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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.
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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.


