Jaké počasí v září, tak se i v březnu daří .
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Nejstarší škola v Kostelci
Se začínajícím školním rokem 2016/2017 je příležitost si připomenout, jak to vypadalo se školstvím v Kostelci před více než 200
lety.
Historických pramenů o nejstarším školství v Kostelci je poskrovnu. Snad nejvěrohodnějším pramenem je rukopis němčického rodáka Vladimíra Kajdoše (1893 – 1970), který čerpal ze vzpomínek a
dokumentace svého otce – učitele Vincence Kajdoše, jenž nám
zanechal následující svědectví.
Z historie školství je známo, že původně šestiletou povinnou
školní docházku zavedla roku 1847 Marie Terezie pro děti od šesti
do dvanácti let. Roku 1869 se pobyt dětí ve škole prodloužil na 8 let.
V Kostelci však podle V. Kajdoše existovala škola již dávno před
těmito daty, neboť nejstarší písemná zmínka o kostelecké škole je v
listině Arkleba z Víckova z r. 1602. Podrobně se o ní mluví v děkanské matrice holešovské z r. 1672, kde je řeč o nové dřevěné škole s
jedním učitelem. Stála na místě, kde později byla postavena stará,
již zděná kostelecká škola, a to vedle fary naproti kostela na „kopci“.
Až v r. 1789 se o této dřevěné škole mluví zase a obšírněji. Školu si
prohlédla komise složená z rychtáře a církevních hodnostářů. Školy
totiž patřily ve starém Rakousku až do r. 1848 pod církevní správu a
pravomoc. Komise zjistila následující skutečnosti: ve školní světnici
je pouze hliněná podlaha a veliká tabule bez podstavce, opřená jen
o zeď, celkem dvě lavice bez kalamářů, skříň žádná, budova je kryta
doškovou střechou, záchody žádné. Kromě učebny jen malinký
byteček pro učitele a jeho rodinu. Bylo nařízeno odstranit závady. K
tomu došlo až v roce 1808, kdy byla na stejném místě postavena
škola nová, již zděná, ač ne o mnoho lepší. Až v r. 1869 byla rozšířena nádstavbou o další učebny za 3083 zlatých a 54 krejcarů. Náklad
byl rozdělen na přiškolené obce: Kostelec 1398 zl 67 kr, Karlovice 77
zl 38 kr, velkostatek 686 zl 88 kr. Roštění v té době mělo už školu
svou. Ani po této úpravě nebyla škola příliš vábná, neboť v r. 1881
píše okresní hejtman holešovský doslovně toto: „Podle zprávy
okresního lékaře je tamní škola 250 dítkami přeplněná a jsou v té
samé záchody v síni vmístěné, z který pronikavý smrad se po celém
stavení rozchází!“ A jak to dopadlo? Záchody se prostě zavřely a
Kulturní komise OÚ Kostelec u Holešova vás zve na
TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ S PŘEDSTAVITELI OBCE,
které se bude konat ve středu 12. října 2016 v době od 16.00
hodin
v místní sokolovně.
Přijďte si popovídat, zavzpomínat a třeba si i zazpívat.
Občerstvení i hudba jsou zajištěny.
Za kulturní komisi: Zdeňka Zaviačičová

žactvo chodilo za potřebou na dvůr do nově postavených dřevěných
domečků. To všechno se dovídáme z protokolů s datem 5. 3. 1885,
ze kterých cituje V. Kajdoš, který byl příští rok, a to od listopadu
1886, správcem této školy plných 15 let. Z té doby je zachován i
popis rekonstruované staré kostelecké školy: „Stavení obsahuje
přízemní byt učitele a v poschodí dvě učebny – jedna třída s plochou
2
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60,2 m , druhá třída 44 m , výška 2,88 m. Na dvoře obyčejné dřevěné záchody (kadibudky), studna není a studna na ulici je bez vody.
Do této školy chodilo nebo spíše mělo chodit v průměru 225 dětí.
Od r. 1886 těchto žáků ale ubylo, neboť v Němčicích se slavnostně
otevřela r. 1886 nová škola.
Tolik ze vzpomínek němčického rodáka pana učitele Vincence
Kajdoše, který byl 1. 12. 1901 přeložen na školu v Bílanech. To už tři
roky stála (od r. 1898) nová kostelecká škola na místě, kde stojí
dodnes, obohacena pak přístavbou dokončenou r. 1986. Ale to je již
jiná kapitola z historie kosteleckého školství. „Stará škola“ ještě
částečně sloužila v r. 1908, kdy ve staré budově u fary byla jedna
třída využívána ke školním účelům. Původní škola dnes slouží jako
rodinný dům čp. 49.
Mgr. Jiří Andrlík, foto Andrlíková

OZNÁMENÍ
V neděli 23. 10. 2016 proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu
obřad „Vítání nových občánků“.
Prosíme rodiče nově narozených dětí, které ještě nebyly takto přivítány
mezi občany naší obce, aby, v případě, že tak ještě neučinili, odevzdali
v kanceláři OÚ vyplněný „formulář pro zveřejnění nového občánka“.
Děkujeme.

T. J. Sokol, oddíl stolního tenisu
pořádá v neděli 8. října 2016 v 16:00 nábor chlapců a dívek – mladších žáků a žákyň (do 11 let) – v sále Sokolovny v Kostelci u Holešova.
Nabízíme kvalitní trenéry, výbornou atmosféru a možnost herního růstu. Alois Topič, vedoucí oddílu mládeže, kontakt 739 748 510.
Dospělí zájemci mají možnost přihlásit se do oddílu stolního tenisu každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin tamtéž.
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Vážení spoluobčané,
čas od posledního vydání zpravodaje KOSTKA uplynul jako voda
v potoce a já se zamýšlím nad tím, co bych vám měl sdělit. I když jde
jen o dobu tří měsíců, podnětů je celá řada.
V měsíci červnu proběhlo setkání Kostelců v Kostelci nad Orlicí.
Pro zájemce o účast na této akci byl vypraven autobus. Naši obec
úspěšně reprezentovalo družstvo střelců, hasičů, fotbalistů a volejbalistů. Toto setkání mělo vysokou kulturní, sportovní i společenskou úroveň. V nově upraveném interiéru sokolovny se uskutečnilo
závěrečné shromáždění žáků základní školy. Byl zde zhodnocen
průběh celého školního roku 2015/2016. Vystoupení žáků jednotlivých tříd bylo nápadité a vtipné. Velmi pěkná a dojemná atmosféra
byla také v mateřské škole při rozloučení se s dětmi, které odchází
do první třídy.

kumentace, obec získala územní souhlas k realizaci. Zastupitelé obce
na svém jednání dne 2. 8. 2016 schválili výzvy na zhotovitele, bankovní úvěr a stavební dohled. Každá z těchto výzev byla schválena
poměrem hlasů 11 pro, 4 se zdrželi. V návaznosti na toto jednání ZO
zahájila smluvní firma s obcí výběrové řízení na zhotovitele a bankovní úvěr. 22. 8. 2016 v 9.00 h proběhlo otevírání obálek na zhotovitele. Přihlásilo se šest zájemců na realizaci tohoto díla. V 11.00 h
tentýž den jsem měl na stole informaci od ÚOHS (Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže), že dostal podnět k prověření tohoto výběrového řízení. Celá záležitost je nyní v šetření. Obec musí vyčkat na
rozhodnutí, jak ÚOHS tuto záležitost posoudí. V každém případě se
proces administrace díla VO výrazně prodlouží. Obec již také vybrala
poskytovatele úvěru na tuto akci, který nabídl úvěr 8 milionů
s průběžným splácením 10 let bez jakéhokoli krytí obcí,
s procentním úrokem 0,44 %, což představuje navýšení úvěru za
celou dobu splácení o 193.907,36 Kč. Při jednání s vítěznou bankou
musí být brána v úvahu skutečnost ohledně výběru zhotovitele ve
vztahu k šetření ÚOHS. Odmítám tvrzení některých občanů, kteří
říkají, že zadlužíme obec a po nás potopa. Je to absolutní demagogie. Hlasování na ZO jasně ukázalo, jakým způsobem občané chtějí
VO v obci řešit. K zadlužení v žádném případě nedojde. Budeme mít
nové dílo, jehož pořizovací náklady budeme postupně splácet
s minimálním navýšením.
Vážení spoluobčané, veškeré záležitosti týkající se
obce a jejich občanů řešíme
na pravidelných jednáních
rady obce a zastupitelstva
obce. Od začátku volebního
období jsme již měli 16 jednání zastupitelstva obce,
která jsou pro všechny ze
zákona veřejně přístupná.
Vím, že mnoho z vás má dost
svých starostí, a proto nemá
potřebu na tato jednání chodit. Bylo by dobré se alespoň
občas přijít podívat a vytvořit
si vlastní názor na činnost
jednotlivých zastupitelů. Máme zde zastupitele, člena volební strany
„Aktivní pro Kostelec a Karlovice“, který naše úsilí soustavně maří.
Velkou zátěží pro obec jsou jeho neustálé žádosti, stížnosti a odvolání dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V tomto roce takto poslal již 32 žádostí, 3 stížnosti a 2 odvolání.
V první polovině měsíce září celkem 11 žádostí, prakticky každý den
jednu, na které musí obec odpovědět a poskytnout požadované
dokumenty. V předchozích volebních obdobích nebyla na obec
zaslána žádná žádost dle tohoto zákona. Mimo to poslal výše uvedený zastupitel na obec i několik kontrol (z Ministerstva vnitra ČR
Praha, Moravského zemského archivu Brno, Správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty). Z tohoto důvodu a dlouholetého neutěšeného stavu spisovny jsem byl nucen přijmout na obec pracovnici
na dohodu o provedení práce, aby byla nápomocna řešit tuto situaci. Tento způsob jednání zastupitele zatěžuje úřad obce a to jak po
stránce časové, tak i finanční. Odvádí pozornost od úkolů, které je
nutné pro obec a občany řešit. V této souvislosti vyzývám všechny
zastupitele, aby svoji funkci vykonávali v zájmu obce a jejich občanů,
tak jak slíbili při složení slibu zastupitele.
Vážení spoluobčané, chci věřit tomu, že zvítězí zdravý rozum a
vedení obce se bude moci plně věnovat správě věcí veřejných a
nebude se muset donekonečna zabývat žádostmi a stížnostmi. Přeji
vám hodně dobrých lidí kolem sebe, na které se můžete spolehnout.
Ing. Petr Hlobil, starosta obce, foto autor

Probíhaly plánované práce na obecním majetku. Na domě služeb provedla firma Okna Morávek z Veselí na Moravě výměnu dřevěných oken za plastová a kovových dveří za hliníkové. V neděli
27. 6. 2016 praskl ve 2. patře v tomto domě přívod vody od splachovače a polovina budovy byla vytopena. Následky této havárie se
postupně odstraňují a řeší se jako pojistná událost. Firma Okna
Morávek provedla také výměnu dvou oken a dvou dveří za plastová
na sokolovně. Zlepšila se tím funkčnost i estetičnost na této budově.
28. července byly zahájeny opravné práce na hasičské zbrojnici
v Karlovicích, zaměřené na výměnu oken, dveří, opravu interiéru a
půdního prostoru. Zahrada u mateřské školy má nové oplocení

v celkové délce cca 150 m. Také oplocení za brankami na kluzišti je
nové. 33 roků starý chladicí box ve školní jídelně, který již dobře
neplnil svou funkci, byl nahrazen novým.
Velké úsilí bylo věnováno přípravě na zbudování nového veřejného osvětlení v obci. Bylo dokončeno zpracování projektové do-

2

Zprávy z obce*
1

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 14/2016 v
konané dne 13. 06. 2016

Kontrola zápisů z jednání Rady obce č. 12/2016 a 13/2016

uzavření smlouvy o konzultační, poradenské a servisní činnosti
s firmou ASIO spol. s r.o. v rozsahu předložené nabídky (14 080
Kč. bez DPH), smlouva zatím v jednání

hudební produkce 11. 06. 2016 na Myslivně v rámci akce KOFOLE, stanovisko RO zasláno 31. 05. 2016 e-mailem předsedovi
spolku Kosteláň

v první fázi řešit situaci v rámci SK Moravan - informací členům
fotbalového klubu, aby nezajížděli s motorovými vozidly k prostoru u šaten, předseda SK Moravan informoval členy SK

uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s.

prodej malotraktoru - TK 4 a návěsu za něj panu Radomíru
Mrázkovi, Lesní 160, Prusinovice

informace starosty obce o zaměstnání brigádníka na údržbu
obecních ploch v období od 1 6. do 31. 08. 2016, brigádník nastoupil

uzavření příkazní smlouvy s administrátorem výběrových řízení
na akci "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci
Kostelec u Holešova" s firmou STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská
1350/43, 750 02 Přerov, v rozsahu specifikovaném v bodech
1.1 až 1.3 předloženého návrhu příkazní smlouvy a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy, opětovně bude projednáno
na dnešním zasedání RO.
Rada schválila

návrh Příkazní smlouvy se STILT PROJECTS s. r. o. v novém
znění (navýšení finanční částky v článku 3, bodu 3.1 na 40 000
Kč bez DPH a doplnění o bod o čestném prohlášení příkazníka
ve smyslu par. 74, odst. 7 zákona 137/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění.

prodloužení nájemní smlouvy na byt v objektu za stejných
podmínek do 01. 08. 2017.

v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2009, bezúplatné
krátkodobé využití veřejného prostranství na uložení palivového dřeva do doby jeho zpracování.
Rada vzala na vědomí

dopis Ministerstva vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly č.j. MV-82796-2/ODK-2016 "Informace o
provedení kontroly obce Kostelec u Holešova" dne 21. 06.2016.
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 15/2016
konané dne 04. 07. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 14/2016

návrh Příkazní smlouvy se STILT PROJECTS s.r.o. v novém znění
(navýšení finanční částky v článku 3, bodu 3.1 na 40 000 Kč bez
DPH a doplnění o bod o čestném prohlášení příkazníka ve
smyslu par. 74, odst. 7 zákona 137/2016 Sb. Zákon o veřejných
zakázkách v platném znění). Dne 14. 06. 2016 dle zákona
128/2000 Sb., § 105 pozastavuje starosta výkon tohoto usnesení - příkazní smlouvy podepsány 04. 07. 2016

prodloužení nájemní smlouvy na byt v objektu školy s paní
Lopraisovou za stejných podmínek do 01. 08.2017 - stanovisko
RO oznámeno nájemci dopisem 15.6.2016

v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2009, bezúplatné
krátkodobé využití veřejného prostranství na uložení palivového dřeva do doby jeho zpracování - stanovisko RO oznámeno
žadateli dopisem 15.6.2016, na dnešním jednání RO bude projednána připomínka zastupitele Žůrka podaná na 13. veřejném
zasedání ZO

dopis Ministerstva vnitra České republiky, odbor veřejné sprá-

vy, dozoru a kontroly č.j. MV-82796-2/ODK-2016 "Informace o
provedení kontroly obce Kostelec u Holešova" dne 21.6.2016 kontrola proběhla dle plánu, zápis bude k dispozici v prodloužené lhůtě (do 2 měsíců od konání kontroly)
Zhodnocení jednání ZO č. 13 ze dne 28. 06. 2016

RO se zabývala námitkami zastupitele Žůrka k zápisu z veřejného zasedání ZO č. 12:

k bodu č. 2 Zahájení - námitka - dvojí hlasování o doplněném
programu veřejného zasedání. Stanovisko RO - dosud praktikovaný způsob schvalování programu jednání ZO, včetně doplněných bodů jednání odpovídá schválenému Jednacímu řádu ZO
Kostelec u Holešova (hlava VII Program zasedání zastupitelstva,
odst. 3)

k bodu č. 4 Informace o činnosti OÚ - námitka - nesmyslná
příloha. Stanovisko RO - došlo k pochybení, které starosta obce
zjistil na zasedání ZO a omluvil se zastupitelům, ústně byly starostou informace ze zápisů RO odprezentovány na zasedání ZO

k bodu č. 11 Diskuze - námitka nezařazení příspěvků Dotace na
Lipiny a vystoupení paní Andrlíkové - příspěvky do Kostky do
zápisu. Stanovisko RO - na diskuzní příspěvky přesto, že se nedostaly do zápisu z jednání ZO, bylo reagováno - k bodu diskuze
Dotace na Lipiny bylo podáno vysvětlení (písemné stanovisko
Regiozony) na zasedání ZO č. 13 (v bodě diskuze), na připomínku paní Andrlíkové bylo reagováno zařazením plánu akcí na rok
2016 do zpravodaje Kostka (vyšlo po jednání ZO)

přílohy - námitka - počet příloh k zápisu a kde jsou. Stanovisko
RO - veškeré přílohy má každý zastupitel k dispozici na UZOB a
v tištěné podobě jsou uložené v kanceláři OÚ

přílohy k bodu 9 a 11 Stanovisko RO - bod č. 9 Doplnění člena
kontrolního výboru - je součástí textu zápisu, bod č. 11 Diskuze
- je součástí textu zápisu.

Rada obce Kostelec u Holešova konstatuje, že námitky zastupitele Žůrka k zápisu č. 12 ZO Kostelec u Holešova nejsou takového charakteru, že by vyžadovaly zpracování dodatku zápisu.
Stanovisko RO bude předloženo ZO na nejbližším zasedání ZO
Kostelec u Holešova.

RO se zabývala připomínkami zastupitele Žůrka podanými v
průběhu veřejného zasedání ZO č. 13.

diskuze k bodu č. 3 Informace o činnosti OÚ - stanovisko RO k
příspěvku zastupitele Žůrka - zůstává v platnosti usnesení RO
3/14R/2016. Zdůvodnění - ve smyslu čl. č. 9 a přílohy č. 1 se na
prostor uložení dřeva nevztahuje obecně závazná vyhláška
č. 5/2009.

diskuze k bodu č. 5 Schválení závěrečného účtu obce Kostelec u
Holešova - RO ukládá starostovi obce připravit na příští jednání
ZO podklad pro informaci o hospodářském výsledku

Rada obce Kostelec u Holešova konstatuje, že zůstává v platnosti usnesení RO 3/14R/2016.

Rada obce Kostelec u Holešova ukládá starostovi obce připravit
na příští jednání ZO podklad pro informaci o hospodářském výsledku pronájmu školní jídelny firmě Scolarest za rok 2015.
Rada schválila

realizaci generální opravy chladícího boxu ve školní kuchyni dle
předložené nabídky pronájem bytu č. 16 manž. Františku a Blaženě Suralovým (Kostelec u Holešova), a bytu č. 38 paní Marii
Hradilové (Kostelec u Holešova č. p. 175)

uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
246/17 mezi bcí Kostelec u Holešova a Českou republikou Státním pozemkovým úřadem

předložené zprávy o výsledku služebních cest starosty obce
Rada vzala na vědomí

informaci starosty obce o nahlášené kontrole MVČR - Moravského zemského archivu v Brně zaměřené na spisovou službu,
která proběhne 14. 07. 2016.
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 16/2016
konané dne 25. 07. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 15/2016

ukládá starostovi obce připravit na příští jednání ZO podklad

*1Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka
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pro informaci o hospodářském výsledku pronájmu školní jídelny firmě Scolarest za rok 2015 - písemně bude informace odeslána do 28. 07. 2016

realizace generální opravy chladicího boxu ve školní kuchyni dle
předložené nabídky - objednáno, předpoklad realizace srpen
2016

pronájem bytu č. 16 manž. Františku a Blaženě Suralovým
(Kostelec u Holešova), a bytu č. 38 paní Marii Hradilové (Kostelec u Holešova č. p. 175) - byty jsou připraveny k nastěhování
nových nájemníků, pronájmy od 01. 08. 2016

uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku p. č.
246/17 mezi obcí Kostelec u Holešova a Česká republikou Státním pozemkovým úřadem - smlouva je uzavřena

předložené zprávy o výsledku služební cesty starosty obce služební cesty proplaceny

informace starosty obce o nahlášené kontrole MVČR - Moravského zemského archivu v Brně, zaměřené na spisovou službu,
která proběhne 14. 07. 2016 - kontrola proběhla, zápis zatím
nedoručen
Zhodnocení jednání ZO č. 14 ze dne 11. 07. 2016

připomínky zastupitelů, které byly podány při jednání ZO a
následné pracovní schůzce byly postupně vyřešeny a doplněné
materiály ke schválení výzev budou předloženy k projednání na
nejbližším veřejném zasedání ZO.
Rada schválila

program zasedání RO č. 16/2016 dle pozvánky

pověřila starostu obce objednáním výměny dvou oken a hlavních vchodových a vedlejších vchodových dveří na objektu sokolovny u firmy OKNA MORÁVEK s.r.o., dle předložené nabídky

pověřuje starostu obce zajištěním výroby propagačních materiálů do 30 000 Kč bez DPH
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 17/2016
konané dne 22. 08. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 16/2016

objednání výměny dvou oken a hlavních vchodových a vedlejších vchodových dveří na objektu sokolovny, práce budou provedeny 23. 08. 2016

zajištění výroby propagačních materiálů do 30 000 Kč bez DPH,
předložena nabídka a grafické návrhy, je na programu jednání
RO

připomínky zastupitelů, které byly podány při jednání ZO a
následné pracovní schůzce byly postupně vyřešeny a doplněné
materiály ke schválení výzev budou předloženy k projednání na
nejbližším veřejném zasedání ZO
Zhodnocení jednání ZO č. 15 ze dne 02. 08. 2016

Rada obce Kostelec u Holešova zhodnotila výsledky jednání
veřejného zasedání ZO č. 15 ze dne 02. 8. 2016.
Rada schválila

program zasedání RO č. 17/2016 dle pozvánky

finanční příspěvek SK Moravan na fotbalový turnaj mladší
přípravky O pohár starosty obce Kostelec u Holešova v celkové
částce 7.332 Kč

bezúplatné využití obecního pozemku dle žádosti KOSTELÁŇ
z.s. pro přípravu a konání traktoriády ve dnech 23.09. 03. 10. 2016

přistavení kontejneru na obecní pozemek dle předložené žádosti, v souladu s obecně platnou vyhláškou obce je po dobu 3
dnů zábor obecního pozemku bezúplatný.

nákup vybraných propagačních předmětů dle cenové nabídky
firmy EMIT-CZ s.r.o., chráněná dílna v celkové ceně 30 059 Kč
bez DPH.

zařazení záměru úprav v ZŠ Kostelec u Holešova 2016/2017 do
místního akčního plánu MAS.

objednání zpracování "Studie novostavby šaten" dle předložené nabídky, v částce 25 000 Kč

Rada akceptovala

odběr EE pro provoz kamery během veřejného zasedání ZO s
podmínkou předložení revizní zprávy o stavu elektrického zařízení. Pro provoz cizích elektrických zařízení nemá obec vydanou zvláštní směrnici a řídí se obecně platnými předpisy (ČSN).
Rada vzala na vědomí

protokol o kontrole vedení archivnictví a spisové služby v obci
Kotelec u Holešova, vykonané Moravským zemským archivem v
Brně 14. 07. 2016. Protokol bude předložen k projednání ZO na
nejbližším veřejném zasedání ZO.

protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti obce Kostelec u Holešova provedené MVČR 21. 06. 2016. Protokol bude
předložen k projednání ZO na nejbližším veřejném zasedání ZO

projektovou dokumentaci RD a nemá žádné požadavky ke
stavebnímu řízení

zprávu o opravě chybného geometrického a polohového určení
hranice pozemku. Řešení situace ve vztahu k občanům je v
kompetenci ZO a bude předloženo k projednání na nejbližším
veřejném zasedání ZO.
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 18/2016
konané dne 05. 09. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 17/2016

příspěvek SK Moravan na fotbalový turnaj mladší přípravky O
pohár starosty obce Kostelec u Holešova v celkové částce
7.332 Kč, příspěvek předán na základě předložených paragonů
v hotovosti zástupci SK Moravan

bezúplatné využití obecního pozemku dle žádosti KOSTELÁŇ
z . s. pro přípravu a konání traktoriády ve dnech 23. 9. 03. 10. 2016, stanovisko RO sděleno z. s. Kosteláň dopisem č. j.
354/2016 ze dne 23. 08. 2016

přistavení kontejneru na obecní pozemek dle předložené žádosti, v souladu s obecně platnou vyhláškou obce je po dobu 3
dnů zábor obecního pozemku bezúplatný, stanovisko RO sděleno žadateli telefonicky 22. 08. 2016

nákup vybraných propagačních předmětů dle cenové nabídky
firmy EMIT-CZ s.r.o., chráněná dílna v celkové ceně 30 059 Kč
bez DPH, objednávka vystavena dne 23. 08. 2016

zařazení záměru úprav v ZŠ Kostelec u Holešova 2016/2017 do
místního akčního plánu MAS, předáno osobně zástupci MAS
05. 9. 2016

objednání zpracování "Studie novostavby šaten" dle předložené nabídky, v částce 25000 Kč, objednávka vystavena dne
05. 09. 2016

odběr EE pro provoz kamery během veřejného zasedání ZO s
podmínkou předložení revizní zprávy o stavu elektrického zařízení. Pro provoz cizích elektrických zařízení nemá obec vydanou zvláštní směrnici a řídí se obecně platnými předpisy (ČSN),
stanovisko RO sděleno e-mailem 23. 08. 2016, na další dotaz
reagováno starostou obce e-mailem
Rada schválila

v souladu s čl. 6, odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky č.
1/2015 osvobození A. Ondrušové od poplatku za svoz komunálního odpadu

Spisový a skartační řád obce Kostelec u Holešova
Rada projednala a doporučila

prověřit možnosti uspořádání sbírky textilu a potřeb do domácnosti na základě písemné žádosti Diakonie Broumov a stanovit místo a termín

přípravu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a regulaci
hlučných činností, doporučuje projednat konkrétní náplň znění
vyhlášky se všemi členy ZO
Rada vzala na vědomí

uvolnění dvou bytů na Domě seniorů a pověřila starostu obce
přípravou návrhů na možné obsazení bytů
RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce
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Mateřská škola
mění svou polohu i velikost, takže se tam ne a ne dostat! A když už
se to podaří, sedí levá na pravé noze a naopak.
Nemyslete, jsou to někdy perné začátky bez maminky, která
doposud všechno, všecičko za svého miláčka dělala. Ale my to
společně zvládneme. Ještě je brzo, teprve babí léto.
Velké děti si zatím jen opakují, co se v předchozích letech naučily,
a samy tak trošku učí nejmladší kamarády, jak to v mateřské škole
chodí a jak si společně hrát. A protože jsou letos předškoláci jenom
samá děvčata, staly se z nich naše pomocnice – chůvičky.
Ještě je brzo. Teprve babí léto. Ale počkejte o Vánocích, to bude
proměna!
Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešov

To bylo letos slziček…
…ale teď už je zase dobře. Naši nejmenší školáčci si pomalu zvykají
být pár hodin bez maminky, poznávají, že ne vždycky se svět točí jen
kolem nich a že je ve školičce mnoho dětí, které mají dohromady
jednu paní učitelku – v lepším případě dvě.
A což teprve hračky! Nejenže se o ně děti musí dělit a půjčovat si
je, ale - světe, div se - ony se samy neuklidí, a ani maminka není po
ruce!
Při jídle už nikdo za dětmi neběhá se lžící a talířkem, ale i přes
počáteční protesty sedí všechny děti u stolečků a snaží se, aby více
jídla bylo v bříšku než na tričku.
Ještě tak „zmáknout“, jak se na první pokus dostat do kalhot, aby
každá nožka byla ve svém tunelu. A ty papučky! Stále při obouvání
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Základní škola
Vystoupení v Domě seniorů
veckou olympiádu připravují pro žáky 1. stupně myslivci pod vedeKaždoročně navštěvují žáci školy Dům seniorů dvakrát. Připravují ním pana Aloise Hradila sami. Děkujeme.
spolu se svými učiteli ZŠ i ZUŠ vystoupení pro jeho obyvatele. Tentokrát připravil druhou část vystoupení Patrik Možíš, žák devátého
ročníku úspěšně přijatý na pražskou konzervatoř, a navázal tak
zpěvem na program plný básniček a hudebních výstupů.

Deváťáci v MŠ
Díky spolupráci ZŠ a MŠ se mohou deváťáci na chvilku vrátit mezi
malé děti do školky. Věříme, že podobné návštěvy prospívají malým
i velkým. Společný program i volné hraní si užívali možná deváťáci
víc než ti nejmenší.

Branný den
Druhá červnová aktivita na Myslivně je ve znamení plnění kompetencí školního vzdělávacího programu, které navazují na brannou
výchovu a doplňují témata chování člověka za mimořádných událostí. Spolupracujeme každoročně v této oblasti s SDH Karlovice. Děkujeme.

Den her
Vzhledem k tomu, že se zapomíná na spoustu her, které hráli dospělí jako děti, nemluvě o hrách našich babiček a dědečků, rozhodli
jsme se projektovým dnem některé z nich připomenout. Chtěli jsme
vytvořit alternativu pro trávení volného času žáků k dnes již bohužel
běžnému vysedávání u počítače.

Závěrečné shromáždění
Hodnocení aktivit školy za účasti celé školy a starostů Kostelce a
Roštění proběhlo tradičně v kostelecké sokolovně. Prezentace fotek
z jednotlivých akcí, předávání knižních odměn a pochvalných pamětních listů bylo letos doplněno předáním diplomů a cen za výtvarnou soutěž, které předával Ing. Pospíšilík. Pamětní listy spolu s
Myslivecká olympiáda
Díky členům Mysliveckého sdružení Kostelecký les stráví každoročně keramickým dárkem dostali na památku všichni deváťáci.
žáci školy jedno dopoledne na Myslivně a v přilehlém lese. Mysli-
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Mgr. Zdeněk Ballnér, foto v rubrice: archív školy
Školní táborák
Zářijový nástup do školy si každý rok zpříjemňujeme školním táborákem. Také letos se na starém hřišti sešli malí i velcí žáci, jejich
rodiče, samozřejmě též učitelé, a dokonce i někteří absolventi, aby
si zasoutěžili, popovídali, zavzpomínali na prázdniny, opekli nějakou
tu dobrotu a co nejvíce se naladili na nastávajících školní povinnosti. Za krásného počasí jsme spolu strávili velmi příjemný podvečer, a
pokud takhle půjde celý školní rok, máme se na co těšit!

Završením pak byl jako každoročně symbolický skok do života.
Osvětim
Zájezd do Osvětimi a Krakova jsme plánovali nejen v rámci školních
výletů ale především jako doplnění projektu Holokaust v rámci
Etické výchovy v 9. ročníku.

Zářijové aktivity patronátu deváťáků nad 1. třídou
V rámci tradičního patronátu už si stihli deváťáci „rozebrat“ své
prvňáčky, zasportovat si s nimi v tělocvičně, pomoct jim při úplně
prvním obědě v jídelně a v hodině čtení zahrát pohádku o perníkové
chaloupce. Také se rozběhly přátelské přestávkové návštěvy, takže
všechno probíhá, jak má!

Prázdninová družina
Provoz školní družiny i během prázdnin proběhl v prvních dvou
červencových týdnech. Aktivity v místnosti, na hřišti i v lese provázané skupinovým zápolením bavily 14 přihlášených dětí z 1. stupně
školy. Nechyběl ani výlet – tentokrát do Kroměříže. Děkuji Petře
Ballnérové, která zajistila nejen provoz ale i každodenní program a
následně také úklid prostor školní družiny.

Mgr. Miluše Václavková

Pozvánka na akce Rady rodičů
V prvním pololetí tohoto školního roku bude Rada rodičů ve spolupráci se ZŠ pořádat tyto akce: 1. 10. Drakiáda
(14:00 hod); 25. 10. Bazárek ve škole; 25. 11. Vánoční jarmark ve škole. Podrobnější informace a také další pozvánky najdete na webu školy a na plakátech. Moc se těšíme, že se přijdete podívat a podpoříte nás!
Mgr. Miluše Václavková
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Obec

Včelaři













Nejčastější pověry a nepravdy o včelách

Kostelecké studny

Když se rojí, jsou nebezpečné – opak je pravdou. Když se
rojí mají úplně jiné starosti, než na někoho útočit, navíc jsou
nasáté medem, a tak se velice těžce pohybují. Včelí roj je
pro člověka tím nejbezpečnějším včelím společenstvím.
Včelí královna – včely nemají královnu, ale matku. Včelí
matka nevládne včelstvu, pouze ho drží svým feromonem
pohromadě a klade vajíčka. O životě a smrti matky rozhoduje včelstvo.
Včely se živí medem – to je jen částečná pravda. Z medu
získávají cukry, ale potřebují ještě bílkoviny. A ty dostanou
z pylu. Samozřejmě potřebují i pít, takže i voda je důležitá.
Včely jsou agresivní – pokud je neohrožujete, pak si vás ani
nevšimnou. Nejsou to masožravci, a tak nemají proč na člověka bezdůvodně útočit. Problémem je, pokud se postavíte
příliš blízko úlu před česno, tedy otvor, kudy vlétají dovnitř.
Pak se cítí ohroženy. Dráždí je také pronikavé parfémy
a oblečení z kožešin. Před bouřkou jsou také znatelně nervóznější.
Včelaři používají chemii – nesmysl. Kromě schválených
prostředků proti parazitovi nemá žádný smysl jakoukoli
chemii používat. Včely přinášejí včelaři užitek jen tehdy,
když se cítí co nejlépe, a na cizorodé látky jsou velice citlivé.
Mateří kašička je zázračný lék – mateří kašičkou včely krmí
své larvy a po celý život i matku. Především je to bílkovinová
bomba, která obsahuje mimo jiné i cukry, tuky, vitamíny
a také směs hormonů. Zcela jistě je to cenný a zdravý produkt, ale jeho léčivé účinky nebyly zatím nijak vědecky prokázány.
Záhadný propolis – není na něm nic záhadného. Propolis je
směs nasbírané pryskyřice, včelího vosku a malého procenta výměšků včelích žláz. Slouží především jako stavební
tmel. Pokud se do úlu dostane vetřelec, kterého včely usmrtí, ale nejsou schopny odstranit, obalí ho propolisem, který
zamezí rozkladu a tvora doslova mumifikuje. Proto se mu
také říká přírodní antibiotikum.
Ing. Jiří Andrlík, foto Aná

V minulém čísle Kostky jsme vám přinesli zprávu o opravě
čerpacího zařízení obecních studní pod farským kopcem a na
Holéči. Nyní přinášíme sdělení o výsledcích chemickobiologického rozboru kvality pitné vody těchto studní, kterou
provedla laboratoř Vodních zdrojů, a. s. Holešov ze dne
07. 09. 2016. Z podrobného rozboru zdravotně škodlivých látek
vyplývá, že horní studna (Holéč) obsahuje víc dusičnanů než
spodní studna (pod farským kopcem). Zjištěné hodnoty 7 mg/l a
27 mg/l jsou pod limitní hodnotou 50 mg/l a nejsou škodlivé.
Jakost pitné vody z hlediska tvrdosti je charakterizována u horní
studny jako voda „tvrdá“ a dolní jako „velmi tvrdá“. V obou
studnách se však nachází vysoký počet bakterií typu coli a jím
podobných bakterií. Podle RNDr. Marcely Pospíšilíkové, která
rozbor vody ve vodních zdrojích zajišťovala, není voda z obou
dvou studní pitná, je tedy pouze užitková. Z tohoto důvodu
budou obě studny v krátké době opatřeny výstražnými tabulkami. Podrobný popis rozboru vody bude vyvěšen na obecní
tabuli. Podobně dopadl i rozbor vody ve studánce v lese Dubina, ten však máme k dispozici jen z r. 2004 (nespadá do katastru naší obce), je však možné, že se stav zhoršil, navíc je pramen
od loňska vyschlý.
Stručný výtah z laboratorních zjištění zpracoval Mgr. Jiří Andrlík

Pozvánka na košt kysaného zelí.
Určitě si říkáte, jaký je to nesmysl zvát na ochutnávku kysaného zelí, když to loňské už je dávno pryč a letos je bílé zlato ještě v hlávkách a ne v soudku. Ovšem všichni, kdož se budou chtít svým v okolí zaručeně nejlepším kysaným zelím pochlubit, by se svou účastí na
společném koštu měli počítat a naložit o něco víc, případně si trochu delikatesy ze svého zeláku upřít, aby ji mohli ochutnat i ostatní.
Kostelecké zelobraní se uskuteční v sobotu 11. 02. 2017 na Mlékárně, podrobnosti včas zveřejníme na facebooku i webových stránkách spolku Kosteláň. A pokud se nebojíte experimentů, připojujeme ověřený recept na medové kysané zelí.
Najemno nakrájejte velkou hlávku zimního zelí, ve větší nádobě ji prosolte polévkovou lžící soli, promíchejte s dvěma či třemi nahrubo nastrouhanými mrkvemi a dvěma nebo třemi lžícemi medu. Tuto směs pořádně napěchujte do kvasné nádoby, nahoru položte talířek, zatižte, překryjte potravinovou fólií a nechejte na teplém místě kvasit. Každý den udělejte do napěchovaného zelí vařečkou vpichy a
zase zakryjte. Jakmile zelenina po 2-4 dech vykvasí, vodu z talířku vylijte a zelnou směs dejte do uzavíratelných lahví. V chladu tento
výborný křupavý salát vydrží nejméně 6 měsíců.
Petr Měrka
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Z farnosti
Sv. Matka Tereza
(26. srpna 1910 – 5. září 1997)
Žena, která
netoužila
po
slávě a obětovala život těm
nejpotřebnějším v ulicích
města Kalkaty.
Krok za krokem
naplňovala
svou
životní
cestu, cestu lásky a života.
Narodila se ve městě Shkupi (dnešní
Skopje) v Albánii v zámožné kupecké rodině.
Ve svých 18 letech odcestovala přes Irsko do
Indie a splnila si tak svůj sen – stát se řeholní
sestrou. Touha pomoci lidem bez přístřeší,
bez jídla a bez lékařské péče byla stále silnější. Bylo jí 38 let, když vyměnila zajištěný
život v kongregaci za chudobu na ulici bez
jakýchkoliv prostředků. O rok později se k ní
přidaly další pomocnice a daly tak základ
novému řeholnímu řádu - kongregaci Sester
misionářek lásky. Potýkala se s mnoha překážkami nejen v podobě nedostatku finanč-

ních prostředků, jídla a léků, ale i s nepřátel- „Neměli bychom si namlouvat, že musíme
stvím hinduistů kolem ní. Svoji pozornost činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovzaměřovala i na nechtěné a opuštěné děti, skou láskou.“ (Matka Tereza)
trpící, bezmocné.
Mgr. Monika Motáňová, foto Wikipedia
Prvotním cílem Matky Terezy však byla
Život je šance - využij ji
služba Ježíši Kristu, který se skrývá v tvářích
trpících lidí. Slovo „žízním“, které Ježíš vysloŽivot je krása - obdivuj ji
vil na kříži, když umíral, se mělo stát jakýmsi
Život je blaženost - užívej ji
hlavním mottem nové kongregace.
Život je sen - uskutečni ho
„Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili
Život je výzva - přijmi ji
jednomu z těchto mých nepatrných
Život je povinnost - naplň ji
bratří, mně jste učinili.‘“ (Matouš 25, 40)
Život je hra - hraj ji
Jako čelní představitelka hnutí Pro život
Život je bohatství - ochraňuj ho
byla zásadně proti potratům. Za své humanitární dílo získala celou řadu ocenění (nosiŽivot je láska - potěš se s ní
telka Templetonovy ceny (1973), Nobelovy
Život je záhada - pronikni ji
ceny míru (1979), britského Řádu Za zásluhy
Život je slib - splň ho
(1983) a nejvyššího indického civilního vyŽivot je smutek - překonej ho
znamenání Bharat Ratna (1980) ). Matka
Život je hymna - zpívej ji
Tereza navštívila několikrát i tehdejší ČeskoŽivot je boj - přijmi ho
slovensko. V roce 2003 byla papežem Janem
Život je štěstí - zasluž si ho
Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou a
letos 4. září 2016 byla ve Vatikánu svatořeŽivot je život - žij ho.
čena.

V letošním roce se přihlásilo na hodiny náboženství celkem 42 dětí. Výuka pro 4. - 9. ročník bude probíhat ve
čtvrtek a pro 1. - 3. ročník v pátek. Rodiče, kteří mají zájem dodatečně přihlásit své dítě do náboženství, se mohou obrátit na ředitele ZŠ Kostelec u Holešova nebo na P. Vinklera.
Po pětileté prodlevě je možné udělit v naší farnosti svátost biřmování. Zájemci o přípravu ke svátosti biřmoZájezd
na Svatý
vání nebo
o Kopeček
podrobnější informace se mohou přihlásit na Farním úřadě v Kostelci u Holešova, ev. na tel.
573 385 190.

Zájezd na Svatý Kopeček

Dne 10. září 2016 se uskutečnil
poutní zájezd na Svatý Kopeček u
Olomouce se mší svatou a následnou prohlídkou areálu baziliky
Navštívení Panny Marie. Tato pouť
byla určena především pro rodiny
s dětmi, proto následovala návštěva olomoucké zoologické zahrady.
Účast byla překvapivě vysoká,
zájezdu se zúčastnilo 30 dospělých
a 27 dětí, podařilo se tedy naplnit
celý autobus. Za organizaci zájezdu patří dík panu Mgr. Blešovi,
který domluvil vše potřebné, co se
týče dopravy, mše svaté i prohlídky areálu. Především pak děkujeme všem, kteří jste přijali naše
pozvání, a těšíme se, že s námi
pojedete i příště.
Martin Dulava
MO KDU-ČSL
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Představujeme vám
Ing. Martin Dulava, Ph.D: „Necítím se jako opoziční zastupitel“
Co vás přimělo stát se kosteleckým občanem a co jste
prožil před tím?
Kosteleckými občany jsme se
stali společně s mými čtyřmi
rodinnými příslušníky před více
než deseti lety. O tom, že jsme
si vybrali Kostelec, rozhodla
celá řada okolností. Vždyť i
první učitelské místo mého otce
Rudolfa Dulavy (nar. 1922) bylo
v období německé okupace
Rodinná škola v Holešově a
později ve šk. r. 1947/48 i gymnázium tamtéž, kde učil jazyk
český a anglický. Osobně jsem tento kraj poprvé poznal v rámci
vojenské prezenční služby v Kroměříži. Naše rozhodnutí ovlivnila
především nádherná poloha Kostelce, čistý vzduch, který jsme ve
Slezsku postrádali, a okolní příroda. Narodil jsem se 20. 12. 1965
v Českém Těšíně, odkud jsem po maturitě na místním gymnáziu
odešel studovat na VŠB-TU v Ostravě, kde studovala také moje paní.
Na stejné škole jsem promoval znovu v roce 2012, kdy jsem ukončil
doktorské studium materiálového inženýrství. Moje profesní kariéra
začínala v Třineckých železárnách a zatím pokračuje v koncernu
Schmidt und Clemens (SRN), kde pracuji v dceřiné společnosti slévárně S+C Alfanametal v Tršicích jako metalurg a vedoucí oddělení řízení jakosti. Výrobním programem koncernu jsou komponenty petrochemických pecí – 50 % světové produkce. Jako externí
vyučující přednáším na VUT v Brně předměty metalurgie korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí a management jakosti. Jsem rovněž členem zkušební komise u státních závěrečných zkoušek. Jsem
ženatý, se ženou máme tři děti, nejstarší syn se již osamostatnil,
další dvě děti studují, syn na Gymnáziu v Holešově a dcera na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
Veřejně známou osobou jste se stal až na podzim v r. 2014, kdy
jste se objevil na kandidátce KDU-ČSL pro komunální volby. Co vás
k tomu vedlo?
Členem KDU-ČSL jsem se stal až počátkem roku 2015, kandidoval
jsem ještě jako nezávislý kandidát. Ve volbách v roce 2014 nebyla
naše kandidátka bohužel úplná, neobsahovala plný počet patnácti
kandidátů, což se projevilo při sčítání hlasů. Za lidovou stranu tehdy
kandidovali na volitelných místech nestranící, získali jsme dva mandáty, ovšem jeden ze zastupitelů strany lidové letos na svou funkci
rezignoval. Protože považuji KDU-ČSL za potřebnou součást demokratického politického systému, inicioval jsem s dalšími podobně

Kousek Jižní Ameriky v Kostelci
V předzahrádce domku Štablových Na Zahájí bývá k vidění ledasjaká zajímavost.
Pane Štablo, tady ty kulaté žíhané plody, to jsou kiwi?
Ne, kiwi to není. Je to Pepino Gold. Pochází pravděpodobně
z Peru nebo Kolumbie, odkud se rozšířilo do dalších jihoamerických
oblastí. Indiáni ji nazývají cachuma (kačuma). V Evropě je známá
pod názvem Pepíno, což ve španělštině znamená salátová okurka,
i když chuťově je zcela odlišné. Uchytilo se na Novém Zélandu, kde
bylo prošlechtěno kolem roku 1785. Pěstovalo se i v zahradách
francouzského krále Ludvíka XVI. Je to vytrvalá bylina, polokeř
vzpřímeného vzrůstu, 30 až 50 cm vysoká. Plody jsou vejcovitě
oválné, slupka hladká, lesklá, poměrně tenká, zelená, ve zralosti
žlutá až žlutooranžová, fialová s podélnými výraznými tmavozelenými až hnědofialovými pruhy, kolem 12 cm dlouhé a 10 cm v průměru. Zralé plody jsou vonné, šťavnaté i sladké jako u melounu.
Obsahem vitamínu C se vyrovnají citrusům, konzumují se bez slupky, nebo je krájíme do směsi s jiným ovocem. Také marmeláda je

smýšlejícími obnovu místního sdružení, s plánem, že ve volbách do
obecního zastupitelstva v roce 2018 dosáhneme lepšího volebního
výsledku především s vlastními členy. Rezignace našeho zastupitele
mne jako předsedu místní organizace utvrdila v nutnosti zapojit se
aktivně do komunální politiky již nyní. Stalo se tak, to podotýkám,
po dohodě s ostatními členy naší místní organizace. Dlouhodobě se
amatérsky zabývám politologií a sociologií, sleduji politický vývoj v
naší zemi i ve světě. Vnímám lidovecký přístup v celostátní i v
evropské politice jako sjednocující, event. středový, který umí tlumit
nevraživost, emoce a vášně. Věřím, že tento přístup může být prospěšný i v naší obci.
Naše čtenáře by zajímalo, co si myslíte jako dodatečně jmenovaný
člen zastupitelstva o kvalitách současného vedení obce, jmenovitě
Ing. Hlobilovi i jeho největšímu oponentovi Ing. Petru Žůrkovi,
který na svém blogu uveřejňuje titulky jako: „Kostelec = Hlobilov“,
„záměrná Hlobilova lež“ nebo „úředník Hlobil opět porušil zákon“
atp. Naopak vy jste se ostře proti takové citaci ohradil slovy: „O co
vám, pane Žůrku, jde, že se takto chováte?“ a snažíte se navodit
atmosféru vzájemného respektování názorů, tolerantních a inspirativních připomínek.
Jsem přesvědčen, že zasedání zastupitelstva by nemělo být arénou politického boje tak, jak to vidíme v současném parlamentu,
kde se znepřátelené strany ostře napadají. Spolupráce zastupitelů
obce by měla probíhat formou věcné diskuze, vzájemného respektování a hledání konstruktivního řešení, přičemž ne vždy musí mít
koalice a opozice na řešení daného problému stejný názor. Proto se
snažím být v těchto diskuzích nestranně objektivní. A pokud např.
pan ing. Žůrek najde v zadávacích podmínkách pro veřejné osvětlení
chybu, pak protistrana musí námitku akceptovat. Naproti tomu
internetové stránky pana Žůrka vnímám jako směs nepravd a skutečností, proto je ignoruji. Pokud se ptáte na osobu starosty obce,
jsem rád, že do komunální politiky naší obce přinesl potřebnou
změnu. Ve srovnání s minulým volebním obdobím vnímám podstatně lepší péči o veřejný prostor. Jako dlouholetému zástupci ředitele
střední školy jsem od počátku důvěřoval jeho návrhu změnit provozovatele školní kuchyně. Vnímám to stále jako dobré řešení. Podařilo se mu sestavit výrazně většinovou koalici i přivést do komunální
politiky nové tváře. Potenciál ke zlepšení vidím ve větším zapojení
koaličních zastupitelů, v diskuzi i v přípravě na jednotlivá zasedání.
Na závěr bych chtěl vyslovit přání, aby naše obec měla i v budoucnu dostatek tzv. proaktivních občanů a zastupitelů, kteří zajistí
její další rozvoj.
Děkuji za rozhovor
Rozhovor vedl: Mgr. Jiří Andrlík, foto Andrlíková

z nich výtečná. Patří do čeledi lilkovitých rostlin. Teplotní nároky
jsou stejné jako u rajčat, ale má
o 50–60 dní delší vegetační dobu,
takže o něco dříve předpěstovat.
Dobře se jim daří v květináčích či
truhlících, je potřeba pořídit zahradnický substrát, který vylepšíme
např. o slepičince.
Jak jste přišel na tak exotickou
zeleninu?
Jsem pro každou "špatnost".
Viděl jsem rostlinky na internetu, a
tak jsem to chtěl vyzkoušet. RostJan Štabla
linky se dají objednat hned
v několika zahradnictvích. Jak vidíte, pěstitelský pokus se podařil.
Možná nalákám i jiné pěstitele, aby vyzkoušeli mít indiánské léto
pod okny.
Šárka Andrlíková, foto autorka, barevné foto Pepino Gold na str. 16
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Zlínský kraj si zaslouží více energie a dynamiky, říká Kruliš

Ve Zlíně žije čtrnáctým rokem, a zatímco ostatní mladí lidé z něj
většinou utíkají, on právě naopak utíká z Prahy do našeho kraje.
„Zlínský kraj je mým domovem a patří mu celé moje srdce. Lidé mě
zde přijali za svého a dnes si málokdo uvědomí, že tady nejsem
odjakživa. Velmi citlivě vnímám, že jsou tu pozitivnější a přátelštější
lidé než ve zbytku republiky. Proto tu chci prožít celý život," říká
čtyřiatřicetiletý Vladimír Kruliš, který v krajských volbách
(7. - 8. října 2016) kandiduje jako jednička na kandidátce Strany Práv
Občanů.
Nemáte úplně nezajímavý život, co vás vlastně přivedlo do Zlína?
Studoval jsem tady na Univerzitě Tomáše Bati marketingovou komunikaci a nyní si ještě na fakultě managementu a ekonomiky dokončuji doktorát. Ihned po škole jsem začal podnikat v reklamě.
Pracoval jsem ve Filmových ateliérech ve Zlíně, což byly moje nejlepší „univerzity“.
V roce 2009 mě František Čuba, osobnost, která v životě dokázala
neuvěřitelné věci, seznámil s Milošem Zemanem. Byl jsem jedním ze

zakládajících členů Strany Práv Občanů ve Zlínském kraji. Později
jsem objel celou republiku s týmem nadšených kamarádů, když jsme
sbírali podpisy pod petici za přímou volbu prezidenta. Díky více než
100 000 podpisů a tlaku na zákonodárce dnes můžeme všichni volit
prezidenta přímo a není to jen na poslancích a senátorech. Tehdy
jsem poznal, že i běžný člověk může věci měnit, když v ně věří, bojuje za ně a hlavně je ochotný pro to něco obětovat.
Stále pracujete pro Miloše Zemana. Máte na starosti organizaci
jeho cest po republice. Jak jej občané vnímají?
Musím říci, že mám srovnání z celé České republiky, ale ve Zlínském
kraji je to víc emotivní, vroucné. Lidé vnímají Miloše Zemana jako
svého. Občané tu jsou totiž velmi přímí, řeknou, co si myslí. Stejně
tak to dělá i Miloš Zeman. Někdy je to tvrdé a nepopulární, ale
realita mu dosud vždy dala za pravdu. Je mým vzorem v tom,
s jakým nasazením pracuje pro lidi.
Proč jste se rozhodl kandidovat? Mladých lidí v politice moc nenajdeme.
Myslím, že Zlínskému kraji chybí mladí lidé, kteří nejsou zatížení
vazbami z minulosti, nikomu nic nedluží a mají energii i chuť dělat
věci dynamicky. Kandidátka Strany Práv Občanů je dle mého výborně vyvážený tým osobností, které pro Zlínský kraj mnoho vykonaly a
mají chuť dále pracovat. Velmi si všech svých kolegů vážím a vážím
si také důvěry, kterou mně vyjádřili zařazením na čelo kandidátky.
Chtěl bych teď Zlínskému kraji vrátit vše, co mně dal, a to především
prací na zastavení odlivu mladých lidí, zvýšením atraktivity kraje,
ochranou jeho obyvatel, kultury a zvyků, ale i lepší dopravní dostupností. Lidem v odlehlejších částech kraje chybí slušná práce a
přitom jsou ochotní a zvyklí velmi tvrdě pracovat. Řídím se heslem
“méně mluvit, více dělat”! Řeči totiž nic nezmění. Je na občanech,
zda to vidí stejně a svým hlasem mi dají možnost dokázat, že se
tvrdé práce nebojím a chci to dokázat konkrétními výsledky.
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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SDH KARLOVICE
Ze života sboru
Útok na červeného kohouta
a Karlovický pohár pro mladé hasiče 11. 06. 2016

speciální disciplíně obsadil náš velitel 2. místo. Družstvo bylo složeno z dorostenců, mužů a starších pánů v rovnoměrném zastoupení.

Soutěž byla vypsána pro kategorie
mužů, žen a starších pánů. Domácí
družstva splnila všechny pokusy a
získala ve všech kategoriích poháry. Po
ukončení soutěže dospělých předved

28. 06. 2016 Hasiči ve škole
Hasiči poskytli pomoc při branném závodě pořádaném základní
školou pro druhý stupeň. Na kontrolním stanovišti zdravovědy a
požární ochrany prověřovali znalosti malých závodníků.
la skupina Florián 1 své vystoupení s malým hasičským autem a
vybavením pro zdolávání požárů. Členové této skupiny byli za svůj
výkon odměněni zaslouženým potleskem všech přítomných. Následně proběhla soutěž mladých hasičů, kteří startovali v kategoriích
dorostenci, starší žáci a mladší žáci. Také zde si dorostenci a starší
žáci zaslouženě vybojovali pohár.
Soutěž byla podpořena dotací Zlínského kraje a obce Kostelec u
Holešova.

29. 06. 2016 Požární ochrana očima dětí
Zástupce našeho sboru předal na slavnostním ukončení školního
roku účastníkům okresního kola malé odměny a poděkoval za krásné obrázky o práci hasičů. Současně předal i odměny za okresní a
krajské kolo.
Dorostenec sboru Martin Pospíšilík získal v kategorii digitální
technologie první místo v okresním i krajském kole.

Pohárová soutěž v Roštění

08. 06. 2016 Hasiči v mateřské školce
Zástupci SDH Karlovice a Pacetluky navštívili mateřskou školku v
Kostelci u Holešova. S dětmi si povídali o možném vzniku požáru v
domě a společně si procvičili evakuaci budovy. Na hřišti v zahradě si
děti vyzkoušely hasičské nářadí s malým hasičským autem určeným
pro práci v přípravce mladých hasičů. Velitelé zásahových jednotek
16. 07. 2016 se vydalo družstvo mužů a žen oplatit návštěvu SDH
obcí Pacetluky a Kostelec, Radek Servus a Luboš Zedek, předvedli,
Roštění na závody, které pořádali v rámci Podhostýnské ligy. Při
jak vypadá hasič v dýchacím přístroji a jak zvláštně mluví. Na závěr
odjezdu na závody začalo pršet a déšť neustal ani v průběhu našeho
setkání předali hasiči z Karlovic odměny malým výtvarníkům, kteří
pobytu na závodišti. Obě družstva zdárně dokončila své pokusy.
přispěli svými krásnými obrázky do soutěže Požární ochrana očima
dětí.

Žehnání praporu a oslava 80 let SDH Pacetluky

14. 08. 2016 se v dopoledních hodinách zúčastnili Ladislav Pospíšilík, Pavel Pumprla a David Pomajbík oslav 80. výročí založení SDH
25. setkání Kostelců se uskutečnilo v Kostelci nad Orlicí. Zástupci
Pacetluky. Oficiální část byla složena ze slavnostní mše svaté, žehnašeho sboru se zúčastnili hasičské soutěže, kde si se 14 družstvy
nání nového praporu sboru a slavnostní schůze, na které jsme obdrzměřili svou rychlost při zásahu. Konečné 4. místo bylo dobrým
želi „Děkovný list“ za spolupráci.
výsledkem i přes to, že místo na bedně uteklo pouze o vlásek. Ve

25. 06. 2016 Setkání Kostelců
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Ve druhé polovině prázdnin se smíšené družstvo vydalo soutěžit do
Staré Vsi za starší žáky. Dva dny před závody se muselo přistoupit
k vytvoření nové sestavy. Pro většinu závodníků to byly nové úkoly,
Na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského které museli zvládnout během jednoho tréninku. Provedená změna
kraje na rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky PO přinesla své výsledky v podobě 2. místa v celkovém součtu dvou
JSDH obcí Zlínského kraje byla obci Kostelec u Holešova pro vybave- disciplín: požárního útoku a štafety dvojic.
ní jednotky PO poskytnuta finanční dotace ve výši 30 000 Kč.
Pro jednotku byly zakoupeny dva zásahové obleky, dvě přilby, dvoje
Hasičský biatlon
boty a sada hadic s rozdělovačem v celkové hodnotě 58 495 Kč.

Obec získala z rozpočtu Zlínského kraje finanční
prostředky pro JSDH obce

Ze života mladých hasičů

Plamen- soutěž dorostenců 15. 05. 2016
Soutěže jednotlivců se v Chropyni zúčastnilo šest našich dorostenců. Závodilo se na 100 m překážek, v hasičském dvojboji a znalostech z požární ochrany. V kategorii středního dorostu se mezi
chlapci umístil Martin Pospíšilík na 3. místě se ztrátou jednoho bodu
na vítěze. V kategorii starší dorostenky obsadila Veronika Tomaníková 4. místo.

27. 08. 2016 uspořádal sbor hasičský biatlon pro mladé hasiče.
V průběhu závodu museli závodníci uběhnout dvakrát 1 kilometr,
dvakrát sestřelit připravené terče a v každém okruhu překonat
kladinu s bariérou. Za nesražený terč byli závodníci penalizováni. Pro
zvýšení atraktivity startovali závodníci ve dvojicích, případně trojicích. Všichni přítomní účastníci podali skvělé výkony, kterými vyburcovali i pořadatele a rodiče v roli diváků. Ti poté tento typ závodů
také vyzkoušeli. Závody probíhaly za krásného, slunného počasí a
skončily v odpoledních hodinách občerstvením pro všechny účastníky. Ke slavnostnímu zakončení patřilo i předávání speciálních medailí, určených pro tento závod, nejlepším účastníkům. Akce byla podpořena dotacemi MŠMT.

Jednodenní aktivita pro hru Plamen
V červnu při výletě autobusem do Holešova si starší žáci a dorostenci změřili své síly ve společenské hře bowling. Při hře museli
dokázat svou sílu, přesnou mušku a vytrvalost. Po absolvování turnaje si pochutnali na výborné zmrzlině u Amose. Cestou do herny a
zpět si prohlédli město. Akce byla podpořena dotacemi MŠMT.
Ing. Ladislav Pospíšilík, foto archív SDH Karlovice

Stará Ves 14. 08. 2016
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1 l pálenky 50 % = 120 Kč

(Placená inzerce)

Sport
25. setkání Kostelců v Kostelci nad Orlicí – střelecká soutěž
Členové KVZ Kostelec u Holešova a kostelečtí příznivci sportovní střelby se zúčastnili střelecké soutěže pořádané v rámci 25. setkání
Kostelců v Kostelci nad Orlicí. Na krásné střelnici v blízkých Česticích připravili pořadatelé zajímavou soutěž ve střeleckém víceboji sestávající ze střelby z velkorážné pistole, útočné pušky, samopalu a brokovnice. Nejvážnějšími soupeři se ukázali (už tradičně) výborní střelci z
Červeného Kostelce, kteří nastoupili v silné sestavě. Ti také obsadili druhé a třetí místo, ale pohár pro vítěze se nejtěsnějším rozdílem jednoho zásahu podařilo našim střelcům přivézt do Kostelce u Holešova.
Ing. Lubor Pavelec

Tradiční karlovický prázdninový nohejbal Foto Pavel Motáň

Kostka 04/2016 vyjde
prosinec 2016
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Fotbal podzim 2016
V novém ročníku 2016/2017 došlo v našem oddíle k několika
změnám. Po delší době nebudou náš SK reprezentovat dvě mužstva
dospělých, ale jen jedno, a to mužstvo hrající KFS I. B třídu. Důvodem odhlášení B-týmu je malý počet aktivních hráčů. U přípravky
naopak došlo k rozdělení na mladší a starší přípravku hrající okresní
přebor. Důvodem rozdělení jsou hlavně věkové limity, které jsou
striktně dané pro mladší a starší přípravku.
Na hracím systému mužů se nic nemění, mužstvo hraje střídavě
doma-venku dle losovacího čísla. U mladší přípravky je systém turnajový, tzn. vždy v jeden daný den proběhne v pořádající obci turnaj
mezi třemi (čtyřmi) mužstvy systémem každý s každým. Starší přípravka hraje stejným systémem jako muži střídavě doma – venku.
Ing. Tomáš Marek

Muži podzim 2016
Kolo

Datum Čas

Den

Domácí

Den Domácí

Hosté

9. kolo 02.10.16 15:00 neděle Kostelec u Hol. Lůžkovice
10. kolo 09.10.16 15:00 neděle Příluky

Kostelec u Hol.

11. kolo 16.10.16 15:00 neděle Kostelec u Hol. Mladcová
12. kolo 23.10.16 14:30 neděle Veselá

Kostelec u Hol.

13. kolo 30.10.16 14:30 neděle Kostelec u Hol. Nevšová

Rozpis mladší přípravky

Starší přípravka podzim 2016
Kolo

Datum Čas

28. 9. 2016 hřiště neuvedeno
Kostelec – Loukov
Kostelec – Holešov
2. 10. 2016 hřiště Rusava
Kostelec – Mysločovice
Kostelec – Chvalčov
16. 10. 2016 hřiště Slavkov pod Host.
Kostelec – Prusinovice
Kostelec – Slavkov pod Hostýnem
23. 10. 2016 hřiště Rusava
Kostelec – Mysločovice
Kostelec - Rusava

Hosté

1. kolo 28.09.2016 10:00 středa Kostelec u Hol. Bezměrov
7. kolo 02.10.2016 10:00 neděle Kostelec u Hol. Těšnovice
8. kolo 08.10.2016 10:00 sobota Morkovice

Kostelec u Hol.

10. kolo 23.10.2016 10:00 neděle Slavkov p. H.

Kostelec u Hol.

11. kolo 30.10.2016 10:00 neděle Kostelec u Hol. Sp. Hulín

Fotbalový turnaj O pohár starosty obce Kostelec u Holešova
Poslední červencová sobota byla ve znamení fotbalového turnaje
přípravek, který se konal na hřišti SK Moravan Kostelec u Holešova.
Naši nejmladší fotbalisté si vůbec poprvé vyzkoušeli hrát rozděleni
na dvě mužstva - na starší a mladší přípravku. V tomto složení budou totiž nastupovat v nadcházejícím soutěžním ročníku. Soupeři
našim hráčům byli fotbalisté přípravky z Přerova, Pravčic a Bezměrova. Výkony všech týmů byly poměrně vyrovnané a do posledního
zápasu nebylo o pořadí na turnaji rozhodnuto. Nakonec si vítězství

odvezl tým z Bezměrova, před druhým Přerovem a třetími Pravčicemi. Čtvrtou a pátou příčku pak obsadili domácí hráči. Celá akce se
podle pozitivních reakcí vydařila a naší vizí do budoucna je z tohoto
turnaje udělat tradici. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
podíleli na pořádání turnaje. Velké díky také patří obecnímu úřadu a
panu starostovi za finanční podporu, za kterou byly nakoupeny ceny
pro účastníky, a za záštitu turnaje.
Za realizační tým: Mgr. Aleš Pospíšilí, foto P. Pospíšilíková

UPOZORNĚNÍ
Velkoobjemový odpad: od 07. 10. 2016 do 10. 10. 2016. Kontejnery budou přistaveny na obvyklých
místech.
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Vlevo nahoře: Pepino Gold - obrázek je
k článku na str. 10
Vpravo nahoře: Naši mladí fotbalisti –
starší přípravka, k čl. na str. 15
← Pozdrav ze slunné Itálie má na zahradě
v Kostelci paní Anička Pániková. Semínka
dostala od dcery.
Požár moštárny a skladů za bývalou hospodou paní Vaculové, který zavinil neopatrný občan, pohotově vyfotil pan Giang
Ha Xuan, majitel obchodu Večerka na
návsi. →
↓Prvňáčci ve školním roce 2016 - 2017
Foto: Andrlíková (2), Pospíšilíková (1),
Giang Ha Xuan (1), archív školy (1)
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