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Vážení spoluobčané, 
 

 

 

 

Příspěvek starostky obce 

v listopadu 2018 jsem byla zastupitelstvem zvolena starostkou obce Kostelec u 
Holešova. Ještě dnes si velmi dobře vzpomínám na pocity a myšlenky, které se 
mi tehdy honily hlavou. Po celoživotní úspěšné práci v oboru, který jsem se 
naučila na vysoké škole, jsem se rozhodla zcela změnit svou profesi. Z 
hydrogeologa se ze mě prakticky přes noc stala starostka obce. Začala jsem 
pracovat v oboru, který se nedá naučit. Samotný výkon této funkce byl pro mě 
velkou životní školou a mnoho mi dal, ale také jsem se v mnohém vyléčila ze 
svého dřívějšího, možná trošku idealistického, pohledu na život a lidi. Přichází 
doba, kdy budu agendu starosty obce předávat svému nástupci, kterému dají 
důvěru nově zvolení zastupitelé obce. Přála bych obci Kostelec u Holešova i 
Karlovicím, kde jsem před 22 lety našla nový domov a kde jsem mezi místními 
starousedlíky byla spokojená a šťastná, aby nový starosta mohl soustředit 
veškeré své úsilí pouze na práci, která přinese obci a tím i jejím občanům 
viditelný prospěch. Já sama jsem se o to po celou dobu výkonu své funkce 
poctivě snažila. 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce   

 Příspěvek místostarosty obce 

Vážení spoluobčané, 
 

 
svými skutky, a jak prosazuje a hájí zájmy občanů. Ne vždy je možné zavděčit se všem. V průběhu čtyřletého 
volebního období přichází řada projednávaných bodů, ve kterých se zájmy občanů různí. Zde je na zastupiteli, aby si 
k dané problematice získal potřebné informace a potom hlasoval dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, bez 
ohledu na to, kdo ho bude chválit a kdo ho bude nenávidět. 
Ve dnech 23. a 24. září si ve volbách do zastupitelstev v Česku zvolíte nové složení zastupitelstva obce Kostelec u 
Holešova, kterému dáte důvěru pro období let 2022 – 2026. V tomto končícím volebním období bylo v 
zastupitelstvu obce zastoupeno 5 volebních stran. Je namístě zhodnotit jejich práci a přínos pro obec a následně se 
rozhodnout. Jsou dvě možnosti: zachovat stávající stav, nebo nastolit změnu. Osobně jsem připraven přijmout 
jakékoli rozhodnutí, které vzejde z demokratických voleb. V případě zachování stávajícího stavu a vůlí nově 
zvolených zastupitelů, jsem připraven ucházet se o post starosty obce. V případě změny, jsem připraven s pokorou  
a nadhledem přijmout tento volební výsledek a v zastupitelstvu obce pracovat jako konstruktivní opozice. Vážení 
spoluobčané, přeji nám všem, aby se do nově zvoleného zastupitelstva obce dostali zapálení lidé, kteří mají rádi 
svou obec, svůj region. Važme si jich, není jich mezi námi zase tolik. A hlavně je ochraňme před těmi, kteří umí 
slovně útočit na vše, co se hýbe. 

Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce 

 

dostává se vám do rukou poslední číslo obecního zpravodaje KOSTKA v tomto 
volebním období. Po celou dobu uplynulých čtyř let bylo snahou vedoucích 
představitelů obce objektivně a pravdivě informovat vás občany o dění v obci. 
Mimo jiné se tak dělo i prostřednictvím tohoto zpravodaje, v příspěvku starostky 
obce a v rubrice Zprávy z obce. Prostor vyjádřit svůj názor měli také zastupitelé v 
rubrice Fórum zastupitelů. Bohužel, ne všichni do ní přispívali s cílem objektivně a 
pravdivě informovat o věcech veřejných. Ba naopak, měli jediný cíl: zesměšnit, 
urazit, znevážit a tímto způsobem získat přízeň vás občanů. Všechny jimi uměle 
vyvolané kauzy byly příslušnými orgány prošetřeny se závěrem, že k pochybení ze 
strany obce nedošlo. Každý zastupitel obce se dostává do povědomí veřejnosti 
svými skutky, a jak prosazuje a hájí 

 


