Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem

1/2016..

Mateřská škola vám přeje krásné Velikonoce!

Dejte mi vajíčko nebo dvě,
však vám jen maličko ubude,
dejte nám grošíček nebo dva,
však vám to pánbíček požehná.

Foto: Zdeňka Zaviačičová
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Vážení spoluobčané,
zimní měsíce byly na obecním úřadu zaměřeny na uzavření hospodářského roku 2015. V prosinci na veřejném zasedání ZO jsme
zhodnotili plnění plánovaných úkolů v prvním roce volebního období. Tyto úkoly se nám dařilo plnit, finanční výsledek hospodaření byl
kladný.
Dále jsme se soustředili na přípravu rozpočtu obce na rok 2016,
který jsme schválili na březnovém jednání ZO. V tomto roce jsou
plánované příjmy na straně jedné a výdaje na straně druhé vyrovnané ve výši 14 493 150,00 Kč. Nezbytné výdaje na běžný chod obce
představují částku 8 612 300,00 Kč. Vzniklou rezervu ve výši
5 880 850,00 Kč využije obec z 81% na plnění úkolů zaměřených na
údržbu, opravu a modernizaci zařízení a majetku ve vlastnictví obce.
Jedná se zejména o revitalizaci obecního pozemku Lipiny, opravu
ČOV na Domě seniorů, výměnu oken a dveří za plastové na Domě
služeb, opravu podlahy a malování Sokolovny, opravu místní komunikace v Karlovicích, obnovu nevyhovujícího dopravního značení,
pokrytí materiálních nákladů na osvícení areálu Myslivny, zbudování
dětského hřiště v areálu SK MORAVAN, zpracování projektu a inženýringu pro obnovu a modernizaci veřejného osvětlení v obci. Dále
plánujeme obnovu oplocení zahrady MŠ, obecního vodojemu z roku
1918, asfaltového hřiště. Zahájíme stavební práce na hasičské
zbrojnici v Karlovicích, dokončíme práce na elektroinstalaci hasičské
zbrojnice v Kostelci. Zajistíme opravu propadlých kanalizačních
vpustí, obnovu nevyhovujícího chladicího boxu ve školní kuchyni.
Část finančních prostředků použijeme na propagaci obce.
Zbylých 19% nespecifikované rezervy ve výši 1 110 850,00 Kč
bude ponecháno pro případ nepředvídaných výdajů. Stěžejními
položkami ve výše uvedeném výčtu plánovaných úkolů jsou revitali-

zace Lipin, výměna oken a dveří na Domě služeb.
Na základě provedené revize veřejného osvětlení, dospěla rada
obce k závěru, že je nutné přistoupit k celkové obnově a modernizaci tohoto zařízení, které je zastaralé, provozně nespolehlivé,
finančně náročné na údržbu a opravy. Některé části obce jsou zcela
bez světel. Nabízí se možnost zbudovat veřejné osvětlení, které
bude splňovat požadavky dnešní doby. Společně s tím připravit i
páteřní síť pro vysokorychlostní internet.
Zpracovanou projektovou dokumentaci na zbudování nového
veřejného osvětlení předloží rada obce zastupitelstvu k projednání.
Pokud bude projekt akceptován a převládne vůle zastupitelů
k tomuto řešení, mohla by mít obec v roce 2016 nové osvětlení.
Financování by bylo mimo rámec rozpočtu roku 2016, formou dlouhodobého úvěru na 10 let, s úrokovou sazbou 1%. Pro obec je tento
způsob financování výhodný, konkrétně ověřený řadou okolních
obcí.
Pracovníci určeni pro údržbu a drobné opravy v obci se v zimním
období zaměřili především na sjízdnost a schůdnost místních komunikací. V jarních měsících se soustředí na úklid a estetizaci obce.
Vážení spoluobčané, uvítáme vaši iniciativu při úklidu prostranství
před vašimi domy. Čistá, pěkně upravená obec, by měla být naším
společným cílem.
Blíží se Velikonoce svátek úzce spojený s myšlenkou svobody.
Tento svátek vychází na jaro, a proto někdy říkáme „svátky jara“. Při
návratu jara cítíme „novou mízu“, nový dech života. Velikonoční
poselství ukazuje i jinou dimenzi života, která spočívá v touze po
dokonalosti, kráse, lásce, porozumění a dalších úžasných vlastnostech. Přeji nám všem, aby se nám tyto hodnoty dařilo naplňovat,
nebo se jim alespoň přiblížit.
Ing. Petr Hlobil, starosta obce

Zprávy z obce
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 25/2015 konané dne:
07. 12. 2015,
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 24/2015 konané
dne 23. 11. 2015.

na odstranění nepovolené stavby (bufet) na fotbalovém hřišti byl
stavebním úřadem v Holešově vydán demoliční výměr

strategická vize rozvoje obce Kostelec u Holešova – dotazník bude
zaslán do konce 50. týdne

návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, návrh - bude předloženo ke
schválení ZO na veřejném zasedání 08. 12. 2015

odstranění závad zjištěných revizí plynových zařízení na objektech –
Dům služeb, Dům seniorů a sokolovna -závady odstraněny na Domě
seniorů, včetně proškolení odp. osob, sokolovna, výměna topidel
zahájena 07. 12. 2015

žádost p. Vladimíra Sovadiny o stanovisko k „Dokumentace bouracích
prací, pro demolici nemovitosti v k. ú. Karlovice u Holešova, stavební
parcela č. 7, dům č. p. 318“ – vyřízeno - stanovisko RO písemně
sděleno žadateli

smlouva o nájmu části nemovitosti č. 103728-000-00 s firmou TMobile Czech Republic a. s – bude podepsána starostou obce po
vypořádání připomínek ředitele ZŠ Kostelec u Holešova

žádost BKN, spol. s.r.o. o stanovisko k PD pro ohlášení stavby – změna
stavby před dokončením na akci „ OMRS Karlovice – vnější inženýrské
sítě – SO03 Přípojka silnoproudu“ – vyřízeno - stanovisko RO písemně
sděleno žadateli

smlouva o pojištění právní ochrany zaměstnanců a zastupitelů obce
Kostelec u Holešova č. 8202600/000 se společností DAS podepsána
starostou obce
Rada vzala na vědomí

dopis od společnosti VAK Kroměříž ze dne 30. 11. 2015 „Úhrada za
dokumentaci k územnímu řízení, inženýrskou činnost a geodetické

zaměření – akce Holešov sever – kanalizace“ a pověřila starostu obce
zpracováním odpovědi

informaci Energetické agentury Zlín k projektu zateplení budovy Dům
služeb Kostelec u Holešova – možnost využití dotačního titulu v max.
výši dotace 40 %, stanovisko RO – zařadit do rozpočtu obce na rok
2016 výměnu oken v rozsahu dle dříve projednávaných materiálů
z průzkumu trhu dodavatelů plastových oken

finanční kalkulaci na provedení oprav veřejného osvětlení zpracovanou
firmou EMKaD, s.r.o., Masarykova 635, Holešov, jedná se o
informativní materiál pro sestavování rozpočtu obce na rok 2016, RO
doporučuje každý rok z rozpočtu obce vyčlenit částku určenou na
komplexní vyřešení oprav veřejného osvětlení v obci
Rada projednala

žádost p. Ondřeje Motáně trvale bytem Kostelec u Holešova č. p. 214,
zastoupeného projektantem p. Tomášem Jurou (plná moc předložena)
o stanovisko k projektové dokumentaci na akci „ Sjezd + opěrná stěna
a oplocení na parc. č. 5/4 a 5/8 v k. ú. Kostelec u Holešova“ a souhlasí
za předpokladu dodržení všech legislativních předpisů.
Rada schválila

sazebník úhrad za poskytnutí informací občanům dle „Zákona č.
106/1999 o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění.
Sazebník bude zveřejněn na webových stránkách obce Kostelec u
Holešova

návrh ředitele ZŠ Kostelec u Holešova - seznam položek DHM, DDHM
a MOE navržených k vyřazení z majetku, který sestavila likvidační
komise ZŠ
Usnesení zasedání č. 9 Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova konané
dne 8. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/9
doplněný program jednání zastupitelstva
4/9a)
rozpočtové opatření č.4/2015.
4/9b)
hospodaření obce dle pravidel rozpočtového provizoria dle § 13
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků,
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maximálně do 31. 03. 2016. Rozpočet bude čerpán maximálně v
objemu 1/12 skutečných měsíčních rozpočtových výdajů roku
2015.
5/9b)
koupi pozemku od paní Evy Odložilíkové v k.ú. Kostelec u
Holešova, p. č.736/28 o výměře 126 m2 (ostatní plocha – ostatní
komunikace). Cena za 1 m2 dohodnuta na 20 Kč. Obec zaplatí
správní poplatky.
8/9
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů s úpravou čl. č. 9,
přechodná a zrušovací ustanovení, kde v bodu č. 1 bude text
takto: zrušuje se OZV č.1/2012 Obce Kostelec u Holešova o
místních poplatcích, schválená dne 18. 12. 2012.
9/9
smlouvu o zřízení věcného břemene č.OT-014330033774/002 se
společností E.ON Distribuce, a.s., a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
10/9
záměr zřízení věcného břemene ke vstupu a vjezdu na
předmětnou část p.č.611/1, a to přes část obecního pozemku p.
č. 611/2.
18/9
projekt Obnova krajinné zeleně v obci v předloženém znění.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
2/9
kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 8 ze dne 15. 09. 2015.
3/9
informace o činnosti obecního úřadu.
17/9
projektové záměry ZŠ Kostelec u Holešova na rok 2016 a schválilo
podání žádosti o dotaci z POV MMR na projekt úpravy školního
pozemku v celkovém rozsahu 485 000,-Kč se spoluúčastí obce ve
výši max. 72 750 Kč a podání žádosti na dotaci na projekt
bezbariérové školy se spoluúčastí obce ve výši max. 33 750 Kč.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova pověřuje
7/9a)
RO společně se zastupitelem Petrem Žůrkem vytvořením
směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – s
termínem do příštího zastupitelstva Číslo strany 2 - z 2 stran
7/9b)
starostu zadáváním zakázek malého rozsahu do výše 50.000 Kč a
RO zadáváním zakázek malého rozsahu do výše 200 000 Kč, a to
do termínu schválení směrnice k zadávání zakázek malého
rozsahu.
11/9 RO zřídit tříčlennou dopravní komisi, která bude problematiku
parkování na chodnících a znečišťování chodníků řešit.
14/9
RO prověřit a případně upravit kapacitu stávajících kontejnerů na
tříděný komunální odpad. Dále pověřuje RO vytvořením plánu
svozu tříděného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu,
kovového odpadu, elektroodpadu a baterií a velkoobjemového
odpadu. Tento plán bude vždy připravován na období jednoho
kalendářního roku.
15/9 RO prověřením možnosti pojištění obce z odpovědnosti z výkonu
státní a veřejné správy
16/9 RO naplňováním jednacích řádů ZO a RO. Nedostatky budou
odstraněny od ledna 2016 implementací softwarové aplikace pro
zápisy ZO a RO.
Ing. Petr Hlobil, starosta obce
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 1/2016 konané dne
04. 01. 2016
Kontrola zápisu z jednání rady obce číslo 25/2015 ze dne 07. 12. 2015

úhrada za dokumentaci k územnímu řízení, inženýrskou činnost a
geodetické zaměření – akce Holešov sever – kanalizace – dne
14. 12. 2015 zaslán dopis VaK Kroměříž č. j. 544/2015/Hl-19

žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na akci „ Sjezd + opěrná
stěna a oplocení na parc. č. 5/4 a 5/8 v k. ú. Kostelec u Holešova“ - o
stanovisku RO písemně informován žadatel p. O. Motáň dopisem ze
dne 15. 12. 2015 a zároveň bylo téhož dne vydáno Rozhodnutí ke
zřízení sjezdu a opěrné zdi

zateplení budovy Dům služeb Kostelec u Holešova – možnost využití
dotačního titulu – zatím platí stanovisko RO zařadit do rozpočtu obce
na rok 2016 pouze výměnu oken a zároveň zadáno zpracování nabídky
zateplení budovy (včetně výměny oken)

nabídka na provedení oprav veřejného osvětlení – zatím platí
stanovisko RO vyčlenit každý rok z rozpočtu obce částku určenou na
komplexní vyřešení oprav veřejného osvětlení v obci, firma Saturn
zpracovává cenovou nabídku jiného řešení - výstavby nového
veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova s možností využití
leasingu na 10 – 15 let s úrokem do 1%

sazebník úhrad za poskytnutí informací občanům dle „Zákona č.
106/1999 o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění,
sazebník zveřejněn na webových stránkách obce Kostelec u Holešova

návrh ředitele ZŠ Kostelec u Holešova - seznam položek DHM, DDHM a
MOE navržených k vyřazení z majetku, který sestavila likvidační komise
ZŠ - stanovisko RO zasláno písemně řediteli ZŠ

Rada provedla

zhodnocení průběhu schůze ZO ze dne 8. 12. 2015, úkoly kterými byla
RO pověřena budou vyřešeny nejpozději do 15. 02. 2015
Rada schválila

zřízení přípojky - úpravy telekomunikačního rozvodu (nová trasa cca 5
m) v Kostelci u Holešova u školy dle přiložené situace projektované
trasy.

úhradu cestovních náhrad za služební cesty starosty obce dle
předložených dokladů, za období od 05. 11. do 21. 12. 2015
Rada vzala na vědomí

nabídku Technických služeb Holešov, s.r.o. na odstraňování odpadů v
obci Kostelec u Holešova

informaci o uvolnění bytu č. 6 v Domě seniorů, byt bude od února
2016 přidělen novému nájemníkovi, který bude vybrán na příštím
zasedání RO.
Zápis z jednání rady obce Kostelec u Holešova č. 2/2016 konané dne
19. 01. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 1/2016

RO provedla zhodnocení průběhu schůze ZO ze dne 04. 01. 2016 –
informace starosty obce o postupu řešení úkolů

návrh směrnice obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je
u advokátky Mgr. Nedvídkové k připomínkování

dopravní komise - pokud se nepodaří zřídit dopravní komisi bude na
písemný podnět občanů RO konkrétní situaci řešit

pojištění odpovědnosti zastupitelů a zaměstnanců obce Kostelec u
Holešova - bude řešeno komplexní pojistnou smlouvou, pojišťovna
bude vybrána na základě výběrového řízení z pěti subjetů,
zorganizovaného nezávislým makléřem, kterému budou poskytnuty
potřebné podklady, pojišťovnu na základě nabídky vybere
zastupitelstvo obce na nejbližším veřejném zasedání

komplexní plán sběru odpadů - je připravován tak, aby mohl být
uveřejněn v prvním čísle zpravodaje Kostka v roce 2016 (v březnu
2016), kontejnery na drobný kovový odpad budou starostou obce
zajištěny do konce ledna 2016

úpravu telekomunikačního rozvodu v Kostelci u Holešova u školy dle
přiložené situace projektované trasy - o stanovisku RO písemně
informován žadatel dopisem č. j. 577/2015/Hl-23

nabídku Technických služeb Holešov na odstraňování odpadů v obci
Kostelec u Holešova - v řešení

informaci o uvolnění bytu č. 6 v Domě seniorů, od února 2016 bude
přidělen novému nájemníkovi vybranému na příštím zasedání RO - na
programu dnešního jednání RO

cestovní náhrady starosty obce za období od 5. 11. 2015 do 21. 12.
2015 - proplaceno
Rada schválila

přijetí daru od rodičů pro MŠ Kostelec u Holešova ve výši 5 042 Kč na
základě žádosti ředitelky MŠ podané dopisem ze dne 22. 12. 2015 a
doložených dokladů o drobných nákupech - hračky, pomůcky pro děti

návrh odměn pro členy kulturní komise, který předložila vedoucí
kulturní komise Zdeňka Zaviačičová dne 4. 1. 2016, včetně navýšení
pro předsedkyni KK na 3 000 Kč

přidělení bytu č. 6 v Domě seniorů paní Františce Válkové, bytem
Kostelec u Holešova č. 171

nákup fotomap pro propagační účely obce v počtu 2x Kostelec u
Holešova a 2x Karlovice od firmy Malované Mapy s.r.o, jedná se o
exteriérové letecké mapy formátu 100 x 150 cm, včetně vyznačení
významných bodů v obci, v ceně 1. kus za 7 890 Kč bez DPH, každý
další kus za 2 490 Kč bez DPH.

osobní poděkování panu Dědičovi (60x daroval krev) a předání
věcného daru ve výši do 2 000 Kč vedením obce a zveřejnění ve
zpravodaji Kostka
Rada pověřila starostu obce

zpracováním odpovědi na žádost Ing. J. Ležáka k naplnění jeho
smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené 26.2.2013 s obcí Kostelec u
Holešova o prodeji stavební parcely, jedná se o závazek obce na
uzavření kupní smlouvy na stavební pozemek včetně vybudovaných
inženýrských sítí do roku 2016 ve smyslu doporučení advokátky Mgr.
Nedvídkové
Rada vzala na vědomí

pokyn starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku obce a
závazků ke dni 31.12.2015

zápis jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 3/2016 konané dne
01. 02. 2016
Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 2/2016

přijetí daru od rodičů pro MŠ Kostelec u Holešova, stanovisko RO
písemně sděleno ředitelce MŠ dopisem ze dne 20. 01. 2016
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odpovědnosti zastupitelů a zaměstnanců obce za finanční škodu
odměny pro členy kulturní komise včetně navýšení pro předsedkyni KK
způsobenou obci v důsledku chybného rozhodnutí, výběr pojišťovny
na 3 000 Kč, odměny ve schválené výši budou vyplaceny v nejbližším
bude proveden na některém z následujících jednání RO
výplatním termínu
ukončení prací zastupitele Ing. P. Žůrka na videoprezentaci a

byt č. 6 v Domě seniorů přidělen paní Františce Válkové, bytem 
doporučuje najít náhradní řešení propagace obce s využitím vyčleněné
Kostelec u Holešova č. 171, stanovisko RO písemně sděleno paní
částky v rozpočtu obce na rok 2016
Válkové, smlouva na pronájem bytu uzavřena

odpověď na žádost p. Josefa Ležáka (uzavření kupní smlouvy na Zápis z jednání rady obce Kostelec u Holešova č. 5/2016 konané dne
stavební pozemek) ve smyslu doporučení Mgr. Nedvídkové, dopis č. j. 29. 02. 2016
Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 4/2016
8/2016/Hl-1 zaslán 22. 01. 2016

nákup fotomap pro propagační účely obce v počtu 2x Kostelec u Rada vzala na vědomí

zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Holešova a 2x Karlovice, mapy objednány 20. 01. 2016
žádost ředitele ZŠ o vyjádření RO k řešení personální otázky

osobní poděkování panu Jiřímu Dědičovi a předání věcného daru ve 
zaměstnance ZŠ
výši do 2 000 Kč vedením obce proběhlo 01. 02. 2016, zveřejnění ve

informaci starosty obce o šetření ve věci možnosti získání dotací na
zpravodaji Kostka, zajišťováno paní Andrlíkovou
rekonstrukci hasičské zbrojnice, prověřena možnost dotace u

řádná inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2015, průběžně
Regiozony, dotace nebudou v dohledné době vypsány. V případě
probíhá, ukončení do 15. 02. 2016
schválení rozpočtu obce Kostelec u Holešova bude první fáze
Rada doporučuje
rekonstrukce hrazena z rozpočtu obce na rok 2016

zastupitelstvu obce vybudovat nové osvětlení obce s financováním
Protokol o kontrole OSSZ Kroměříž č. 157/16/778
pomocí vysoutěženého bankovního úvěru s rozložením nákladů na 10 
let, výhodou řešení je šetření nákladů na EE (odhad 166 tis. Kč/rok), Rada pověřila starostu obce
jednáním s Ing. Ležákem o možnostech prodeje obecního pozemku
eliminace nákladů na opravy (záruka 60 měsíců) a vyřešení situace v 

sepsáním odpovědi na písemnou stížnost pana Frühbauera.
neosvětlených částech obce (Plachetky).
Rada souhlasí
Rada doporučuje

s vybudováním kabelové smyčky NN k chatě pana Kunčara, za 
oslovit další firmy s žádostí o předložení nabídek na dodávku a montáž
předpokladu dodržení stavebních norem a bezpečnosti
chladícího boxu v kuchyni ZŠ
Rada schvaluje
Usnesení Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 10 ze dne 03. 03. 2016

oznámení - zajištění sběru odpadů v obci, stanovení termínů sběru Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
program jednání
jednotlivých druhů odpadů v průběhu roku (pro sběr každého druhu 1/Z/2016
rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok 2016
odpadu je určen měsíc v roce, přesný den v měsíci bude oznámen s 5/Z/2016
veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/1 o poskytnutí dotací z
předstihem), seznam počtů a rozmístění sběrných nádob v obci - 6/Z/2016
rozpočtu obce pro Myslivecké sdružení Kostelecký les, o. s.
uveřejněním v Kostce a na webu obce Kostelec u Holešova
veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/2 o poskytnutí dotací z

uzavření licenční smlouvy s OSA o veřejném provozování hudebních 7/Z/2016
rozpočtu obce pro TJ Sokol Kostelec u Holešova
děl v předloženém znění (2 818 Kč/rok)
8/Z/2016
veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/3 o poskytnutí dotací
Rada vzala na vědomí
z rozpočtu obce pro SK Moravan Kostelec u Hol., z. s.

harmonogram dotačních výzev pro obce na rok 2016 zaslaný
09/Z/2016 veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/4 o poskytnutí dotací z
Regiozonou k možnostem čerpání dotací v roce 2016
rozpočtu obce pro SDH Kostelec u Holešova
Rada doporučuje

předložit ZO na pracovním jednání 10. 02. 2016 návrh rozpočtu na rok 10/Z/2016 veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/5 o poskytnutí dotací z
2016 a rozdělení rozpočtové rezervy ve výši 5 880 850 Kč v rozpočtu obce pro SDH Karlovice
veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/6 o poskytnutí dotací z
projednaném znění se změnou v položce SK Moravan - dětské hřiště + 11/Z/2016
rozpočtu obce pro KVZ Kostelec u Holešova
opravy ve výši 300 tis. Kč.
veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/7 o poskytnutí dotací z
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 4/2016 konané dne 15. 12/Z/2016
rozpočtu obce pro Kosteláň, o. s.
02. 2016
13/Z/2016
veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/8o poskytnutí dotací z
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 3/2016
rozpočtu obce pro Český svaz včelařů, o. s., základní

vybudovat nové osvětlení obce s financováním pomocí vysoutěženého
organizace Holešov
bankovního úvěru s rozložením nákladů na 10 let - bude předloženo na
14/Z/2016
navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele od 01. 04.
jednání ZO 03. 03. 2016
2016

stanovisko RO k vybudování kabelové smyčky NN k chatě pana
provést „Obnovu a modernizaci veřejného osvětlení v obci
Kunčara za předpokladu dodržení stavebních norem a bezpečnosti - 15/Z/2016
a pověřilo starostu obce zadáním zhotovení projektové
stanovisko RO oznámeno žadateli dopisem č. j. 26 /2016 Hlobil-2
dokumentace

oznámení zajištění sběru odpadů v obci Kostelec u Holešova v
16/Z/2016
směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
navrženém znění - připravuje se verze pro zveřejnění v Kostce č.
17/Z/2016
záměr na zhotovení a výměnu plastových oken a dveří na
1/2016
Domě služeb

návrh rozpočtu na rok 2016 a rozdělení rozpočtové rezervy ve výši 5
dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva obce
880 850 Kč v projednaném znění se změnou v položce SK Moravan - 22/Z/2016
Kostelec u Holešova
dětské hřiště + opravy ve výši 300 tis. Kč předložen ZO na pracovním
dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Rady obce Kostelec u
jednání 10.2.2016 - účast na pracovním jednání - 10 zastupitelů, návrh 23/Z/2016
Holešova
rozpočtu projednán
Zastupitelstvo
obce
Kostelec u Holešova bere na vědomí

uzavření licenční smlouvy s OSA - smlouva byla uzavřena 04. 02. 2016
3/Z/2016
informace o plnění usnesení ze zasedání č. 9 ze dne
Rada schválila
08. 12. 2015

úpravu chodníku u vjezdu do domu č. p. 141 (žádost paní J. Diatkové)
4/Z/2016
informace o činnosti OÚ od 09. 12. 2015 do 03. 03. 2016
za podmínky, že úprava chodníku bude bezpečná pro chodce a bude
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova doporučuje:
zachován estetický vzhled chodníku
2/Z/2016
zapracování programů do předešlých zápisů
Rada navrhla
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova jmenuje

doplnění návrhů fotomap o významné body (Dům seniorů, MŠ,
18/Z/2016
pana Radoslava Pospíšilíka členem výběrové komise
Myslivna, Střelnice, památný strom) do legendy a nahrazení fotografií
19/Z/2016
pana Zdeňka Ballnéra členem výběrové komise
ZP a náves fotografiemi MŠ a Domu seniorů, mapa Karlovice - opravit
20/Z/2016
pana Radima Tkadlčíka členem výběrové komise
šipku Kříž, doplnit do legendy rybník a hřiště a směr na Pacetluky
21/Z/2016
pana Radoslava Pospíšilíka předsedou výběrové komis
Rada vzala na vědomí
RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce

předložené nabídky sedmi pojišťoven pro uzavření pojistné smlouvy na
pojištění majetku, obecné odpovědnosti za škodu a hmotné

4

Otevřený dopis vedení obce Kostelec u Holešova zastupiteli Ing. Petru Žůrkovi
Pane zastupiteli,
v nedávné době jste založil internetové stránky, na kterých prezentujete své názory na současnou situaci a dění v obci Kostelec u
Holešova. Z Vašich komentářů vyznívá kritika činnosti zastupitelstva obce, vedení obce a velký prostor věnujete i osobě starosty
obce. V úvodním článku „Vítejte“, kromě sebeprezentace, vyjadřujete v jednom odstavci své mínění i o občanech obce Kostelec u
Holešova. Tyto internetové stránky jsou dále komentovány názory
Vašich přátel na Vašich facebookových stránkách, s těmito názory
se většinou ztotožňujete.
Vedení obce se rozhodlo tímto otevřeným dopisem zareagovat
poprvé a naposled na obsah Vámi založených internetových stránek.
Jak píšete v jednom ze svých komentářů, máme demokracii a
pluralita názorů k ní patří. Je ale rozdíl v tom, jak se dá odlišný názor
na věci vyjádřit - buď kultivovaně a s podporou seriózních argumentů, nebo arogantně, s překrucováním skutečností a s argumenty
„jedna paní povídala“. Vy jste bohužel zvolil druhou cestu.
Několikrát už z Vaší strany zaznělo, že bráníte zájmy občanů naší
obce. I k tomuto poslání se dá přistoupit dvěma způsoby – buď

konstruktivním dialogem, nebo formou podávání stížností. Vy jste
bohužel zvolil druhou cestu.
Jste demokraticky zvoleným členem zastupitelstva obce Kostelec
u Holešova, který složil slib zastupitele, jímž se zavazujete, že budete vždy jednat v zájmu obce a jejích občanů. Výsledky Vaší dosavadní činnosti ve funkci zastupitele zatím bohužel nejen nepřinesly obci
žádný viditelný prospěch, ale naopak vedou k tomu, že rozdělují
obyvatele obce na dva tábory a vytváří negativní obrázek obce u
subjektů, se kterými jste přišel do styku.
Na závěr otevřeného dopisu vedení obce Vás chceme ubezpečit,
že z žádného z Vašich komentářů a názorů uveřejněných na nově
založených internetových stránkách nevyplývá, že by zastupitelstvo
a vedení obce Kostelec u Holešova jednalo v rozporu se zájmy obce.
Jedná se pouze o záměrné zveličování formálních nedostatků, starých kauz a neetickou snahu o zesměšňování představitelů obce.
Tento postup se neslučuje ani s Vaší sebeprezentací uvedenou
v úvodním článku „Vítejte“, ani s tím, jak by měl vystupovat zodpovědný představitel obce.
V Kostelci u Holešova 15. 3. 2016

Odpadové hospodářství v obci Kostelec u Holešova
Harmonogram svozu separovaných odpadů r. 2016 Kostelec Karlovice
PET

PAPÍR

SKLO

19.01.
16.02.
15.03.
26.04.
24.05.
21.06.
19.07.
16.08.
13.09.
25.10.
22.11.
20.12.

7.1., 21.1.
4.2., 18.2.
3.3., 17.3.
1.4., 14.4., 28.4.
12.5., 26.5.
9.6., 23.6.
8.7., 21.7.
4.8., 18.8.
1.9., 15.9., 30.9.
13.10., 27.10.
10.11., 24.11.
8.12., 22.12.

15.1.
12.2.
11.3.
8.4.
6.5.
3.6., 30.6.
12.8.
9.9.
7.10.
4.11.
2.12., 30.12.

Komunální odpad – jedná se o veškerý odpad vznikající činností
fyzických osob a subjektů zapojených do systému obce, jehož původcem je obec.
Domovní odpad – jedná se o odpad z denní spotřeby domácností.
Je hlavní složkou odpadu komunálního.
V obci je zajištěn sběr:
Neseparovaného odpadu:
►domovního odpadu - popelnice plastová, kovová o objemu 110
litrů + černé pytle – 1x za 14 dnů
Separovaného odpadu:
► papíru – nádobovým způsobem sběru 1x za 14 dnů (6 ks nádob
o objemu 1.100 litrů)
► plastů – nádobový způsob sběru + žluté pytle 1x za měsíc (12 ks
nádob o objemu 1.100 litrů)
► skla směsného – nádobový způsob sběru 1x za měsíc (4 ks nádob o objemu 1.100 litrů)
► drobných kovů – nádobovým způsobem sběru dle potřeby (3 ks
nádob o objemu 1.100 litrů)
Elektroodpadu a nebezpečného odpadu:
► sběr ve dvoře Domu služeb 1x ročně v měsíci září (přesný termín

Typ nádoby
Sběrné místo

Papír

Plasty

Sklo

Drobné
kovy

Oděvy,
textil

Dům služeb

1x

3x

1x

1x

1x

U školy

2x

2x

0

0

1x

U mlékárny

1x

3x

1x

0

0

Loučky

1x

2x

1x

1x

0

Karlovice

1x

2x

1x

1x

0

Celkem

6x

12x

4x

3x

2x

bude včas zveřejněn)
Obec na základě smlouvy předává výše uvedené odpady oprávněné
osobě, a to společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., Květná
1555, Holešov, IČ: 25583140
Objemového domovního odpadu:
► velkoobjemové kontejnery v počtu 1 kus na návsi Kostelec u
Holešova a 1 kus v Karlovicích, sběr bude proveden v měsících
duben a říjen (přesný termín bude včas zveřejněn)
Oděvů, textilu, obuvi a hraček:
► kontejnerový způsob sběru, prováděn celoročně, NADACE od
VÁS pro VÁS, ECO TEXTIL
Hrubého kovového odpadu:
► plošný sběr v obci, prováděný spolky v měsíci duben a říjen
(přesný termín bude včas zveřejněn)
Bioodpadu:
► možnost uložení bioodpadu do kompostérů v jednotlivých domácnostech, dále obec disponuje kontejnery na svoz bioodpadu od
občanů v období březen – listopad (požadavky hlaste na OÚ)
Ing. Petr Holobil, starosta obce

Zveme všechny občany, kteří mají zájem o dění v obci a chtějí přispět svými názory a připomínkami
k řešení problémů, na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce. Přesný termín bude vyhlášen
místním rozhlasem.
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Kulturní komise Rady obce v Kostelci u Holešova srdečně zve děti a jejich rodiče na

Podvečer v knihovně
Uskuteční ve čtvrtek 31. března v 17:30 hodin
v Obecní knihovně v Kostelci u Holešova

Upozornění rodičům nově narozených dětí
Prosíme rodiče dětí, které ještě nebyly oficiálně přivítány do řad občanů naší obce při obřadu „Vítání občánků“, aby oznámili
v kanceláři OÚ, zda mají o účast na tomto obřadu zájem. Na základě vašeho souhlasu budete na tuto malou slavnost písemně
pozváni.
Na webových stránkách obce najdete v sekci „Zveřejňování jubilantů a vítání občánků“ patřičný formulář. Děkujeme za spolupráci a těšíme se při obřadu vítání vašeho děťátka na shledanou.
Za kulturní komisi Zdeňka Zaviačičová

Naším objektivem

Sněhu bylo v Kostelci letos opravdu málo (foto Andrlíková)

Mateřská škola
Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Kostelec u Holešova na školní rok 2016/2017
bude probíhat v týdnu od 11. do 15. 04. 2016. V tomto týdnu rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte v naší mateřské škole,
odevzdají svou žádost k rukám ředitelky MŠ. Povinnou součástí žádosti rodičů je potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte dle
zákona. Žádost si můžete stáhnout a vytisknout na webových stránkách mateřské školy nebo vyzvednout v tištěné podobě v mateřské škole od pondělí 04. dubna 2016.
Při přijímacím řízení postupuje ředitelka mateřské školy podle zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), správního řádu a závazných kritérií pro přijímání dětí do MŠ v Kostelci u Holešova
platných pro školní rok 2016/2017.
Také tato kritéria naleznete na webu MŠ, v sekci Školní dokumenty.
Zdeňka Zaviačičová, ředitelka MŠ Kostelec u Holešova

Den otevřených dveří
Zveme všechny rodiče i jiné zájemce na Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 14.dubna v době
od 07:30 do 11:30 hodin a odpoledne od 14:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy.
Přijďte se podívat, jakými metodami a v jakém prostředí se vzdělávají nejmladší "školáčci" v Kostelci. Budou pro vás připraveny ukázky z několika oblastí naší práce i prohlídka mateřské školy.
Prosíme vás o dodržení stanovené doby, která vychází z hygienických a psychohygienických podmínek závazných pro mateřskou školu.
Navštivte také naše webové stránky: www.materska-skola-kostelec-u-holesova.cz, kde se dovíte více i o
všech uskutečněných i plánovaných akcích naší mateřské školy.
Zdeňka Zaviačičová, ředitelka MŠ Kostelec u Holešova
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Tříkrálová procházka do Domu seniorů

Skoro zdravé mlsání – čokoláda a ovoce

Karneval v mateřské škole
Haló, pane Karnevale,
račte dále, račte dále!
Všechno máme na míru
z krepového papíru.
Princezny tu vzduchem „vlají“,
motýli se třepetají,
cupy dupy, cupy dupy,
dupou na ně čerti s chlupy.
Balónky tu poletují,
všechny děti pokřikují
a k tomu nám hudba vříská
jako z nedělního „diska“.
Není pro ni slyšet Kubu –
je bubák a dělá: bubu.
Kája je s hůlkou kouzelnice,
Adélka zas tanečnice,
všichni vás zvem hej, hej, hej,
na maškarní rej!
Foto a text Zdeňka Zaviačičová
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Základní škola
znovu se projevilo to, že když se chce, tak to jde. Jako nejlepší prezentaci vyhodnotila porota práci a vystoupení Nikoly Měrkové
s tématem Koně.
Již několik let připravují žáci 9.
ročníku pro ostatní
tzv. Divadlo na
schodech, které se
hrálo v angličtině.
Letos poprvé to
byla němčina – náš
druhý
vyučovací
cizí jazyk. Pod
vedením paní učitelky Mgr. Moniky Ministrové to byla pohádka Tři
přadleny.

Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na vytvoření ledové
plochy pro bruslení, protože díky nim mohly proběhnout hodiny
tělesné výchovy netradičním způsobem. Věříme, že i ostatním
uživatelům udělal led v letošní zimě radost.

Každoročně v rámci projektu Celé Česko čte dětem, navštěvujeme
mateřské školy v našem okolí a čteme dětem. Díky spolupráci
s vedením MŠ je to přínosem nejen pro děti z MŠ ale i pro naše
žáky.
V rámci spolupráce s pracovníky hvězdárny ve Valašském Meziříčí
viděli naši žáci tři výstavy.
Talent – nová aktivita žáků a učitelů, která vznikla inspirací televizní talentové soutěže. Několik odpolední strávili spolu porota, diváci
i soutěžící, kteří museli prokázat nejen dovednost, ale i kreativitu a
schopnost improvizace, neboť do každého kola si připravovali nová
vystoupení.

Co umím – prezentační projekt, který si připravují žáci VIII. třídy
s pomocí konzultantů několik měsíců. Letos jej zvládli výborně a

Žákovský ples patří do ryze žákovských aktivit. Prostřednictvím
školního parlamentu pan Ing. Petr Lipner spíše jen dolaďuje organizaci, případně pomáhá při řešení drobných potíží. Všechny činnosti
související s přípravou, výzdobou a průběhem plesu řeší sami žáci. A
jak si ples zajistí, tak jej mají. I letos to byla super akce, které se
účastní i naši bývalí žáci.

8

Zápisu do první třídy pro školní rok 2016/2017 se zúčastnilo 21
dětí. Tradici netradičního zápisu doplňují vždy žáci školy
v kostýmech zvířátek a pohádkových postav. Žádost o odklad mohou rodiče podat na doporučení lékaře a pedagogickopsychologického zařízení do 31. 05. 2016.

Dlouho dopředu se vše plánovalo, tvořilo a chystalo a pak jsme na
slavnostně vyzdobených chodbách a ve třídách rozložili stánky až po
okraj naplněné takovou spoustou krásných drobností s vánoční
tematikou, že přecházel zrak. Návštěvníky, kteří si je přišli nakoupit
a užít si společné pohody, už ve vestibulu přivítali malí muzikanti a
kytička jmelí. Tóny koled se dál mísily s vůní jehličí, punče, čerstvě
napečených pochoutek a s radostným vyvoláváním prodávajících,
jimiž byli samotní žáci. Každý si mohl posedět v improvizované
kavárničce a malé děti si navíc v dílničkách pod vedením starších
spolužaček zkoušely vyrobit svíčku z vosku nebo jablíčkový svícen,
nazdobit perník či udělat zimní zobání pro ptáčky.
Všichni jsme si užili moc příjemný podvečer, k čemuž ještě přispělo vědomí, že utržené peníze poslouží k podpoře právě žáků naší
školy. Velké díky posíláme za výrobky všem rodičům, prarodičům i
šikovným žákům a taky všem, kteří přiložili ruku k dílu při samotném
jarmarku.
Miluše Václavková, ZŠ Kostelec u Holešova

Buďme kamarádi
V předvánočním čase zavítali do naší kostelecké školy žáci
z Rymic a Staré Vsi a spolu s našimi páťáky strávili společné dopoledne.
Nejen letos v rámci projektu podpořeného Zlínským krajem, ale i
v předchozích letech pomáhají žáci školy s podzimní či jarní údržbou obce. Letos to půjde mnohem lépe, protože díky dotaci jsme
nakoupili nové nářadí.

Vánoční jarmark ve škole
Začátek adventu se u nás nesl v duchu vánočního jarmarku velké společné akce školy a spřízněných členek a členů Sdružení
rodičů. Letos jsme ho navíc obohatili Dnem otevřených dveří.

Tento projekt nese název Buďme kamarádi a už samotný název
napovídá, že se za ním skrývá spousta poznávacích her, soutěží a
společné komunikace. Letos jsme se těšili na skupinu 25 žáků, která
k nám dorazila spolu s vyučujícími ranním autobusem od Přerova a
Rymic. Cílem této společné výuky je lépe se navzájem poznat při
společných pracovních aktivitách, ukázat dětem z jiné školy to naše
školní prostředí, vybavenost školy a možnosti, které škola nabízí ke
vzdělávání. Zkrátka – vzbudit zájem, aby v tom následujícím školním
roce se někteří žáci ze Staré Vsi a Rymic rozhodli jezdit do školy do
Kostelce a spolu se svými novými kamarády usedli po prázdninách
do lavic šesté třídy.
Eva Doleželíková
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Zdravé zuby
V rámci projektu „
Zdravé zuby“ nás navštívily studentky Lékařské
fakulty UP v Olomouci
s programem
dentální
hygieny.
Studentky zábavnou
formou dětem vysvětlily,
z čeho se skládá zub a jak
si máme čistit zuby. Měly
připravenou i hezkou
prezentaci a pohádku o
zubním kazu. Nejvíce se
dětem líbila názorná
ukázka čištění zubů, kterou si mohly na umělém chrupu a
s obrovským kartáčkem samy vyzkoušet. Beseda byla velmi zajímavá a poučná.

více než půlhodinové setkání obohatilo všechny přítomné. V závěru
jsme si navzájem předali malé dárečky a též přání klidných svátků,
hodně zdraví a štěstí do nového roku 2016. Už teď se těšíme na
další setkání!
Miluše Václavková

Školní kolo recitační soutěže

Vánoční vystoupení v Domě seniorů

K Vánocům se váže spousta krásných zvyků a k nim patří i tradiční besídka v Domě seniorů. Proto také letos, stejně jako každý rok,
přišli žáci z naší kostelecké školy potěšit jeho obyvatele pásmem
slavnostní poezie, písní a koled, které si nastudovali pod vedením
svých učitelů ze ZŠ, ZUŠ Hulín a ZUŠ Holešov. Ve společenské místnosti DS se rozhostila velmi milá atmosféra nadcházejících svátků a

Výsledky recitační soutěže, která se uskutečnila na naší kostelecké škole v těchto dnech pro žáky 2. – 9. třídy, vypadají takto:
V kategorii mladší žáci 2. a 3. třída: 1. Ladislav Ondruch, 2. Jan
Škrabala, 3. Kateřina Doláková
V kategorii mladší žáci 4. a 5. třída: 1. Jakub Šiška, 2. Anna Tkadlčíková, 3. Tereza Šimčíková
V kategorii starší žáci 6. – 9. třída:
1. Veronika Šišková, 2. Barbora Furchová, 3. Petra Podolová
Poděkování patří všem, kteří se na této akci nějakým způsobem
podíleli.
Oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v okresním
kole v Kroměříži, které se uskuteční koncem měsíce března.
Eva Doleželíková, uč. 5. tř.

Maškarní karneval
Maškarní karneval již tradičně pořádala kulturní komise rady obce ve spolupráci se základní školou s finanční podporou obce. Pro děti
byly připraveny soutěž, ceny za krásné masky a další překvapení včetně výtvarné soutěže.
Děkuji za pomoc všem žákům školy, kteří se starali o soutěže, ale myslím si, že zaslouží poděkování i členové komise, kteří výrazně přispěli ke zdárnému průběhu akce a členové TJ Sokol, kteří zajistili občerstvení.
Z.
Ballnér

Foto v rubrice: archív školy, neoznačené příspěvky dtto
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Představujeme vám
Daruj krev, daruješ život
Naše společnost si velmi cení těch, kteří prokazují příkladnou
vysoce humánní a ničím neocenitelnou činnost ve jménu zdraví a
záchrany života všech, kdo to potřebují. Jedním z nich je občan
Kostelce pan Jiří Dědič (*1976), bezpříspěvkový dárce krve, nositel
Zlaté plakety prof. Dr. Jana Jánského. Pana Dědiče vám nyní představíme.
Pane Dědiči, nejprve nám řekněte něco o sobě.
Nejsem obyvatelem Kostelce od narození, bydlel jsem s rodiči
nejprve v Hulíně, pak v Roštění, do Kostelce jsem chodil pouze na ZŠ
a až v r. 1996 jsem se přistěhoval do Kostelce, kde jsem se oženil se
slečnou Novotnou a od té doby bydlím v domě jejích rodičů. Máme
dvě děti, syn má 7 let a dcera 14 let. Pracuji u fy AEV (výroba elektronických prvků pro automobilovou sféru) v Kroměříži, a protože
se jedná o třísměnný provoz, mám málo času se účastnit života
v obci. Dříve jsem hrával za TJ Moravan aktivně kopanou, se kterou
jsem však skončil před 10lety, v současné době jsem trenérem
mladší přípravky fotbalového oddílu. Jinak pěstuji cyklistiku a starám se o dům a rodinu.
Jak se stalo, že jste se zapojil do hnutí bezpříspěvkového dárcovství krve?
Začátek byl už v době základní vojenské služby v Kroměříži, kdy
nás, ještě nováčky v přijímači, oslovili pracovníci transfuzní stanice
nemocnice v Kroměříži. Spolu s jinými dobrovolníky jsem si uvědomil, jak je tato činnost důležitá, a přihlásil jsem se. Konečně i můj
otec a mladší bratr v té době byli také dobrovolní dárci krve.
Jak se nyní může stát občan dárcem krve a jaké musí splňovat
předpoklady?
Důležitá je zdravotní anamnéza a věk: stáří od 18 do 60 let, ale
znám i starší dárce krve. Nesmíte být rizikoví, vadí i větší tetování,
patologické nálezy, např. na játrech atp., a v důsledku toho se musíte podrobit testu na rozbor krve. Dále vyplníte dotazník o svém
zdravotním stavu a absolvujete pohovor s lékařem. Pokud vyhovíte
těmto podmínkám, tak absolvujete první odběr. Mezi jednotlivými

odběry, což je jednorázově
450 ml krve, musí být interval minimálně 90 dní, prakticky je to 4 – 5 odběrů do
roka.
Jsou
v souvislosti
s dárcovstvím nějaké úlevy
v práci, či další benefity?
Kromě oficiálních ocenění,
jako jsou Jánského plakety a
za více odběrů stříbrné a
zlaté kříže ČČK, existuje
nárok na proplacení zameškané směny, za každý odběr má dárce sníženou daň z příjmu o 2000
Kč. U zdravotních pojišťoven (jak která) se poskytují různé bezplatné programy, např. návštěvy fitness center, vitamíny nebo doplňky
stravy. Dále se mohu zúčastnit činnosti Klubu dárců krve ČČK, kteří
pořádají různé společenské akce, jako jsou výlety, plesy, přednášky
atp.
Poradíte, jak motivovat především mladé lidi k této humanitární
činnosti?
Dalo by se to stručně vyjádřit hesly: vykonáte dobrý skutek,
pomůžete jiným lidem, zachráníte někomu život. Znám však případy, že dárce byl motivován svým okolím, když zachránila tato vzácná tekutina život blízkému člověku nebo sám prodělal operaci,
během které krev nutně potřeboval, a cítil potřebu tuto službu
vrátit. Nejvíce krve je snad potřeba při operacích nebo po těžkých
autonehodách. Myslím, že takto zachránění lidé si pak zpětně plně
uvědomí význam bezplatného dárcovství a budou chtít v rámci
lidské solidarity krev vrátit. Já osobně jsem do dnešního dne absolvoval 60 odběrů krve.
Panu Dědičovi je třeba poděkovat nejen za podnětný rozhovor, ale
hlavně za to, že se zařadil mezi elitní skupinu lidí, kteří nezištně
zachraňují jiným lidem život.
Rozhovor vedl: Mgr. Jiří Andrlík, foto dtto

Z farnosti
Velikonoční naděje
Velikonoce jsou v srdci naší víry. Křesťanství je neoddělitelně
spojeno s pozoruhodným tajemstvím velikonočního vzkříšení. Křesťan věří ve vzkříšení Páně, ve vítězství života nad smrtí, lásky nad
nenávistí, pravdy nad lží, světla nad temnotami. „Jsme velikonoční
lid,“ říká Jan Pavel II. „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali
Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ (1 Jan 4, 10) Ježíš Kristus přijal pokorně svou
křížovou cestu, trpěl a zemřel za naše hříchy.
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ (Jan 3,16)
Velikonoční příběh se odvíjí od příjezdu Ježíše do Jeruzaléma na
Květnou neděli. Při poslední večeři na Zelený čtvrtek ustanovuje
Eucharistii a předpovídá svoji smrt. V Getsemanské zahradě prosí
Boha Otce o sílu přijmout Jeho vůli. Na Velký pátek je po zradě
Jidáše Iškariotského zatčen, křivými svědky obžalován a souzen. Je
zbičován, korunován trním a tupými hřeby přibit na kříž. Než zemře,
prosí za své nepřátele: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Po
smrti ho zabalí do bílého plátna a pohřbí v zahradě Josefa
z Arimatie. Farizeové nechávají Jeho hrob hlídat vojáky. Jaké je
překvapení všech, když na velikonoční jitro naleznou hrob prázdný.
Ježíš vstal z mrtvých a zjevuje se jim. Následujících šest týdnů doprovází apoštoly. Připravuje je na seslání Ducha svatého a na velký
úkol. Řekl jim: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí,
a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až
na sám konec země.“ (Sk 1, 8)

Dnešní
člověk
spatřuje svou spásu
a
smysl
života
v mnoha
různých
materiálních a pomíjivých věcech jako
jsou: peníze, rychlá
auta, výborné jídlo,
kariéra. Uniká mu
však to nejdůležitější, co je pro mnohé
nepochopitelné
a
neuchopitelné:
SPÁSA, kterou nám
daroval Ježíš. Ježíš
svou smrtí a vzkříšením otevřel novou
cestu. Cestu spásy,
která je otevřena pro
každého z nás.
„Člověk, který doufá
v Boha a spoléhá se
na něj, je jako strom,
který zapustil své kořeny u vody.“ (Jeremiáš 17) Naděje, která
přesahuje smrt, je pro člověka jedinou skutečnou nadějí.
Mgr. Monika Motáňová, foto P. Motáň

11

Tříkrálová sbírka 2016
Již po šestnácté jsme se mohli setkat
s tříkrálovými koledníky u našich dveří. Tuto
dobročinnou akci pořádá Charita České republiky ve spolupráci s farnostmi, školami a dalšími spolky. Výtěžek je předem rozdělen na
podporu nemocných, handicapovaných, lidí v
tísni a dalších jinak sociálně potřebných skupin
lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina celkového zisku je využita na humanitární pomoc v zahraničí (zemětřesení,
tsunami…).
V letošním roce se v Charitě Holešov podařilo v 89 pokladničkách „vykoledovat“ celkem
535 495 Kč. Podíl občanů Kostelce u Holešova činí 20 787 Kč. Finanční prostředky budou
využity na přímou sociální pomoc a na opravu prostor nízkoprahových zařízení. Všem
dárcům srdečně děkujeme!
Mgr. Monika Motáňová, foto Šárka Andrlíková

Obec občanům, občané obci
„DON QUIJOTE de la Ancha“ v kostelecké sokolovně
Jak už to tak bývá, nejvíce se nakonec bavili ti, kterým žádná role
uhrančivým Donem Quijotem („chůdoherec“ Lennoire Montaine)
přidělena nebyla a mohli tak vše jen v klidu pozorovat z bezpečí své
židle.
Představení uspořádala pro občany Kostelce u Holešova a Karlovic kulturní komise ve spolupráci s obecním úřadem. Na akci bylo
vybráno dobrovolné vstupné ve výši 2 461,-Kč, které částečně pokrylo náklady spojené s dopravou a občerstvením herců.
Za kulturní komisi Zdeňka Zaviačičová, foto Šárka Andrlíková

V rámci projektu „COMENIUS 2016 – Podpora kultury s EU“ se 24.
ledna 2016 uskutečnila v naší sokolovně „klauniáda“ na motivy
známého románu a divadelní hry Don Quijote de la Mancha. A
protože ji režíroval Bolek Polívka, nedalo se skutečně očekávat
žádné vážné zamyšlení či tragikomický příběh snílka bojujícího proti
větrným mlýnům. Byla to opravdu jen legrace, často protkaná narážkami a odkazy na naši současnost, kontaktní divadlo, do kterého
se nakonec (naprosto nečekaně a někdy i navzdory protestům)
zapojilo kolem třicítky našich občanů, kteří se, nic zlého netuše,
přišli v tento nedělní podvečer původně jen pobavit.

Dům seniorů
Tříkrálová besídka
v domě seniorů
Ke společenskému životu
v Domě seniorů také patří již
tradiční akce kostelecké
mateřské
školy
s vystoupením
našich
nejmenších,
a
to
při
příležitosti Vánoc, Tří králů,
Velikonoc a Dne matek.
Obrázková reportáž, kterou
vytvořila
paní
ředitelka
Zaviačičová, přináší záběry z letošních tříkrálových oslav. Vyslovujeme poděkování učitelkám MŠ za nácvik pěkných a milých vystoupení
dětí, při kterých nám všem v Domě seniorů bylo mile a příjemně.
Za kolektiv DS Jaroslava Ondráčková, foto Z. Zaviačičová
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Chmelovárek 2016
Mezinárodní setkání amatérských sládků

Odborná degustáž a hodnocení jednotlivých piv

Výměna zkušeností - všeobecná degustáž a hodnocení piva

Přednáška Dr. Ing. Lenky Sachambulové, manažerky
kvality z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Brně

Přednáška byla sledována velmi pozorně
Foto Mgr. Jiří Andrlík

Sport
Vánoční turnaje
Házení šipek
Šipky vznikly původně jako hospodská zábava v Anglii ještě
v době vlády královny Viktorie (konec 19. století). Časem se ze
zábavy stal druh sportu, který je u nás dokonce na republikové
úrovni, takže se pořádají mistrovství republiky i Evropy, jak soutěže
jednotlivců, tak i soutěže družstev.
V mezivánočním období minulého roku byl rovněž uspořádán již
třetí ročník turnaje v házení šipek. Soutěž se konala v hostinci

Na Růžku za účasti 19závodníků. Soutěžící vytvořili tři skupiny,
jejichž tři finalisté se utkali vyřazovacím způsobem v boji o první,
druhé a třetí místo. Konečné umístění dopadlo následovně:
1. David Sklenář (nyní bydlí Doubravy u Zlína),
2. Milan Kovalda ml.,
3. Michal Zmeškal
Milan Kovalda ml., foto Mgr. Jiří Andrlík
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Stolní tenis

Volejbal

1.Jakub Heryán, 2. Matěj Dočkal, 3. Filip Dočkal
BLAHOPŘEJEME!

Hráči volejbalu v roli diváků

Tabulka OP sk. A – mladší přípravka - okres
Pořadí

Tabulka I. B třídy sk. B – Zlínský kraj

Družstvo

Poč. zápasů

Body

1

Chvalčov

12

36

2

Prusinovice

12

30

3

Kostelec u Holešova

12

19

4

Slavkov pod Hostýnem

12

17

5

Holešov C

12

15

6

Loukov

12

9

7

Pravčice

12

0

Pořadí Družstvo

Poč. zápasů Body

1

Sehradice

14

31

2

Malenovice

14

27

Tabulka III. třídy sk. A – okres Kroměříž

3

Příluky

14

27

Pořadí

4

V. Otrokovice B

14

26

1

5

Admira Hulín

14

25

6

Tlumačov

14

25

7

Kostelec u Hol. A 14

23

8

Lůžkovice

14

9

Tečovice

10

Družstvo

Poč. zápasů

Body

Komárno-Osíčko

9

22

2

Prusinovice

9

21

3

Žeranovice

9

19

4

Martinice

9

17

21

5

Rajnochovice

9

14

14

18

6

Tučapy

9

13

Nevšová

14

17

7

Hlinsko pod Hostýnem

9

10

11

Veselá

14

17

8

Bystřice pod Hostýnem B

9

8

12

Roštění

14

17

9

Rusava

9

6

13

Lukov

14

11

10

Kostelec u Holešova B

9

5

14

Slavičín B

14

9

Jarní sezóna fotbalu v Kostelci u Holešova
Nastává opět čas jara a nezadržitelně se blíží také začátek jarních
bojů o fotbalové body. Nezahálí ani naše mužstva a připravují se na
své soutěže.
Mladší přípravka se již od začátku ledna letošního roku pravidelně schází úterý a pátek v místní tělocvičně ZŠ, aby se co nejlépe
připravila na mistrovské turnaje a vylepšila své prozatímní velice
slušné umístění.
Pod bedlivým dohledem a dozorem pánů Dědiče, Sehnala a
Pospíšilíka si kluci a děvčata snaží stále zlepšovat své schopnosti,

jako je práce s míčem, ale také pohybové a koordinační schopnosti,
které jsou v dnešní době již nedílnou součástí tréninkových metod.
Přejme jim mnoho úspěchů a věřme, že se budeme moci i na jaře
jejich výkony bavit v pozitivním slova smyslu.
Upozornil bych, že na jaře proběhnou v Kostelci 2 fotbalové
turnaje mladší přípravky (tj. v sobotu 07. 05. od 10:00 a o týden
později tentokrát v neděli 15. 05. od 10:00). (Pokračování na str. 15)
Foto na stránce Mgr. Jiří Andrlík
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Rozpis jarní fotbalové sezóny 2016
DATUM
3.4.2016

DEN KOLO ČAS

A tým

KOSTELEC
HOLEŠOV

19.
12.
8.

16:30 NEVŠOVÁ
16:30 KOMÁRNO-OSÍČKO
13:30 CHVALČOV, LOUKOV, PRAVČICE

NEVŠOVÁ
KOMÁRNO
HOLEŠOV

20.
9.

16:30 VESELÁ
10:00 HOLEŠOV C, PRAVČICE

KOSTELEC
KOSTELEC

13.

16:30 MARTINICE

KOSTELEC

21.
14.

16:30 TEČOVICE
16:30 RUSAVA

TEČOVICE
RUSAVA

10.

10:00 PRAVČICE, PRUSNOVICE, SLAVKOV KOSTELEC

22.

16:30 MALENOVICE

KOSTELEC

15.
11.

16:30 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM B
13:00 PRUSNOVICE, PRAVČICE

KOSTELEC
PRUSNOVICE

23.
16.
12.

17:00 PŘÍLUKY
16:30 RAJNOCHOVICE
10:00 CHVALČOV, LOUKOV, PRAVČICE

PŘÍLUKY
RAJNOCHOVICE
LOUKOV

24.

17:00 ADMIRA HULÍN

KOSTELEC

17.

16:30 PRUSNOVICE

KOSTELEC

25.
18.

17:30 LUKOV
16:30 HLINSKO POD HOSTÝNEM

LUKOV
HLINSKO

NE

A tým
B tým
18.6.2016

16:00 ŽERANOVICE
14:00 SLAVKOV, HOLEŠOV C, PRAVČICE

NE

B tým
12.6.2016

11.
7.

SO

A tým
5.6.2016

KOSTELEC

NE

A tým
B tým
ml. přípravka
4.6.2016

16:00 TLUMAČOV

NE

B tým
ml. přípravka
29.5.2016

18.

SO

A tým
22.5.2016

OTROKOVICE
TUČAPY

NE

ml. přípravka
21.5.2016

16:00 V. OTROKOVICE B
16:00 TUČAPY

SO

A tým
B tým
15.5.2016

17.
10.

NE

B tým
14.5.2016

KOSTELEC

SO

A tým
ml. přípravka
8.5.2016

15:30 LŮŽKOVICE

NE

A tým
B tým
ml. přípravka
7.5.2016

16.

NE

B tým
ml. přípravka
1.5.2016

ROŠTĚNÍ

SO

A tým
24.4.2016

15:30 ROŠTĚNÍ

NE

A tým
B tým
23.4.2016

15.
SO

A tým
17.4.2016

HŘIŠTĚ

NE

A tým
9.4.2016

SOUPEŘ

(Dokončení ze str. 14)
Doufám, že naši přípravku přijdete v hojném počtu povzbudit.
U mužů je situace naprosto stejná, jen s tím
rozdílem, že příprava probíhá vesměs ve
venkovním prostředí. V začátku přípravy je
to hlavně o nabírání fyzické kondice výběhy
do Karlovic nebo Roštění. Využívá se také
víceúčelového hřiště. Během přípravy byla
zatím odehrána 3 přípravná utkání s bilancí
dvou výher a jedné porážky (prohra 5:1 s
Holešovem A a výhry s Chvalčovem a Říkovicemi v poměrech 5:1 a 9:1). Do začátku
jarní části sezony jsou naplánována ještě
další dvě přípravná utkání. Od čtvrtka
03. 03 do neděle 06. 03. se uskutečnilo
zimní soustředění na Rusavě, kterého se
zúčastnilo 11 hráčů. Každý den na hráče
čekaly 2 nebo 3 náročné tréninkové jednotky. Věřme, že se tvrdá příprava mužům
vyplatí a budou se na konci této sezony
pohybovat minimálně uprostřed tabulky.
Mnoho lidí také zajímá ožehavé téma bufetu na hřišti. Rád bych k tomuto napsal pár
řádků na vysvětlenou. Jak již mnozí víte
nebo jste si všimli, bufet na hřišti stojí už
nějakou dobu. Byl postaven brigádnicky
členy tehdejšího TJ Moravan. Snad největší
zásluhy můžeme přiznat panu Josef Hradilovi st, který na stavbě strávil mnoho desítek až stovek hodin práce, a nejen on.
V srpnu minulého roku došla stížnost na
bufet a během dvou měsíců se na hřišti
vystřídalo snad 8 institucí či orgánů z různých úřadů, které zkoumaly určité problémy, pochybení či nedostatky. Sám jsem
také musel navštívit několikrát MÚ Holešov.
Tyto věci jsme se snažili v koordinaci s
úředníky MÚ a orgány řešit a hledat východiska, která by již vedla ke spokojenosti
všech stran. Bohužel i přes veškerou snahu
se jednomu dotyčnému občanovi obce tyto
kroky stále nelíbily, a tak jsme došli k názoru, že nejlepší variantou je bufet odstranit,
což se také stalo.
Během mistrovských utkání minimálně v
tomto roce bude prodej občerstvení probíhat provizorním řešením, formou stánkového prodeje.
Pracuje se společně s obcí na projektu
nového fotbalového zázemí (je opravdu ve
špatném stavu). V rámci tohoto projektu by
byl řešen i prodej občerstvení.
Na závěr bych chtěl poprosit občany obce,
kteří budou mít s činností SK Moravan
nějaký problém, aby se s ním nejprve obrátili přímo na mne, případně jiného člena VV
SK Moravan a neřešili to hned stížností na
krajský nebo městský úřad.
Ing. Tomáš Marek

SO
26.

17:30 SEHRADICE

KOSTELEC
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↑Vánoční turnaj dětí a mládeže ve stolním tenisu (ke str.14)
←Vánoční volejbalový zápas o pohár starosty obce (ke str. 14)
↙Chmelovárek 2016 (ke str. 13)
↓Sportovní ples 2016

Rej masek na konci masopustu byl letos před nově opravenou hasičskou zbrojnicí opravdu pestrý.
Foto: Mgr. Jiří Andrlík (4), Andrlíková (1)
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