečnému účtu. Proč ji Josef Novotný nechal tyto připomínky číst k rozpočtu místo k 
závěrečnému účtu, to se musíte zeptat jeho. Každopádně pokud kvůli nenávisti k bývalé 
starostce nerespektujete už ani fakta, která jste viděla na vlastní oči, měla by jste vyhledat 
odbornou pomoc. 

  včera 14:32  Re: Příspěvek  IP:[217.197.155.190] 
Nenávist je cit a tento já k paní Soviarové necítím. Mně je úplně lhostejná. 

  včera 21:41  Re: Příspěvek  IP:[217.197.155.190] 
proč pořád obhajujete paní Soviarovou? ona se neumí obhájit sama? je snad nesvéprávná, 
že ji musíte "vodit za ruku" jak na zasedání, tak v diskuzích? JOLANA má recht, myslím 
si, a většina lidí v obci nejspíš taky, to samé! 

  včera 22:19  Re: Příspěvek (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Paní Soviarová není z ničeho obviněna, aby se musela obhajovat. Když chce, může 
diskutovat, když ne nemusí, jako každý z nás. Já tím rád zabiji trochu času, když nemusím 
myslet na práci a v telce zrovna nic není. Pokud se zastávám paní Soviarové, tak proto, že 
pro obec něco udělala, na rozdíl od Josefa Novotného a jeho přívrženců, kteří jen šíří 
nenávist. Však on se z toho ten falešnej pánbíčkář potom vyzpovídá... Ona před volbami 
jasně napsala, že chce dokončit projekty a za tím si stojí. Pokud jde o vodění za ruku, tak za 



ni žádná Hrabálková na úřadě neseděla... 

  včera 23:26  Re: Příspěvek  IP:[217.197.155.190] 
myslíš špatně,je to již menšina a Jolane alias Lešikar mele z hladu,teda z chlastu 

  včera 14:32  Re: Příspěvek (Divák)  IP:[85.160.171.185] 
Píšete, že jich tam sedělo pět. Přesně tak, jenom pět, protože Josef Novotný a jeho klika 
nebyl ochoten dělat opoziční práci. Co má právo teď říkat, když místo toho odstoupil? A 
když současná opozice dělá opoziční práci, tak si jenom osočujete z kde čeho. Vaše 
představa je, že buď taky odstoupí nebo budou poslušně zvedat ruky s těmi co rozhodnou. 
Prací opozice je nastavovat zrcadlo koalici. To, že koalici se to nelíbí, je jejich problém. 
Jedno přísloví říká "Šklebí se na zrcadlo, kdo má křivou hubu..." 

  včera 14:56  Re: Příspěvek  IP:[217.197.155.190] 
Moje představa je taková, že by měly chodit na pracovní i veřejná zasedání , aby konečně 
věděly o čem se na obci jedná a nemusely pořád fňukat, že jim nikdo nechce poskytovat 
informace, aby se zapojily do práce v zastupitelstvu, nikdo přece po nich nechce, aby 
souhlasily se vším co se projednává. 

  včera 15:45  Re: Příspěvek (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Představa, že by opozice chodila na pracovní zasedání koalice je dost naivní. To se neděje 
ani ve větších obcích, kde se řeší složitější věci. A jestli chce něco konkrétního koalice s 
opozicí (nebo naopak) projednat, tak snad na sebe kontakty mají. Ale nedivím se 
opozičním zastupitelkám, že se nebudou bavit s někým jako je Josef Novotný. Všichni 
víme, že při organizaci voleb zákon překročil a s tím uzavřením únorového zasedání taky. 
Kdyby měl trochu cti v těle a odstoupil s Barnetem, mohla se situace opravdu uklidnit. 
Takhle dosáhl jen toho, že nejsou s Barnetem na jedné lodi. Myslím, že Barnet to pustí, ten 
plešoun ho donutí ke svědectví... 

  včera 15:43  Re: Příspěvek  IP:[217.197.155.190] 
Musím reagovat jak hrozně máte ráda ex starostku zatím jsem ji nikde nezhlédl v obchodě 
nebo v hospodě,aby mohla někoho zastrašovat jak zde píšete.V zastupitelstvu jich bylo pět 
jak kdo hlasoval byla jejich věc.Pokud se vám zdála jako velký šéf tak to je pro ni od vás 
pocta.Pokud se podívám dnes na zastupitelstvo jak kdo hlasuje tak asi stejně,ale velký šéf 
je pan Novotný a až za dlouho je starosta.Pokud si myslíte,že si ex starostka přišla sednout 
za starostovský stůl tak to se pletete.Měl jsem s ní rozhovor a sama mě řekla,že už né do 
stejné řeky .Já seděl kousek od zastupitelů a na žádnou rozumnou větu se nezmohl Barnet a 
jak mu všichni tleskali.Počítač je to ubohé opravdu na někoho svádět,že ho úmyslně 
poškodila mám dojem,že v něm bylo asi schováno zlato.Počítač hospodářky je cenné 
víc,protože tam má uložené data celého účetnictví. 

  včera 12:12  Příspěvek pokračování (Jolana)  IP:[217.197.155.190] 
Vrcholem bylo její vymáhání penále (asi 400 000) po panu Pospíšilovi ml.Celé si to 
vymyslela a samozřejmě tvrdila, že toto penále požaduje mořický starosta. To je lež. V 
Mořicích o penále nevědí vůbec nic. Proč penále po něm začala vyžadovat zrovna před 
volbami? Že by to byl na něho nátlak, aby odstoupil z kandidátky? Nějaký důvod to mít 
zřejmě muselo. Jen by mě zajímalo, co o tom penále věděla paní Řehová, když jí tak slepě 
věří. Paní Řehové bych vzkázala, aby se konečně probudila a nenechala s sebou tak 
manipulovat. Bývala to docela fajn ženská, než se dala dohromady se Soviarovou. Jsem jen 
ráda, že dneska už většina občanů věří novému zastupitelstvu.  

  včera 14:21  Re: Příspěvek pokračování (LOJBAB)  IP:[85.162.62.176] 
Divný je, že dycky dyž tvrdíte co Soviarka udělal, tak to není něco co byste prokázali 



ňákým papírem, ale něco co prokazujete tím, že papír údajně neexistuje. Kam z toho úřadu 
ty papíry za čtyry měsíce zmizely? Kdo je kam odhrabálkoval? 

  včera 14:34  Re: Příspěvek pokračování  IP:[217.197.155.190] 
To se jí zeptejte kam je poschovávala a nesvádějte to na ostatní. 

  včera 12:25  Příspěvek pokračování 2 (Jolana)  IP:[217.197.155.190] 
Konečně lidé pochopili, co nám ti minulí po sobě zanechali. Jen čas ukáže, jak to tady 
vlastně dopadne, jen naši ex už asi na zasedání hodně dlouho neuvidíme, možná už vůbec. 
Ale možná se pletu, já bych ji tam ráda viděla pokaždé. Je na co se ptát. Sice 
popisujíudálosti na svých web. stránkách, ale ty píše pan Reich.Její písemný projev vypadá 
úplně jinak. V Dolních Heršpicích už ho asi nechtějí, tak se zviditelňuje v naší obci. 
Dokonce chce psát komixy o našich zastupiutelích. Kdyby byl tak inteligentní, jak se snaží 
tvářit, tak by už dávno pochopil, že o něho tady nikdo nestojí. Jen naše ex se bez něho 
neobejde. Rádce, byť špatný, se vždycky hodí pro ukřivděné sebevědomí. A nám 
"zabedněncům"pořád nedochází o co jsme přišli, když jsme si dovolili ji nevolit. Takže 
občané klid tady ještě hodně dlouho nebude. "CHytří" pisálci budou psát nesmysly pořád 
dokola. 

  včera 14:14  Re: Příspěvek pokračování 2 (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
"Rádce, byť špatný se vždycky hodí pro ukřivděné svědomí"? Takže konečně jste mi 
vysvětlila, proč musel mít pan Barnet na úřadě přes čtyři měsíce každý den vedle sebe paní 
Hrabálkovou. Jinak jsem neviděl, že by se zmocněnec paní Soviarové nějak zviditelňoval. 
Mluvil jen když se na něj obracel pan Lešikar. Je hodně neseriozní do někoho se navážet 
jako náš nový starosta (ozbrojený a nebezpečný, jak by řekl Treko), ale když on reaguje a 
odpovídá, tak na něj křičet, že nemá slovo. Nevím zda jste byla na předchozích zasedáních, 
co vím, tak tam onen zmocněnec jen klidně seděl a do ničeho se nemíchal. A když jsem se 
díval na www.pavlovice.wbs.cz, tak na ty napsal opozičním zastupitelkám pouze popis oné 
události, kdy jej minule dva tupci na pokyn Josefa Novotného nechtěli pustit na zasedání. 
Ale Vám asi spíše vadí, že některé ty glosy na opozičních stránkách opravdu sedí... 

  včera 14:22  Re: Příspěvek pokračování 2 (LOJBAB)  IP:[85.162.62.176] 
Lešikare, když se budeš vydávat za Jolanu, tak aby to na Tobě nezanechalo následky... 

  včera 14:44  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Nechte Lešikara napokoji, jsem ženská a je nás stále víc co začínáme fandit dnešní koalici, 
protože tak jak vy se tady prezentujete, tak od sebe odháníte stále víc lidí.To jenom vy si 
myslíte kolik máte příznivců a čím víc tady budete křičet a nadávat, tím víc se od vás lidi 
budou odvracet. Jak se říká, už jste se historicky znemožnili akorát vám to ještě nedošlo.  

  včera 14:53  Re: Příspěvek pokračování 2 (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Kdo se dostatečně znemožnil a kdo zatím jen trochu a kdo má kolik příznivců, to prokáží 
jedině volby. Takže se to dozvíme v roce 2014. Kdo je kdo na anonymní diskusi je 
nesmysl, který zajímá právě zmíněného pana Lešikara, jak jsme viděli na schůzi. Osobně je 
mi úplně jedno, kdo je kdo, zajímá mne obsah, pokud v jeho příspěvku nějaký je. Na schůzi 
řekl pan Lešikar, že to píše pět šest lidí. Těžko říci, klidně to celé může psát jen jeden. Je to 
prostě jen anonymní diskuse, kterou člověk zabije chvilku času a odreaguje se od práce. 
Tak nevím proč vyvolává tolik vášní. Jak mohou představitelé obce rozumně diskutovat o 
odlišném názoru, když je vytočí kdejaký anonymní blábol z internetové diskuse? 

  včera 15:13  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Tentokrát s Vámi souhlasím , mně tyto příspěvky nevadí, pokud jsou alespoň trochu 
slušné.Ale pokud jsem si všimla, když někdo napíše svůj názor na opozici (byť slušný), 



okamžitě je obviňován z napadání a osočování.Když opozice křičí, že koalice krade(aniž 
by měla nějaké důkazy), to se Vám zdá být v pořádku? Nejsou ovšem příspěvky jen 
agresivní. S Vámi bych možná , mám ten dojem, mohla diskutovat docela v klidu i když 
máme asi rozdílné názory. 

  včera 15:17  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
To,že koalice okradla obec o spoustu milionů(viz. vrácení dotace),to je přece jasný 
důkaz,to se zase vám zdá být v pořádku? 

  včera 15:38  Re: Příspěvek pokračování 2 (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Jen je třeba rozlišit opozici a příznivce opozice. To, co je napsané na 
www.pavlovice.wbs.cz je jednoznačně názor opozice. I kdyby jí ho pomohl zformulovat 
někdo jiný, jak tvrdíte. Pokud by se něčím z toho cítil někdo poškozen, jeho právník bude 
vědět na koho se obrátit. Ale tady v anonymní diskusi nelze ztotožňovat příspěvek, který se 
zastává opozice s opozicí. A v jedné věci měl zmocněnec na zasedání pravdu, když říkal, 
že zatímco opozice na svých stránkách odsoudila neslušné příspěvky, tak exstarosta Barnet 
tak veřejně nikdy neučinil. Osočování může být neoprávněné, i když je řečeno slušnými 
slovy. Pokud vím, tak opozice netvrdí, že koalice krade (teď už ani není co), ale že obec 
připravili (tam myslím to slovo "okradli" použito bylo) o několik milionů. Důkazy nevím, 
ale výpočet, který předložili na svých stránkách má svoji logiku. Dokonce nevypočítáváani 
všechny zdroje, které bude mít obec oproti současnosti v budoucnu navíc. Jednak po sčítání 
lidu budeme konečně brát peníze na plný počet obyvatel, zatímco od rozdělení obce tomu 
tak není. A potom zvýšení dph přinese obci také něco, byť z toho samozřejmě 
nezbohatneme. Ovšem tím mrskáním čísly, která neseděla (minule se u bytů optravdu 
mluvilo o desíti a půl, ne o dvanácti milionech) se Lešikar dost ztrapnil. Ale po těch 
výhružkách, že si zjistí kdo diskutuje už to bylo celkem jedno... 

  včera 22:20  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Opozice hraje tak čistou hru, že napřed vedla kampaň proti nově zvoleném staostovi a 
zbytku vedení (viz leták a články v různých médiích), aby později poukazovala právě na 
tyhle neslušné záležitosti. Jsem se zasmála. S tím počtem obyvatel, to je také tedy gól. A 
nakonec, jestli má na jejich stránkách něco logiku, pak to, že stránky rozhodně nedělají ony 
DÁMY. 

  včera 16:14  jazýček vah je v pohybu (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Ten,kdo si myslí,že je čím dál víc lidí,kteří fandí koalici,tak lže i sám sobě.V době voleb 
jich možná bylo hodně.Volby byly zmanipulovány a na světlo světa se začínají objevovat 
důkazy o jejich zfalšování.Několik lidí už vypovědělo,jak to bylo s uplácením 500 a 
1000kč.Důkazy již existují.Je jch stále míň a oni to dobře vědí.Lidé si totiž začínají 
uvědomovat ten kopanec,který zapříčinili svou nerozvážnou a zaslepenou volbou.Na 
veřejné zasedání chodí jední a ti samí jedinci.To ovšem není žádná většina.Je to jen pár jak 
se říká skalních přívrženců,kteří podporují a věří falešným blábolům Josefa 
Novotného.Lešikar je sice starostou,ovšem bude zase poslouchat jen kmotra Novotného.A 
pokud ne,tak zle s ním.A pokud neví,z jakého důvodu vzal starostovskou funkci,tak je to 
jen další loutka v pořadí.Vidím,že vůbec nechápete pojem"historicky se znemožnit".Každý 
dobře ví,že za bývalé starostky byl v obci docela klid.To co se děje u nás dnes,má do klidu 
obrovsky daleko.Vy za to vyníte bývalou starostku.Když se tak na tím vším 
zamyslím,musela by mít opravdu nadlidské schopnosti,kdyby mohla za všechnu tu špínu,co 
na ní hážete.To snad není ani v lidských silách.Za vším tím marastem a tou nenávistí je 
schován Novotný i s těmi svými pucfleky.Trvá to již delší dobu.O tom,kdo se historicky 
znemožnil mám celkem jasno.Paní Soviarová to určitě nebyla.Dokončila své volební 
období,bez větších problémů a zanechala za sebou spoustu udělané práce.Ten,kdo se s 



naprostou určitostí znemožnil byl bývalý starosta Barnet.Zastavil stavbu bytů(čímž zadlužil 
obec několika miliony pro nic),haursky odmítl dotaci tří milionů(sám nevyřídil ani 
korunu),funkci starosty nezastával ani jeden den sám(nechal se vodit jako děcko za ručičku 
Hrabálkovou),za tu krátkou chvilku zlikvidoval co se dalo,samozřejme s přispěním 
svých,jak říká Lešikar indiánských bojovníků.Takže o historickém se znemožnění bychom 
mohli polemizovat.Co se týče poznámky,že bychom měli nechat Lešikara na pokoji,tomu 
nerozumím.Nikdo mu přece nic nedělá.Barneta se také nikdo nedotkl,možná tak někdo z 
vlastních řad.Příznivců možná mnoho nemáme,ale je jich pomalu,ale jistě čím dál víc. 

  včera 16:22  Re: jazýček vah je v pohybu (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Oprava:Míň je samozřejmě přívrženců koalice.Důkazů je víc a víc. 

  včera 17:31  Re: jazýček vah je v pohybu  IP:[217.197.155.190] 
když je ten jakysi treko tak chytrý a na každého má metr jen ne na sebe,tak by měl vysvětlit 
veřejně prospěšné práce ,které měla vykonávat paní Řehová .Proč obec musí splácet 1000 
000kč za nějakou hasičku podobu 4 let.Proč jste vy ,tak beschybní machři přenechali 
novému vedení obce takové dluhy.Kdyby nezastvili opravu tý bajdy tak by měli na krku 
další milionové dluhy.Děláš jenom machra . 

  včera 17:57  Re: jazýček vah je v pohybu (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Divil by ses,jaký metr mám na sebe.Možná větší než na ty ostatní.Nejsem machr,machry 
dělají ti na obecním úřadu a nerozumí skoro ničemu.Paní Řehová vykonávala vpp,no a co 
je na tom?Takových lidí je spousta.Nic neobvyklého.S tím je nyní ovšem utrum.Dnes je v 
obci nalainovaná akce Z.Tak doufám,že se zapojíš.Pokud myslíš těmi machry bývalé 
zastupitelstvo,že zanechalo dluhy,tak nemáš vůbec pravdu.Dluhy udělalo již zastupitelstvo 
nové.To zastupitelstvo,které bralo i úvěr a ručilo jím novou jak ty říkáš nepotřebnou 
hasičárnou.Asi máš v hlavě pouhou sečku,ale už to tu zaznělo nezpočetně krát.Bývalá 
starostka nenadělala žádné dluhy pro nic.Současné zastupitelstvo ano!!! a kdyby nezastavili 
opravu té bajdy,jak říkáš,tak by sice byly nějaké dluhy,které by se časem splatily,obec by 
měla ovšem nějaký majetek(podotýkám prodejný).Za tyhle dluhy si můžou sami.(majetek 
0).Nechápu,že je to tak těžké pochopit,připadám si jako bych to vysvětloval stále dokola 
nějakým malomocným jedincům. 

  včera 18:58  Re: jazýček vah je v pohybu  IP:[217.197.155.190] 
Jo a kde tu veřejně prospěšnou práci vykonávala?Tenkrát měla být na plce s náma a 
nebyla:Byla snad neviditelná?Aco se týká těch dluhů,tak ty by nebyly nějaké ale 
milionové.Ajakým časem by se splatily,když 1 000 000kč budou splácet 4 roky?A hlavně 
,když ty nemáš v hlavě sečku a určitě máš patent na rozum a štvaní lidí.machře 

  včera 19:18  Re: jazýček vah je v pohybu (slušný občan)  IP:[217.197.155.190] 
Volovi rozum prostě nedáš,máš v tom velký zmatek,Treko má naprostou pravdu,kterou 
tobě nikdo nevysvětlí i při sebelepší vůli. 

  včera 20:07  Re: jazýček vah je v pohybu  IP:[217.197.155.190] 
Jestli jsi vůl ,tak je to tvůj problém.Já jenomžádám vysvětlení.Čtyři roky budou splácet 
milion.Kdyby si vzali na bedra další miliony tak by obec přišla k bankrotu.Když jsi takový 
genius tak bys to měl vědět.No jo treko má patent na rozum a na štvaní lidí.A ještě 
nevysvětlil jakou veřejně prospěšnou práci vykonávala paní Řehová.A zřejmě 
nevysvětlí,raději to zamluví a nadává do volů.Někdy i ten vůl je hytřejší než nějaký machr 

  včera 23:00  Re: jazýček vah je v pohybu  IP:[217.197.155.190] 
Souhlasím. Nevidím jediný důvod, proč by pan Barnet vyjednával úmyslně nevýhodný 
úvěr, kdyby mu banka byla ochotná dát úvěr mnohem větší, kterým by v pohodě pokryl 



všechny stavby. Bylo určitě i v jeho vlastním zájmu jako pavlovčáka, udělat pro obec co 
nejlepší podmínky. Ale o tmhle se nemluví, protože jim to nesedí do jejich opoziscénáře. 
Pár let zpátky - plány kanalizace, tolik se to probíralo, tolik zasedání to zabralo, s vidinou 
brzké kanalizace jsme chodili na zasedání celá obec, věřili jí, ale nakonec co?! Nic. 
Nevedlo to konce, ze všeho zbyly jen vyhozené peníze! Hasičárna, rozestavěné byty a 
novostavby bez možnosti napojení na kanalizaci na spoustu let dopředu. Žádné pořádné 
vize do budoucna díky starému vedení. Mladí sem nepůjdou, starým je to už jedno a bez 
hasičského vozu ani ta hasičárna není k ničemu, ale podle paní Řehové "tady alespoň něco 
máme".Vědět tohle pár let předem, raději se přestěhovat! Přitahujeme akorát ten jeden jistý 
druh občanů, mimochodem oblíbence bývalé paní starostky - cikány, kterým nevadí žít v 
ruinách a chodit na suchý chajzlík. Anebo (pokud by došlo k výstavbě socbytů) v 
cociálních bytech (které ale ani tak sociálními být vlastně nemohou).  

  včera 23:36  Re: jazýček vah je v pohybu  IP:[217.197.155.190] 
Lešikare Lešikare za to,že nebyla rozestavěná kanalizace můžete všichni poděkovat 
bratrancům Novotným a paní Kupčíkové,kteří všechna jednání blokovali.To jste už 
zapomněli???To není výmysl,ale fakt.Zeptejte se na stavebním úřadě v Němčicích,co 
všechno podnikali proti kanalizaci. 

  včera 22:49  Re: jazýček vah je v pohybu  IP:[217.197.155.190] 
meleš stále dokola retarde 

  včera 23:01  Re: jazýček vah je v pohybu  IP:[217.197.155.190] 
Na štvaní lidí je dobré Novotné,Lešikar a zimní starosta Barnet.A sečku v hlavě máš sám. 

  včera 14:40  Re: Příspěvek pokračování 2 (Divák)  IP:[85.160.171.185] 
Tak to se máme na co těšit, Jolano, jestli budete i nadále plnit to co slibujete v poslední 
větě... 

  včera 14:47  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
To se obraťe na Treka a spol. 

  včera 15:05  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Na jednou se odpouští dluh pana Pospíšila.Podnikal v obci již dávno měl pronajatou 
budovu,pokud neplatil Mořicím, tak jeho pohledávku dostal právník. Než tuto pohledávku 
dostal právník, tak podle všeho mu nabíhalo penále.Zeptej se ho,proč to neplatil jak 
měl.Chceš snad říct,že v té době už byla Soviárka na úřadě a mohla za jeho dluh?Občané 
klid, tito lidé,které jste si zvolili sice podfukem,tak je to správně.To co dělají ,je jen dobře 
pro obec směřující k záhubě.Každou chvíli se volí někdo jiný. 

  včera 15:16  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Těžko vysvětlovat někomu, kdo nechápe podstatu. 

  včera 15:20  Re: Příspěvek pokračování 2 (všeuměl)  IP:[217.197.155.190] 
Je to úplně jasné,obec má prostě hromadu peněz,když nemusí vymáhat dluhy vůči ní. 

  včera 15:50  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Nikdo vůči ní nemusí nic vymáhat ona žádné dluh nemá. 

  včera 16:33  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
dluh vůči obci,přečti si to pořádně ty chytráku!!! 

  včera 17:54  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Jak to bylo s dluhem Pospíšila tak to mohla vysvětlit Soviarová. Nevysvětlila.Měla k tomu 
ve čtvrtek příležitost. Ještě za její éry jsem byla náhodou na zasedání, kde nám řekla, že má 



s Pospíšilem dohodnutý splátkový kalendář.Sepsal ho právník a o žádném penále za 
neplacení nebylo ani řeči.Na jiném zasedání řekla ,že je dluh vyrovnaný, tak nevím proč to 
tu rozebíráte. 

  včera 18:30  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Škoda,že má Soldánová krátkou paměť a o penále pana Pospíšila ml věděla a nechtěla ho 
řešit až zaplatí část.Pospíšil má asi krátkou paměť jo podnikatel:-))))  

  včera 18:37  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Barnet na veřejném zasedání 6.12. zastavil byty a na dalším v diskusi odpověděl,že jsou jen 
pozastavené.Lhal a lhal zase. 

  včera 18:58  Re: Příspěvek pokračování 2  IP:[217.197.155.190] 
Pospíšil to sám ví co dlužil,ale protože leze každému do zadnice tak najednou neví nic to je 
snad lepší říkat když nemusí nic vracet. Monamistr chce být starostou tak musí být bez 
dluhů to jste tak na tom s hlavou špatně. A co jde těmto koaličním zastupitelům dělat peklo 
a pořád na každém zasedání.Dluh podepsal Barnet to je to podstatné uklidíme ho do 
ústraní, raději ze zdravotních důvodů odešel. 

  včera 20:03  Re: Příspěvek pokračování 2 (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Je pochopitelné, že než čtyři sta tisíc je lepší zaplatit třeba jen sto padesát. Za ty se to 
nepochybně dá domluvit. Myslíte, že ten komu narostl hřebínek, protože má pocit, že mu 
projde zmanipulování voleb by nedokázal zorganizovat tohle? Čím pak to, že paní 
Hrabálková (která jak řekl Josef Novotný byla prospěšná především díky svým kontaktům) 
byla tak dlouho nepostradatelná a hned po zázračném vyřešení Pospíšilova dluhu může 
odejít? 

  včera 20:07  Re: Příspěvek pokračování 2 (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Soviarová to řekla zcela jasně, vše bylo dle dokumentů, které obdržela z Mořic. Tak jaké 
nevysvětlila? S tou kolektivní hluchotou (jako když nikdo neslyší pronesenou sprostotu 
pana Sedláka) by se mělo něco dělat. Na příštím veřejném zasedání by měl být přítomen 
lékař ORL (nosní, krční, ušní). Mohl by vyšetřit i pana Soldána, který má asi něco s 
hlasivkama. Nebo jste snad slyšeli, že by místostarosta vůbec něco řekl? 

  včera 20:11  fff  (www)  IP:[217.197.155.190] 
eko naladˇsi jiný program stále se opakuješ. 

  včera 20:32  Re: fff  (Lojza)  IP:[217.197.155.190] 
To je vše,na co se zmůžeš,ty www?Kdo tu mele stále dokola jsi ty.Proti faktům neumíš 
odpovědět nic jiného. 

  včera 20:34  Re: fff  (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Nejde o opakování, jde o to, že když reaguji na něco v půli sloupečku a na něco ve dvou 
třetinách, tak počítač dá oba příspěvky pod sebe. 

  včera 20:54  Splátky (počtář)  IP:[85.160.215.111] 
Je zajímavé, že úvěr na dvacet let na vlastní barák nikomu divný nepřijde. Ale když by 
obec měla splácet své nemovitosti dvacet let, to křičí. Samozřejmě, když by splácela svůj 
majetek, tak by Josef Novotný nemohl rvát prachy do fary, jak se k tomu chystá. Už si ji 
nechal schválit jako kulturní dědictví. Někdo tu mluví o splácení milionu čtyři roky, nevím 
kde to vzal. Kupčíková mluvila o tom, že obec bude splácet milion ročně. Na to, aby si 
člověk spočítal, že deset milionů za dvacet let by splatila bez problémů nemusí být člověk 
ekonomický odborník. To, že teď musí vše splatit během čtyř let a nebude mít příjmy z 
nájemného ani nových obyvatel je čistě chyba většiny v zastupitelstvu. Tedy, spíše než 



chyba je to od nich úmysl, aby mohli tvrdit, že nejsou na nic peníze a svádět to na 
Soviarovou. Dost nenávistných chudáků co nespočítají ani pět a pět jim to baští... 

  včera 21:56  Re: Splátky  IP:[217.197.155.190] 
na stránkách obecního úřadu je nad obrázkem hasičárny titulek celkové náklady 
narekonstrukci hasičské zbrojnice..Stačí na něj kliknout.A kdo ví jak jsi kupčíkovu 
poslouchal.Úvěr na vlastní barák je věc jedné rodiny ,ale zadlužit obec na 20 let tak to se 
týká všech občanů.,obvzláště,když jde o sociální byty.Kde bereš tu jistotu ,že by tam 
pravidelněplatili nájem.Možná ,že jsi tam chtěl bydlet ty a to na účet obce proto kvúli tomu 
děláš takový cirkus.Měj se počtáři,špatně sis to spočítal. 

  včera 22:11  Re: Splátky (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Nevím jak poslouchal on, já dobře, řekla to jasně. To slovo sociální hned připomíná určitou 
skupinku lidí, to máte pravdu, ale tak by to muselo být jen deset let, podle podmínek 
dotace, potom to obec může klidně prodat. Pokud jde o porovnání zadlužení (při investici 
do nemovitosti to není úplně správné slovo) rodiny a obce, tak čí příjmy na splácení jsou 
jistější, jednotlivce (kterého mohou vyhodit z práce) nebo obce? A kdo dostane nižší úrok? 
Zkuste si půjčit za těch 3,1% jak to má obec... Vše co města a obce vybudovaly, je na úvěr. 

  včera 22:13  Re: Splátky (všeuměl)  IP:[217.197.155.190] 
Máš v hlavě naprostý guláš.Ono je jedno jestli je to jen v rodině nebo v obci.Pokud chceš 
stavět doma,musíš se zadlužit(vyjma Novotného,ten má nakradeny dost,ten nemusí).Pokud 
chce obec něco vybudovat,musí se taky zadlužit.Úplně jednoduchý.Bez dluhů to nejde,to ví 
každý osel.A sociální byty,je jen název.To neznamená,že je to pro bezdomovce,ty 
chytráku.Jestli chodíš na veřejné zasedání,už to tam zaznělo.Vysvětlovala to tam 
Kreplová.Jsou to malometrážní byty. 

  včera 21:48  dědictví obce (Treko)  IP:[217.197.155.190] 
Novotný to zřejmě nemá v hlavě vůbec v pořádku.Když minulé zastupitelstvo zamýšlelo 
něco podniknout s budovou fary,tak byl rezolutně proti tomu.Teď,když je u vesla,tak 
najednou chce s objektem něco podniknout,jako by byl on první,který na to 
přišel.Prolhanec jeden.Největší korunu tomu nasadil,když faru označil za kulturní dědictví 
obce.Opravdu směšné.Pozapomněl přitom na to,že kostel ani fara nepatří obci,ale církvi.(i 
když,se celou dobu chová,jakoby to patřilo jen jemu).Nevím,co si obyčejný občan má 
myslet o počínání Novotného i jeho pacholků.Tak z majetku obce(obecní byty) udělali 
neprodejný objekt a na staré bajdě(faře),která obci vůbec nepatří,zamýšlejí nějakou 
rekonstrukci nebo bůhví co.A občané jím,to žerou i s navijákem.Dobrou chuť. 

  včera 22:05  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
treko taky se přepni na jiný program už ti dochází energie pořád se opakuješ je to nuda. 

  včera 22:05  Re: dědictví obce (Eko)  IP:[109.183.82.2] 
Je to tak, do kostela chodí ani ne deset lidí, ale chtěli by do něj rvát obecní prachy. Kdežto 
do obecního majetku investovat nechtějí. Obvykle se takovým říká tuneláři. To, že tunelují 
ve prospěch církve a ne sebe na tom nic nemění... 

  včera 23:10  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Vě většině příspěvků s Vámi nesouhlasím, ale v interesování se kol církevního majetku 
máte pravdu.  

  dnes 11:20  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Novotnému a jeho klice o nic jiného nejde jenom kostel , fara a štvanice lidí.Doufám,že 
normální lidé už zjistili co je Novotné v zastupitelstvu hlavní pekelník.Proto se jim to tak 
střídá v zastupitelstvu. 



  dnes 12:40  Re: dědictví obce (jožik)  IP:[217.197.155.190] 
Vminulém zastupitelstvu se to střídalo daleko častěji tak nemel hlouposti děláš opozici 
ostudu 

  dnes 13:18  Re: dědictví obce (jenik)  IP:[217.197.155.190] 
Meleš stále dokola ty demente.V minulém zastupitelstvu byl jeden starosta a jeden 
místostarosta celou dobu.V tom dnešním se to mění jak špinavé smradlavé fusakle. 

  dnes 14:13  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
No a co? 

  dnes 13:33  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Meleš stále dokola v dnešním koaličním zastupitelstvu se to mění jak roční období Barnet 
byl zimním starostou, Lešikar byl zimním místostarostou,jarním místostarostou je 
Soldán,jarním starostou je zase Lešikar pistolník:-))) opravdu moc pěkná vizitka dnešních 
zastupitelů:-)))) 

  dnes 14:10  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
No a co?Každý jsme nějaký 

  dnes 17:10  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
No jo každé je nějaké Soviárka je košipletka, pokud budeme nadávat a házet špínu jen na 
Soviárku tak to je v pořádku,ale jak upozorní někdo na tu bandu na úřadě tak to je v 
nepořádku.Lešikar je po nárazu se zbraní v ruce ohrožoval občany,Barnet je najednou 
nemocné a tak můžeme pokračovat,Novotné je zloděj a tunelář.Je to pravda. 

  dnes 17:49  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Na Soviaravou je těch příspěvků tady nimimum, většinou se trefujete do zastupitelů a to 
dost neomalaně. Tvrdit pořád dokola, že někdo krade nebo je dement, to už něco napovídá i 
o vaší inteligenci. Musíte mít hodně velký vztek, že to memůžete vydýchat. 

  dnes 18:00  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
zato ty máš svatozář. 

  dnes 18:30  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Né svatozář má Novotné tunelař a zloděj 

  dnes 18:04  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
že je košipletka ,tak to není urážka,ale její vzdělání.ale jestli o někom napíšeš ,že je zloděj a 
tunelář,tak to patří před soud 

  dnes 18:20  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Pokud o někom řekneme,že je zloděj a tunelář a je to pravda,tak ta věc samozřejmě patří 
před soud a oni do kriminálu.A těch košipletek je tu půlka dědiny.Takže si nemáte co 
vyčítat. 

  dnes 13:45  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Nemel pořád stejnou písničku koalice stojí opravdu za pendrek.Dělají obci Pavlovice 
ostudu tím jak se střídají v zastupitelstvu, lepší by pro obec bylo pokud by, odstoupili a 
nedělali všem občanům ostudu,že se nemůžou domluvit mezi sebou.Barnet je nemocné a 
Lešikar po té srážce s Tatrovkou na tom není o moc líp:-)))) 

  dnes 14:05  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
máš ještě něco na srdci?Dávej si pozor abys také nenarazil do tatrovky a neskončil 
přinejlepším na vozíku je to pro každého ty čtveroroční období. 



  dnes 14:55  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
tak to bylo pěkně ubohý, ty blbče.. 

  dnes 16:14  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Je to ubohý ,tak jako ty tvéurážky.Ated´se chytni za nos 

  dnes 17:02  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Je to ubohé,ty urážky proti Soviárce.A teď se chytni za nos. 

  dnes 17:51  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Paní soviarová mi neleží v p....ne tak v hlavě vlastně ani nevím co je to za bábu. 

  dnes 17:19  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
Normálně se střídá roční období,ale v Pavlovicích se střídají funkce,napřed odstoupil 
Lešikar tato funkce byla, pro něho málo po něm to vzal Soldán ,který nemůže na schůzi nic 
jiného jen mávat,Barnet šel na měsíc na půl úvazku bylo to pro něho málo.Tak raději 
odstoupil se zdravotních důvodů, a kde se vzal tu vzal pistolník Lešikar je starostou za 
polovičku. Možná,že to má zase na dva měsíce, pak už to musí vzít zloděj Novotný.Do 
konce roku to zvládnou na střídačku. 

  dnes 17:54  Re: dědictví obce (jožik)  IP:[217.197.155.190] 
ještě něco?určitě jsi na něco zapoměla 

  dnes 17:00  Re: dědictví obce  IP:[217.197.155.190] 
doufám,že mluvíš o těch urážkách proti Soviárce o kterých pořád píšeš pěkně obohé:-))))) 

  dnes 18:08  Re: dědictví obce (JOŽIK)  IP:[217.197.155.190] 
jestli tu někdo píše o soviarové tak jsi tojedině ty. 

  dnes 17:41  Fara (aaa)  IP:[217.197.155.190] 
Jen nevím, proč se tak rozčilujete kvůli faře. Fara je církevní majetek. Pokud jste dobře 
poslouchali, tak na zastupitelstvu bylo řečeno, že faru má zájem opravovat pan farář a ne 
obec. Taky na ní shání dotace a nikde nebylo řečeno, že opravy bude hradit obec. 

  dnes 17:57  Re: Fara  IP:[217.197.155.190] 
oni melou stále dokola a neví o čem jejím cílem je každého urazit. 

  dnes 18:07  Re: Fara (jenik)  IP:[217.197.155.190] 
Máš naprostou pravdu,ta koalice mele stále dokola a uráží všechny slušné lidi. 

  dnes 18:16  Re: Fara (Naštvaný povlovčák)  IP:[217.197.155.190] 
Lešikara toho zvrhlíka ani urazit nejde.Ten,který ohrožoval pistolí naše občany,tak dělá 
starostu.Místo na úřad patří do kriminálu aj s tím Novotným,který ho do funkce 
uvedl.Jeden lepší jak druhý.To tu proboha není schopnější a slušnější člověk než tenhle 
chudák? 

  dnes 18:19  Re: Fara  IP:[217.197.155.190] 
horší jsou udavači 

  dnes 18:33  Re: Fara  IP:[217.197.155.190] 
Udavači sedí na úřadě Lešikar a Novotný,Barneta už dali do invalidního důchodu.Nemůžou 
to koaličáci vydýchat. 

  dnes 18:17  Re: Fara (jožik)  IP:[217.197.155.190] 
že zroovna ty kážeš o slušnosti 
 



 
   

  
   
 


