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Jak nejlépe ve volbách naložit se svým hlasem voliče?
Ve volbách do zastupitelstva obce Kostelec u Holešova označujete svého favorita křížkem. Každý volič v naší 
obci má k dispozici „15 hlasů” (křížků). Existuje několik možností, jak označit volební lístek. Tady je průvodce.

Vybrali jste si jednu kandidátku
Označíte křížkem Vámi vybranou kandidátku. Všech 15 lidí na kandidátce dostane Váš hlas. Tato volba je nejmé‑
ně riziková, že dojde k chybě a Váš hlasovací lístek bude neplatný. Vřele doporučujeme těm z Vás, co nechtějí 
studovat seznamy kandidátů a příliš se neorientují ve volebních systémech.

Vybrali jste si jednu kandidátku a k tomu osobnosti z dalších kandidátek
Křížkem označte svou favorizovanou volební kandidátku. K tomu křížkem označte jednotlivce z jiných kandidá‑
tek, které byste rádi viděli v zastupitelstvu obce. Jak a komu se při počítání volebních výsledků přidělí z Vašich 
„15 hlasů“ uvedeme na příkladu: označíte 5 osobností z jiných kandidátek a jednu celou kandidátku. Vašich „15 
hlasů“ se pak rozdělí následovně: každá z 5 označených osobností dostane Váš hlas a zbylých 10 hlasů se pak 
odshora přidělí prvním deseti z označené kandidátní listiny. Tato volba již začíná být riziková, že zakřížkujete více 
jak 15 kandidátů a Váš hlasovací lístek bude neplatný. Také vzrůstá riziko, že mandáty do zastupitelstva získá mix 
ze všech kandidátek, který nedokáže vytvořit hlasovací většinu a zastupitelstvo nebude funkční orgán obce.

Chci si vybrat různé kandidáty bez ohledu na kandidátní listinu
Označte křížkem jednotlivé kandidáty dle svého přesvědčení. Mějte na paměti, že označit můžete maximálně 
15 kandidátů. Při této volbě budete mít určitě dobrý pocit, že jste vybrali ty nejlepší z nejlepších. Z pohledu vo‑
lební matematiky a přepočítávání volebních výsledků na zastupitelské mandáty je to ale bohužel asi nejméně 
dobrá volba, jak se svým hlasem voliče naložit. Navíc velmi vzrůstá riziko neplatnosti Vašeho hlasovacího lístku. 
Při tomto způsobu volby máte sice dobrý pocit, ale Vašim kandidátům to ke křeslu zastupitele nejspíš moc ne‑
pomůže, spíše pohorší. 

Pozor na neplatný hlas
Pokud označíte křížkem dvě kandidátní listiny, nebo křížkem označíte více jak 15 kandidátů, je Váš hlas neplatný. 
Podobně je hlas neplatný, jestliže do volební urny vhodíte volební lístek, který nebude vložen do úřední obálky. 
Stejně tak neplatný bude Váš hlas, jestliže křížkem nikoho neoznačíte (ani kandidátku, ani kandidáta). 

každý z nás ovlivní výsledek
nikdo jiný to za nás neudělá
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Ing. Martin Dulava, Ph.D.
Žije v Kostelci u Holešova od roku 2005. Vystudoval obor Hutnictví železa (1989) a obor 
Materiálové vědy a inženýrství (2012), obojí na VŠB v Ostravě. Pracuje jako metalurg 
a vedoucí manažer kvality ve slévárně speciálních ocelí a externě vyučuje metalurgii 
a Management kvality na Odboru slévárenství VUT v Brně. Je členem Finančního vý‑
boru Zastupitelstva Zlínského kraje a je také členem KDU‑ČSL. O své roli v obci říká: 
„Mým prvořadým cílem je zapojení mladých lidí v komunální politice“.

kandidátní listina č. 1

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová 

Volební program
Jsme jedinou politickou stranou s celostátní působností, jejíž kandidáti se ucházejí o mandáty zastupi‑
telů v naší obci. Jsme stranou demokratickou, stranou opírající se o křesťanské hodnoty a také stranou, 
která se orientuje na člověka, na jeho důstojné podmínky k životu od jeho početí až ke sklonku života. 
Dovolte nám představit zde první pětici našich kandidátů do obecního zastupitelstva Kostelce u 
Holešova:

Radoslav Pospíšilík
Žije v Kostelci u Holešova od roku 1979, v letech 2000 až 2014 byl starostou naší obce. 
O své vizi a své roli v komunální politice říká: „Chtěl bych, aby naše obec byla dobrým 
místem k životu“.

MUDr. Vojtěch Sklenář
Žije od narození v Karlovicích, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci.  Pracuje jako lékař interního oddělení v kroměřížské nemocnici. O své roli 
v obci říká: „Nejdůležitější pro mne je, aby lidé byli na naši obec hrdí“.

Alois Hradil
Působil v zastupitelstvu obce v letech 2002 až 2014. Zde jeho názor na roli zastupitele: 
„Chtěl bych přispět k normalizaci vztahů v zastupitelstvu i v obci“.

Mgr. Jiří Bleša
Je v naší obci činný jako varhaník ve farním kostele Petra a Pavla. Žije v Kostelci od 
roku 2003 a pracuje jako lékárník. Je členem KDU‑ČSL. Jeho přínosem pro obec (a to 
nejenom křesťanskou) jsou vedení scholy a příprava varhanic pro farní kostel v Kostel‑
ci a pro kostel v obci Roštění. Obě scholy vzájemně spolupracují. O své roli říká: „Chtěl 
bych inspirovat mladé lidi ke společenské aktivitě“.
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Jaké jsou naše cíle pro zajištění řízení obce:
1/ Transparentnost při plánování investic i jejich realizaci

Plánování investic musí vycházet z potřeb občanů, kteří mají právo spolurozhodovat o potřebách a jejich 
prioritách. Každá investice musí projít diskuzí mezi všemi zastupiteli, přičemž občané musí být o plánova‑
ných investicích včas informováni.

2/ Dodržování pravidel, vyhlášek a zákonů
Zavazujeme se dodržovat pravidla a zákony tak, abychom předešli nebezpečí neplánovaných výdajů obce 
ve formě penále, pokut či nákladů na prohrané soudní spory. Chceme tak učinit důkladnou analýzou všech 
smluv a důslednou přípravou všech činností spojených s údržbou majetku obce, s investicemi i jejich realizací.

3/ Analýza faktorů limitujících obec v jejím rozvoji
Aby se obec mohla rozvíjet, je potřeba zjistit, jaké jsou aktuální překážky v jejím rozvoji, a které překážky mo‑
hou v budoucnu vyvstat. Především se jedná o takové služby občanům, jejichž absence by mohla způsobit 
jejich odliv na straně jedné, či snížit zájem usadit se a žít v naší obci na straně druhé.  Příkladem dlouhodo‑
bého limitu obce je nedostatečná kapacita Mateřské školky.

4/ Výstavba domů v obci
Aby se zamezilo zvyšování průměrného věku občanů naší obce, je zapotřebí podporovat výstavbu nových 
domů. V obci je k dispozici pouze minimum stavebních míst. Současný územní plán sice počítá s další vý‑
stavbou, ale zcela se zastavil výkup pozemků. Je tedy nanejvýš potřebné opět obnovit výkup pozemků k 
zasíťování a tím motivovat především mladé lidi z naší obce, aby neodcházeli jinam, ale aby zůstali a žili zde.

5/ Maximální využití dotačních titulů
Vzhledem k dlouhodobému působení lídra naší kandidátky v úřadu starosty obce nabízíme jeho zkušenosti 
při využití a čerpání dotací. Jen pro připomenutí, ve volebním období 2010 až 2014 byly z dotačních titulů 
realizovány níže uvedené projekty. Obec v tomto období získala na dotacích celkem 17 562 420 Kč.
1. Rekultivace skládky v Karlovicích
2. Zateplení a výměna oken v Základní škole
3. Zateplení a výměna oken v Mateřské školce
4. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
5. Nákup techniky pro úklid a údržbu obce
6. Inženýrské sítě Plachetky

7/ Poštovní úřad v obci
Pošta v Kostelci u Holešova představuje službu občanům, jejíž absence by mnohým z nich způsobila značné 
problémy. Současné vedení obce odmítá zabývat se programem Pošta partner a Česká pošta nyní hledá 
zájemce, který by v rámci tohoto programu poštovní úřad provozoval. Pokud jej nenajde, hrozí nebezpečí 
zrušení úřadu či jeho přesunutí jinam. KDU-ČSL nedopustí zrušení pošty v Kostelci u Holešova ani její stě-
hování do některé ze sousedních obcí.

8/ Podpora kulturně společenských aktivit obce
Jsme pro transparentní podporu spolků na základě hodnocení více faktorů: počtu jejich členů, jejich aktivit 
a také jejich společenského významu.

9/ Podpora sportu v obci
Jsme připraveni spravedlivě podporovat sportovní aktivity především našich občanů. Financování sportu 
musí vedle obce zajišťovat rovněž sportovní svazy a především také sponzoři.

Co nabízíme:
I. Dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, náš lídr má čtrnáctiletou zkušenost s vedením obce
II. Podporu politické strany při řešení specifických problémů, KDU‑ČSL má řadu starostů ochotných pomoci
III. Spolupráci se Zlínským krajem, funkční politická struktura Lidové strany umožňuje obracet se na krajské 

zastupitele
IV. Pomoc současných zástupců v obou komorách Parlamentu České republiky, senátorka Mgr. Šárka Jelín‑

ková je předsedkyní okresního výboru KDU‑ČSL
V. Zkušenosti ze soukromého sektoru, předseda MO KDU‑ČSL a kandidát na 3. místě kandidátky je dlouhodo‑

bě zaměstnán v soukromém sektoru

Volte naše kandidáty, nezklameme Vás!
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kandidátní listina č. 4

Aktivní pro Kostelec a Karlovice
sdružení nezávislých kandidátů

Program
Zanedlouho budeme ve volbách do obecního zastupitelstva vybírat naše zástupce, kteří by měli řídit 
chod a rozvoj obce v souladu se zájmy občanů.
Proto nabízíme tým lidí který má zároveň dostatek pracovních a životních zkušeností a zároveň mla‑
distvou energii pro práci pro obec. Většina z nás je členem jednoho nebo více spolů a jsme proto zvyklí 
zorganizovat i odpracovat akce do kterých se pouštíme. 

Naše cíle
Jedním z hlavních cílů je zklidnění atmosféry v zastupitelstvu a obnovení diskuse o klíčových zále-
žitostech.

Dosáhnout toho chceme důslednou komunikací se všemi zastupiteli a pečlivou přípravou klíčo‑
vých projektů, které musí být diskutovány napříč zastupitelstvem. Současný stav kdy jsou zastupi‑
telé upozorňující na nedostatky pomlouváni a zastrašováni je pro nás nepřijatelný.

Podpora spolků – hodláme podporovat činnost veškerých spolků působících v obci.
Investiční akce

V první řadě bude bohužel nutné napravit alespoň nejhorší nedostatky právě dokončovaných in‑
vestičních akcí. Na nových chodnících je několik nebezpečně vyspádovaných míst, nové osvětlení 
místy svítí nesmylsně málo (v Kótě) nebo naopak moc (zahrada starého vodojemu).
S oběma projekty je potřeba pokračovat především na Karlovicích, které byly v minulém volebním 
období co  se týká investic až nesmyslně opomíjeny. Za samozřejmost považujeme pečlivou pro‑
jektovou přípravu obou akcí. Obec musí projektantovi jasně specifikovat svoje požadavky tak, aby 
výsledek odpovídal našim potřebám. Současná praxe kdy vedení obce akceptuje i ne úplně vhodné 
řešení projektu, nebo se jako v případě chodníků staví bez něj s tím že se dodělá až podle hotového 
díla je pro nás nepřijatené.

Financování projektů – v uplynulých čtyřech letech se až na vyjímky vedení obce nesnažilo získávat na 
investiční projekty financování z dotačních titulů.
V příštím volebním období hodláme tyto tituly aktivně vyhledávat a využívat je ve prospěch obce. 
S tím souvisí nutnost pečlivé projektové přípravy a potřeba Zásobníku projektů, který nebude jen 
seznamem nápadů které by se daly uskutečnit jako je tomu v současnosti, ale skutečným souborem 
hotových projektů nebo studií připravených k realizaci.

Posílení kapacity Mateřské školy – současnou situaci kdy je řada rodin z kapacitních důvodů vozit děti 
do školek v okolních obcích a městech není dobrá a svědčí o nezájmu vedení obce. To že ze školky 
odchází silný ročník dětí a přetlak na její kapacitu se tak zmírní není důvodem věc neřešit. Máme 
zato že dostatečná kapacita Mateřské školy je jedním ze základních parametrů který rozhoduje o 
zájmu mladých rodin o bydlení v Kostelci. Bez nich pravda nebude potřeba posilovat kapacitu škol‑
ky, následně pak ale nebudou děti které by chodily do školy.

Revitalizace hřbitova – zatím co v okolních obcích velkoryse opravují svoje hřbitovy, v Kostelci se za‑
stavil čas. První fáze je snadná, stačí o něco posílit údržbu. Vysoká uschlá tráva a zarostlé opuštěné 
hroby nejsou nejlepší vizitkou. Následně je potřeba rekonstruovat oplocení hřbitova včetně zídky 
od silnice, aby bylo důstojným místem posledního odpočinku našich blízkých.

Údržba protipovodňového příkopu – příkop chránící Zahájí před přívalovou vodou z polí byl vybudo‑
ván za nemalé peníze a v roce 2010 se dobře osvědčil. Po přívalovém dešti Zahájí spolehlivě ochrá‑
nil, voda se kvůli nečistotami ucpané mříži kanalizace vylila jen na hřiště. Dnes v příkopě po čtyřech 
letech nezájmu rostou náletové stromy. Proto je nutné příkop zkontrolovat, vyčistit od náletů a v 
případě nutnosti opravit tak, aby obyvatele Zahájí spolehlivě chránil další dlouhé roky.
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Pro práci na uskutečnění výše zmíněných cílů nabízíme tým v této sestavě:

Petr Měrka
kandidát na starostu
49 let, vedoucí prodeje
místopředceda Cechu domácích pivovarníků,
dlouholetý člen TJ Sokol Kostelec u Holešova a SDH Roštění,
zakládající člen spolku Kosteláň

Rudolf Furch
48 let, provozní zámečník
zakládající člen spolku Kosteláň

Roman Pospíšilík
30 let, programátor

Jakub Zmeškal, 28 let, automechanik
dlouholetý člen SDH Kostelec u Holešova a SK Moravan

Lubomír Zedek, 35 let, dělník
člen SDH Karlovice a velitel družstva JSDH Kostelec u Holešova

David Pomajbík, 36 let, dělník
člen SDH Karlovice a  JSDH Kostelec u Holešova

Tomáš Hráček, 24 let, hasič

Mgr.  Petr Měrka, 29 let, učitel ZŠ
člen SDH Karlovice

Bc. Lubor Pavelec, 22 let, student

Ondřej Šůstal, 27 let, IT administrátor
člen TJ Sokol Kostelec u Holešova

Ing. Ivana Horáková, 38 let, učitelka SPŠ

Sylva Frnková, 39 let, grafička

Ing. Peter Frnka, 44 let, IT administrátor

Mgr. Miluše Václavková, 43 let, učitelka ZŠ
členka TJ Sokol Kostelec u Holešova

Kateřina Dumková, 32 let, na mateřské dovolené
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Zastupitelstvo obce volíme jednou za 4 roky. Jednou za 4 roky máme možnost zásadně promluvit 
do směru, kterým se naše obec v následujícím období vydá. V průběhu 4 let budete pro Vaše právě 
narozené dítě řešit, kam půjde do mateřské školky. Během 4 let budete pro Vaše dítě v mateřské 
školce řešit, kam půjde do školy. Vy a Vaše předpubertální dítě bude během nastávajících 4 let ře-
šit, jak podnítit jeho talent či zájmy, a jak smysluplně naložit s volným časem. Vaše pubertální dítě 
bude v průběhu 4 let hledat oblasti kde vyniknout, co zajímavého objevit a poznat. Vaše plnoleté 
děti možná během 4 let najdou svou životní lásku a budou si chtít zařídit nový samostatný život. 
Určitě chcete během těch 4 let pro své děti a svou rodinu to nejlepší. Obec by mohla a měla vytvá-
řet zázemí pro rozvoj a budoucnost Vašich dětí a rodiny. Jednou za 4 roky má každý obyvatel obce 
šanci promluvit do rozvoje a budoucnosti. Je to jen na nás, obyvatelích obce Kostelec u Holešova. 
Nikdo jiný zvenčí to za nás neudělá.

Máme jasnou představu a víme jak jí realizovat.
1. bydlení
Jestliže obec nevytváří pro mladé lidi prostor pro postavení domu, odejdou do sousedních obcí. Patriotismus v 
případě bydlení nefunguje. Mladí půjdou tam, kde je pro ně snažší vybudovat si nový domov. Úkolem obce je ře‑
šit urbanistiku bydlení a stavební předpřípravu (vyčlenění pozemků, změna územního plánu, zasíťování, napo‑
jení na komunikace). Naše obec hodně zaspala v porovnání s okolím (Němčice, Břest, Rymice) a mladí lidé nám z 
obce logicky utíkají. Pokud obec nebude mít příliv mladých spoluobčanů, populace v obci bude stárnout a obci 
se budou snižovat daňové příjmy. Jelikož naplňování obecního rozpočtu přímo souvisí s množstvím ekonomic‑
ky aktivních obyvatel a firem v obci, hrozí ubývání peněz na hospodaření a rozvoj obce Kostelec u Holešova.

2. vzdělávání dětí a mládeže
Pokud obec správně podpoří a podnítí mladé lidi k zakládání rodiny, je třeba ze strany obce také systematicky 
vytvářet podmínky pro umisťování dětí rodičů do mateřské školy a základní školy. Praxe dočasných krátkodo‑
bých vyjímek je nekoncepční a dlouhodobě neudržitelná. Dává bohužel rodičům dětí signál, že obec neumí 
systémově vytvářet podmínky pro umísťování a vzdělávání dětí. 

3. bezpečnost
Dozajista si přejeme, abychom se mohli po obci projít v kteroukoliv denní či noční dobu, aniž bychom se stra‑
chovali o zdraví nebo život svůj, či našich dětí. Je nepřijatelné, aby hrstka agresivních spoluobčanů ohrožovala 
nás či naše majetky, a obec s tím nic nedělala. Jako pěší bychom v místech kde dosud není chodník či veřejné 
osvětlení, chtěli mít větší jistotu, že nás při chůzi po silnici neohrozí projíždějící vozidla. 

4. rozvoj spektra volnočasových aktivit
Koncentrace volnočasových aktivit pro děti a mládež pouze jedním směrem masového sportu je sice jednodu‑
chá na ovládání masy. Bohužel zašlapává individuální dřímající talenty dětí a jejich představy o budoucím životě. 
Doba se vyvíjí rychle a mladí obratem vstřebávají nápady a inspirace, jak naložit s volným časem. Úkolem obce 
je spravedlivě a rovnoměrně vytvářet podmínky. Aby všichni bez rozdílů pohlaví, a mládež zvláště, nacházeli 
prostor pro vyžití a realizaci volnočasových aktivit bez ohledu na druh sportu, či bez ohledu na druh mimospor‑
tovního vyžití. Potenciálu a nápadů mezi lidmi v obci je dost. Obec musí umět naslouchat, podchytit a podpořit 
nápady s aktivitami. Dát podpoře pravidla a ve výsledku vybudovat pro všechny občany obce přitažlivější „na‑
žívání“ v obci.

5. zdarma právní poradenství
Každý z nás zažil situaci, kdy si nevěděl rady a uvažoval o konzultaci s právníkem. Mohlo jít o jednoduché věci 
typu špatné vyúčtování za telefon nebo energie, reklamace služeb či zboží, nebo se mohlo jednat o složitější 
případy. Sklopit hlavu a podvolit se jenom proto, že protistrana hlasitěji řinčí zbraněmi a my nevíme na koho se 
obrátit, nebude optimální volba. Abyste se dokázali v takových situacích zorientovat a vzdělat, obec zafinancuje 
a zorganizuje pro občany obce zdarma právní poradenství.

kandidátní listina č. 3

Rozvoj a budoucnost pro Kostelec a Karlovice
sdružení nezávislých kandidátů
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6. veřejná prostranství
Karlovice jsou nedílnou součástí obce Kostelec u Holešova. Není správné, že se k nim chováme macešsky až 
přehlíživě. Čtyři roky se řešilo budování veřejného osvětlení a chodníků v Kostelci. Kromě námitek opozičních 
zastupitelů se neučinil jediný krok v řešení osvětlení a chodníků na Karlovicích. Třeba alespoň na úrovni záměrů 
či plánů. Parkování neukázněných řidičů na chodnících a veřejném prostranství je bezohledné vůči ostatním 
obyvatelům obce. Jak se po dokončení nových chodníků ukázalo, samo to nepůjde. Iniciativa a vstřícný krok 
musí přijít od obce.

7. obecní nemovitosti
Dlouhodobě se mluví o potřebě středních oprav na Domě seniorů. Obec jako správný hospodář by měla mít rozmyšlenou 
koncepci oprav a údržby. Třeba i v postupných krocích, pokud to budou vyžadovat finanční či technologické důvody.

8. komunikace - otevřený úřad obce
Nový web obce je z pohledu komunikace obce k občanům krok zpátky. Nedozvíme se aktuální potřebné infor‑
mace např. o krátkodobém přerušení dodávky vody či elektrické energie, nepřečteme si upozornění na uzavír‑
ku cesty, přistavení kontejneru velkoobjemového či nebezpečného odpadu. Ti z nás co z pracovních důvodů 
nemají možnost si vyslechnout hlášení místního rozhlasu, nemají možnost se k informacím dostat. Obec musí 
primárně sloužit občanům. Být otevřená, neskrývat kroky co dělá, či dokumenty, které její konání provázejí. 
Dosavadní praxe, že informace jsou více či méně obcí skrývány a musíte si o ně žádat, nepatří do dnešní doby. 
Všichni občané mají právo vědět, jak obec hospodaří s veřejnými prostředky, jak se obec stará o svěřený majetek. 
Všichni, kdykoliv a kdekoliv.

9. odpadové hospodářství
Ekologie již dávno není sprosté slovo. S tříděním odpadů začínáme každý z nás u sebe, ale bez aktivní spoluprá‑
ce s obcí to fungovat nebude. Mnoho se v obci na tomto poli udělalo, ale také by se ještě mnoho mohlo a mělo 
udělat. Stačí se porozhlédnout po okolních obcích. Plochy na kontejnery pro tříděné odpady. Využívání obec‑
ního štěpkovače, likvidace biologického odpadu. Sběrné místo drobného elektroodpadu. Zefektivnění sběru 
nebezpečného odpadu či velkoobjemového odpadu. Absence sběrného dvora.

10. majetek obce
Spousta občanů obce si pamatuje, co kdo kdy v obci udělal, jak se to dělalo, či s jakým úsilím. Jenomže všichni 
stárneme, zapomínáme a také do obce přicházejí noví spoluobčané, co historii nezažili. On‑line pasportizace 
majetku obce nám udělá nejen inventuru od laviček až po lampy veřejného osvětlení, ale zpřehlední nám jeho 
stárnutí, potřeby údržby či obnovy. Lépe a přehledněji se nám budou plánovat a řešit údržby či nezbytné revize.

11. hospodaření obce
Ačkoliv je tento bod na konci, je víceméně nedílnou a důležitou součástí všech předchozích bodů. Společným 
jmenovatelem je vyhledávání a uplatňování dotací. Na obecním rozpočtu to pocítíme všichni. Vybudujeme za 
více peněz, ale obec do investice vloží výrazně méně. Je to pracný postup, ale vždy vede k investičním úsporám. 
Nezřídka jsou úspory až 90% .

12. neztraťme krok s dětmi a vnoučaty
Technika a technologie se dnes překotně rozvíjí. To co jsme se kdysi naučili ve škole, s tím dnes obtížně vysta‑
číme. Možná se nových věcí bojíme, nebo nevíme jak se zeptat, abychom nebyli za hlupáka. Přitom bychom si 
rádi na chytrém telefonu přečetli zprávy, prohlédli fotografie nebo video, co nám děti či vnoučata poslali. Možná 
bychom rádi ušetřili peníze za chození do banky a zkusili si internetové bankovnictví. Obec si je vědoma, že musí 
v této oblasti nabídnout občanům pomoc. Zafinancuje lektory, kteří Vás zbaví ostychu z nových technologií a 
zdarma Vám trpělivě poradí.

Obec by měla být pro své spoluobčany vzorem a příkladem v dodržování zákonů. Především proto, 
že hospodaří s veřejnými prostředky a veřejným majetkem obce. Obec by při svém konání neměla 
nikoho diskriminovat, nebo jakýmkoliv způsobem znevýhodňovat. Do demokratické společnosti 
nepatří omezování svobody projevu, názorů, odlišných postojů či přesvědčení. Obec by měla být 
morálním příkladem pro ostatní. Představitelé obce by si měli svými činy vydobýt přirozenou úctu 
a autoritu u občanů.
Jakmile je na obec podáno trestní oznámení, jakmile obec čelí žalobě na soudu, jakmile člen kan-
didátky vládnoucí koalice je obviněný z trestného činu, jakmile je člen volební kandidátky vinen 
přestupkem proti majetku spoluobčanovi obce, není něco správně v konání vedení obce a měli 
bychom zpozornět.
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2. Jakub Tomeček, DiS.
svobodný, 26 let
povolání: fotograf, sociální 
pedagog
Proč jsem do toho šel: „Protože 
jsem si tuto obec vybral jako mís-
to ke svému budoucímu rodinné-
mu životu a chci aby se i ostatní 
mladé rodiny zde cítily dobře.“ 
Co bych rád změnil: „Velmi 
bych si přál, aby se i mladí lidé 

a nově příchozí do obce zajímali o komunální politiku a 
místní dění.“
Co mi v obci chybí: „Větší škála rozmanitosti volnočaso-
vých aktivit pro děti a mládež.“ 
Jak by obec měla jinak konat: „Nevzbuzovat dojem, že 
komunální politika je pouze výsadou vyvolených. I lidé, 
kteří v obci žijí krátce, mají právo vyjadřovat se k dění v 
obci.“
Zájmy, koníčky:  „Fotografování, četba, hudba (aktivně 
i pasivně).“
Motto: „S úsměvem jde všechno líp.“ 

1. Ing. Petr Žůrek
ženatý, 58 let
povolání: jaderný fyzik
v současnosti pracuje jako fotograf‑videograf, předseda Unie digitálních kin z.s.
zaměstnání: Big Original s.r.o.
studium: základní škola s rozšířeným vyučováním cizím jazykům (1974); Gymná‑
zium matematicko‑fyzikální obor (1979); ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inže‑
nýrská obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (1984)
kurzy a školení: Dale Carnegie Course (řečnické umění a mezilidské vztahy); busi‑
ness negotiation; media skills
Dosavadní praxe: Big Original (kreativec foto&video, výstavy, prezentace, odbor‑
né konzultace), firma Compaq a Hewlett‑Packard (Digital projector sales & mar‑
ket development CZ&ISE; consumer PC BU manager), firma ConQuest computer 
Praha a ts‑pro Bratislava (obchodní a marketinkový ředitel), ČVUT FJFI (odborný 
asistent, počítačová a audiovizuální studovna).
Aktivity a zájmy mimo hlavní profesi: cestování, fotografování a natáčení, film, 

výtvarné umění, hudba, řemeslné činnosti, kreativní práce (současnost); komponované celovečerní audiovizuál‑
ní pořady, cca 300 představení po celé republice, fotografie, hudba, počítače (1978‑1989); závodní společenský 
tanec (1978‑1984); závodní sportovní gymnastika (1968‑1974).

3. Bc. Jan Motáň, DiS.
ženatý, 31 let
povolání: vyšetřovatel‑krimina‑
lista
Proč kandiduji do zastupitel-
stva? „Kandiduji, aby zastupite-
lé obce a její vedení, přestali řešit 
problémy mezi sebou a konečně 
začali řešit problémy, jak samot-
ných občanů, tak i potřeby pro 

rozvoj obce Kostelec u Holešova a Karlovice.“
Motto: „Nemusíme mít vždy stejný názor, ale musíme se 
vždy dohodnout.“

5. Iveta Motáňová
vdaná, 33 let
povolání: vedoucí pobočky 
České pošty
Proč kandiduji do zastupitel-
stva? „Chci, aby naše děti vy-
růstaly v obci, která jim poskyt-
ne podmínky pro jejich rozvoj 
a utváření jejich individuality. 
Vytvořme si pěkné prostředí pro 

naše žití.“
Motto: „Lepší budoucnost a podmínky pro naše děti.“

4. František Měrka
svobodný, 26 let
povolání: konstruktér
Proč jsem do toho šel: „Jakož-
to hrdý občan Kostelce, nechci 
pouze pasivně přihlížet a „ro-
zumovat“ jak bych věci udělal 
jinak, ale chci se aktivně podílet 
na dění v obci.“
Co bych rád změnil: „Přístup 
k řešení problémů. Myslím si, že 

problémy by se měly řešit do hloubky a ne jen povrchně.“ 
Co mi v obci chybí:  „Více kulturních, sportovních a spo-
lečenských akcí.“
Jak by obec měla jinak konat: „Obec by měla býti ote-
vřenější k názorům ostatních a v případě rozporu hledat 
přijatelné řešení vyhovující všem.“
Zájmy, koníčky: „Kynologie, sportovní střelba, četba, 
modelářství, moderní stolní hry.“
Motto: „I pád na hubu je posun v před.“


