Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

4/2016..

Vánoce jsou setkáním
Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším
svátkem, který existuje. Jsou to svátky
setkání. Nejedná se jen o setkání
s rodinou či přáteli. Pro křesťana jsou tyto
svátky především o setkávání se s Bohem
svým srdcem, svým životem a svou vírou.
Papež František nás vyzývá, abychom měli
otevřené srdce: „Otevřené srdce, aby On
potkal mne. A řekl mi to, co On chce, což
není vždycky to, co já chci slyšet!“
Nedávno jsem četla zajímavý příběh o
muži, který se procházel městem. Potkal
promrzlého a hladového bezdomovce.
V myšlenkách se obrátil k Bohu: „Bože,
jak můžeš něco takového dopustit? Udělej něco.“ Šel dál a uviděl početnou rodinu s malými dětmi, která žila ve velmi
špatných materiálních podmínkách. Opět
se obrátil na Boha: „Bože, proč jim nepomůžeš? Všude je tolik bídy a neštěstí. Udělej něco!“ V tu noc mu
Bůh odpověděl: „Už jsem něco udělal. Učinil jsem TEBE!“ Dejme i
my Bohu více místa v našich životech a nechejme ho skrze nás
měnit svět…
Ona radostná zvěst o narození Ježíše Krista, která se nesla té
noci nad Betlémem, nás naplňuje nadějí. Bůh se ve svém milosrdenství stává malým a chudým, abychom my mohli zbohatnout.
Boží Syn se stal jedním z nás. Bůh k nám přichází, aby o sobě promlouval a ukazoval nám cestu, po níž k němu můžeme dojít. Z
jesliček k nám promlouvá Boží něha, aby obměkčila náš pohled a

pohnula naším srdcem. Boží Dítě narozené v chladné jeskyni je pro
nás poslem pokoje a míru pro celé lidstvo.
„Vánoce odhalují plný význam narození každého člověka, a proto
se radost z Mesiáše jeví jako základ k naplnění radosti, která provází narození každého dítěte.“ (Jan Pavel II.)
Ať betlémské Dítě vnese pokoj do každé rodiny a města, do
každého národa a světadílu. Ať se nám v novém roce 2017 daří
pomáhat těm, kdo jsou v nouzi, fyzické či duševní, a ať radostná
zvěst evangelia otevře naše srdce k naslouchání Bohu.
Mgr. Monika Motáňová
Foto Andrlíková (z výstavy betlémů v holešovském zámku)

Předvánoční tvoření s rodiči ve školce a dýňohraní ve škole

Foto: archív ZŠ a MŠ
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Příspěvek místostarostky obce
Vážení spoluobčané,
přiblížil se na dohled konec
roku 2016, brzy budou
Vánoce, pro mnohé z nás
nejkrásnější svátky, a hned
poté nový rok, už dvoutisícísedmnáctý.
V běžném,
každodenním životě jsme
většinou zvyklí dívat se
stále jen dopředu. Co nás
čeká, co musíme ještě
zařídit, stihnout, udělat ……
Je to prostě ten každodenní shon, který nám většinou nepřipadá nijak zvláštní, ale je vlastně příčinou toho, co nás
občas napadá – jak ten život velmi rychle ubíhá. Na druhou stranu,
právě v tento předvánoční čas, více než kdy jindy, se někteří lidé
ohlíží i zpět. Jaký vlastně byl ten uplynulý rok. Byl dobrý, nebo špatný? A dá se to vůbec tak říct? Vždyť věci v životě nikdy nebývají jen
černobílé. V myšlenkách probíráme události, které se nás a našich
nejbližších a přátel v uplynulém roce nějakým způsobem osobně
dotkly. Rádi vzpomínáme na lidi, kteří nás potěšili, a už neradi, ale
přesto, i na ty, kteří nás zarmoutili. Kromě událostí v osobním životě
se mnoho z nás zamýšlí i nad tím, čemu jsme věnovali značnou část
našeho času, a to je naše profese. Být spokojený s výsledky své
práce je jedním z kamínků mozaiky, ze kterých se skládá spokojený
život.
Někteří z naší obce ale dostali možnost do této mozaiky přidat
ještě jeden kamínek. Jsou to ti, kterým jste vy, občané Kostelce a
Karlovic, dali na konci roku 2014 svoji důvěru a zvolili je do obecního zastupitelstva. Dnes, na konci roku 2016, jsme v polovině období, na které jsme všichni přijali na sebe zodpovědnost rozhodovat o
obecních záležitostech. A stejně, jako je tomu v osobním životě, se
každý z nás zastupitelů sám sebe může ptát. Jaké vlastně bylo to
uplynulé období? Byla moje práce pro obec dobrá nebo špatná? Ve
srovnání s bilancováním osobního života je zde ale jeden velký
rozdíl. Kromě vlastního názoru existuje ještě jeden a ten je mnohem
důležitější – názor občanů a míra jejich spokojenosti s vykonanou
prací a vystupováním zastupitelů a těch, na které povinnosti vyplývající z jejich mandátu doléhají ještě více, tj. starosty obce a rady
obce. Myslím, že nebude od věci na tomto místě připomenout
některé větší akce, které se z iniciativy starosty a RO podařily v roce
2016 v naší obci uskutečnit. Vezmeme-li to od počátku roku, tak
začneme v dubnu generální opravou a znovuuvedením do provozu
ČOV u Domu seniorů, opravou místní komunikace v Karlovicích a
obnovou dopravního značení v Kostelci. V květnu práce pokračovaly
rekonstrukcí parket, výmalbou a instalací nových závěsů
v sokolovně, v červenci byla provedena výměna oken a dveří na
Domě služeb a vybudováno nové oplocení MŠ, opraveno oplocení
víceúčelového hřiště a zahájena první etapa rekonstrukce hasičské

zbrojnice v Karlovicích. V září byla položena nová krytina na schodiště v Domě služeb a zahájena jeho výmalba. V říjnu byly zahájeny
práce na zachycení přítoků vody ze svahu nad Domem seniorů
k budově a v listopadu byly vyměněny kotle na ohřev vody v Domě
seniorů a vyměněny dveře a dřevěná okna na objektu sokolovny za
plastová. Na tomto místě chci ještě připomenout, že ZŠ Kostelec u
Holešova se vlastním přičiněním podařilo získat dotaci a s přispěním
obce provést proměnu školní zahrady a další části prostoru přilehlého k ZŠ, která teď poskytuje kvalitní zázemí pro žáky i zaměstnance školy. Rovněž Myslivecké sdružení Kostelecký les odvedlo kus
dobré práce na rekonstrukci vnějšího osvětlení v areálu Myslivny,
kde se obec podílela uhrazením nákladů na materiál.
Ve svém příspěvku se chci zmínit ještě o jedné věci, o které se dá
říci, že je RO považována za velmi důležitou z hlediska zpříjemnění
života a zvýšení bezpečnosti v naší obci. Již počátkem roku 2016 se
RO začala zabývat problematikou veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova. Nevyhovující a místy až havarijní stav veřejného
osvětlení a fakt, že v některých částech obce veřejné osvětlení zcela
chybí, byl důvodem pro rozhodnutí RO navrhnout ZO provedení
kompletní rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení. Bohužel od schválení záměru zastupitelstvem obce v březnu 2016, se
přes velké úsilí, které bylo ze strany vedení obce tomuto úkolu
věnováno, nepodařilo záměr dovést ke skutkům. Důvodem bylo
podání podnětu na Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže (nikoliv
některou ze šesti firem, která se účastnila výběrového řízení!), že
zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele obsahuje
diskriminační požadavky. ÚHOS ve svém rozhodnutí shledal v celé
zadávací dokumentaci jako diskriminační 3 požadované parametry
světel, a proto bylo výběrové řízení zrušeno. Vzhledem k tomu, že
RO je přesvědčena o tom, že záměr je správný a potřebný, byla
okamžitě zahájena práce na nové zadávací dokumentaci a pevně
doufáme, že se podaří v roce 2017 záměr uskutečnit.
Vážení občané, na samém konci mého příspěvku mi dovolte
vyslovit jedno přání. Byla bych velmi ráda, a jsem přesvědčena o
tom, že nejsem sama, kdyby byla v roce 2017 zvolena jiná forma
komunikace, která je běžná mezi lidmi, kteří mají společný cíl. To
bychom se pak na obecním úřadě nemuseli zabývat neustávajícím
přívalem požadavků, žádostí o dokumenty a stížností, kterých v roce
2016 od jediného občana a zároveň zastupitele obce přišlo celkem
45 - z nich bylo 8 stížností a 4 odvolání. Kromě toho, že ubírají
podstatnou část času, který by mohl být věnován užitečnějším
věcem, nepřinesly obci žádný hmatatelný prospěch, spíše naopak.
Ale i pokud tomu tak nebude, tak věřím, že se bude i nadále dařit
plánovat a plnit úkoly, které ještě před námi stojí. Přeji Vám krásné
a pokojné Vánoce a v roce 2017 hlavně pevné zdraví a mnoho těch
dobrých kamínků do mozaiky života.

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce

Zprávy z obce*
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 18/2016 konané
1
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
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* Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka
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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. 09. až
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 – stanovisko RO předáno osobně
zástupci MAS 05. 09. 2016

objednání zpracování "Studie novostavby šaten" dle předložené nabídky, v částce 25 000 Kč - objednávka vystavena dne
05. 9. 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
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 19/2016 konané
dne 19. 09. 2016
Kontrola usnesení ze zasedání RO č. 18/2016

osvobození A. Ondrušové od poplatku za svoz komunálního
odpadu - rozhodnutí RO oznámeno žadateli e-mailem
07. 09. 2016, č. j. 415/2016

Spisový a skartační řád obce Kostelec u Holešova

prověřit možnosti uspořádání sbírky textilu a potřeb do domácnosti a stanovit místo a termín, starosta telefonicky kontaktoval zástupce Diakonie Broumov, bude určen vhodný termín sbírky, navrženo místo - předsálí sokolovny

projednat konkrétní náplň znění vyhlášky se všemi členy ZO,
bylo projednáno na veřejném zasedání ZO č. 16/2016

uvolnění dvou bytů na Domě seniorů a pověřuje starostu obce
přípravou návrhů na možné obsazení bytů, na programu dnešního zasedání RO
Rada schválila

pronájem bytu č. 28 na Domě seniorů manželům Františku a
Aleně Úlehlovým, bytem v Roštění a bytu č. 32 paní Stanislavě
Pecháčkové, bytem Němčice.

nákup čelní rotační sekačky na nosič Belos TransPro 54 od
firmy Daniš DavazTechnik Přerov v ceně 95 tis. Kč bez DPH

provedení taktického cvičení Policie ČR AMOK - šílený střelec v
objektu Domu služeb dne 20. 10. 2016, v době od 09:00 do
11:00 hod.
Rada vzala na vědomí

zhodnocení veřejného zasedání ZO Kostelec u Holešova č.
16/2016, ze dne 13. 09. 2016
Rada doporučila

starostovi obce vejít ve styk s příslušným odborem MÚ v Holešově s žádostí o pomoc s řešením situace a zároveň informovat
J. Hánu o možnosti a podmínkách ubytování na přechodnou
dobu v azylovém domě v Kroměříži

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 20/2016 konané
dne 03. 10. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 19/2016

pronájem bytu č. 28 manželům Františku a Aleně Úlehlovým,
bytem v Roštění a bytu č. 32 paní Stanislavě Pecháčkové, bytem Němčice - rozhodnutí RO oznámeno paní Pecháčkové dopisem č. j. 492/2016 a manž. Úlehlovým dopisem č. 493/2016
ze dne 22. 09. 2016

nákup čelní rotační sekačky na nosič Belos TransPro 54 od
firmy Daniš DavazTechnik Přerov v ceně 95 tis. Kč bez DPH,
27. 09 2016 - předána objednávka osobně na prodejně
v Přerově

provedení taktického cvičení Policie ČR AMOK - šílený střelec v
objektu Domu služeb dne 20. 10. 2016, v době od 09:00 do
11:00 hod. - rozhodnutí RO sděleno e-mailem 22. 09. 2016.

jednání starosty obce s příslušným odborem MÚ v Holešově,
žádost o pomoc s řešením situace a předání informace o možnostech a podmínkách přechodného ubytování v azylovém
domě v Kroměříži J. Hánovi - 20. 09. 2016 jednáno telefonicky s
MÚ Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 21. 09. 2016
pan Hána ubytován na ubytovně, Holešov - Tovární ulice.
Rada schválila

program zasedání RO č. 20/2016

nájemní smlouvy na parcely 262/1 a 383/9 k. ú. Kostelec u
Holešova na částku 2000 Kč/rok, výhledově doporučuje jednat
o možnosti odkupu.

ukončení nájmu na byt č. 37 v Domě seniorů z důvodu opakujících se případů omezení práv spolubydlících způsobených
zhoršením zdravotního stavu nájemce, který již vyžaduje ubytování v domově seniorů s trvalou péčí.

zapůjčení sokolovny p. Františku Kulhavému Ph.D. (taneční
mistr) na konání tanečních večerů (od 15. 10. do 17. 02. 2016)
s výukou tance, za úhradu v celkové výši 2 000 Kč.

přijetí daru pro ZŠ Kostelec u Holešova ve výši 5 000 Kč určeného pro nákup školních pomůcek a vybavení knihovny ZŠ

příspěvek ZŠ Kostelec u Holešova ve výši 5 000 Kč na pěveckou
soutěž Kostelecký slavíček

vyřazení majetku ZŠ dle žádosti č. j. 242/201 ze dne
16. 09. 2016 a souhlasí s odprodejem

Aleše Pospíšilíka za člena Školské rady.
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 21/2016 konané
dne 17. 10. 2016
Kontrola usnesení ze zasedání RO č. 20/2016

uzavření nájemní smlouvy na parcely 262/1 a 383/9 k. ú. Kostelec u Holešova na částku 2000 Kč/rok. Výhledově doporučuje
jednat o možnosti odkupu - další informace o jednání starosty
obce s majitelkou pozemku na dnešním zasedání RO

ukončení nájmu na byt č. 37 v Domě seniorů z důvodu opakujících se případů omezení práv spolubydlících způsobených
zhoršením zdravotního stavu nájemce, který již vyžaduje ubytování v domově seniorů s trvalou péčí - stanovisko RO sděleno
doporučeným dopisem panu Petru Paštěkovi (syn) dne
04. 10. 2016

zapůjčení sokolovny p. Františku Kulhavému Ph.D. (taneční
mistr) na konání tanečních večerů (od 15. 10. do 17. 12. 2016)
s výukou tance za úhradu v celkové výši 2 000 Kč - uzavřena
smlouva o zapůjčení dne 04. 10. 2016

přijetí daru pro ZŠ Kostelec u Holešova ve výši 5 000 Kč určeného pro nákup školních pomůcek a vybavení knihovny ZŠ stanovisko RO sděleno řediteli ZŠ dopisem č. j. 525/2016 ze dne
04. 10. 2016

příspěvek ZŠ Kostelec u Holešova ve výši 5 000 Kč na pěveckou
soutěž Kostelecký slavíček -stanovisko RO sděleno řediteli ZŠ
dopisem č. j. 525/2016 ze dne 04. 10. 2016, po předložení dokladů bude částka proplacena do schválené výše
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Rada vzala na vědomí

nabídku firmy REGIOZONA na administraci žádosti o dotace na
dětská hřiště
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 23/2016 konané
dne 14. 11. 2016
Kontrola usnesení ze zasedání RO č. 22/2016

vybudování odstavné plochy pro osobní automobil na obecním
pozemku k. ú. Kostelec u Holešova, p. č. 806/2 ze zatravňovacích panelů na náklad žadatele, se záborem pozemku max. 10
m podél silnice a o šířce v travnatém pásu po hranici obecního
pozemku - stanovisko RO sděleno žadateli dopisem ze dne
04. 11. 2016, předaným osobně starostou obce

po provedení oprav v zadávací dokumentaci popsaných v
rozhodnutí ÚOHS vyhlásit nové výběrové řízení na zhotovitele
zakázky "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v Kostelci u Holešova" - nová zadávací dokumentace bude předložena
ZO na veřejném zasedání ZO dne 08. 12. 2016, v předstihu bude zorganizována pracovní schůzka (předpokládaný termín
01. 12. 2016 v 17:00)

zpracování žádosti o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků v KN a řešení vzniklé situace, zaslány žádosti na Katastrální
úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov dne 14. 11.
2016, č. j. OÚKUH/495/2016, č. j. OÚKUH/496/2016

nabídka firmy REGIOZONA na administraci žádosti o dotace na
dětská hřiště, žádost na přípravu SOD zaslána na firmu REGIOZONA 11. 11. 2016
Rada schválila

program zasedání RO č. 23/2016 dle pozvánky

dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě STILT PROJECTS s. r. o. a pověřila starostu obce podpisem dodatku č. 1 a plné moci k zastupování zadavatele ve věci zadávání veřejných zakázek dle
předmětu smlouvy a dodatku č. 1

přijetí daru od rodičů pro MŠ ve výši 3 275 Kč, na nákup hraček
a didaktických pomůcek

nákup nové výpočetní techniky pro hospodářku obce v ceně do
35 000 s DPH

zrušení sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona
106/1999 Sb. ze dne 07. 12. 2015 schváleného usnesením
č. 6/25/2015

vyřazení majetku ZŠ Kostelec u Holešova dle přiloženého soupisu a souhlasí s odprodejem, případně fyzickou likvidací neprodaného majetku
Rada pověřila

starostu obce jednáním ve věci uvedení situace s průkazy
energetické náročnosti budov v majetku obce do souladu s
platnými předpisy
Rada vzala na vědomí

konání pracovní schůzky k setkání Kostelců v roce 2017 v Kostelci u Stříbra a doporučila získat informace ze schůzky písemnou formou
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 24/2016 konané
dne 28. 11. 2016
Kontrola usnesení ze zasedání RO č. 23/2016

dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě STILT PROJECTS s. r. o. a
pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 a plné moci k
zastupování zadavatele ve věci zadávání veřejných zakázek dle
předmětu smlouvy a dodatku č. 1 - dodatek č. 1 podepsán starostou obce 15. 11. 2016

přijetí daru od rodičů pro MŠ ve výši 3 275 Kč, na nákup hraček
a didaktických pomůcek - stanovisko RO sděleno dopisem č.j.
OUKUH/610/2016, ze dne 15. 11. 2016, předaného osobně ředitelce MŠ

nákup nové výpočetní techniky pro hospodářku obce v ceně do
35 000 s DPH - objednáno 15. 11. 2016

zrušení sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona
106/1999 Sb. ze dne 07. 12. 2015 schváleného usnesením

vyřazení majetku dle žádosti č. j. 242/2016 ze dne 16. 09. 2016
a souhlasí s odprodejem - stanovisko RO sděleno řediteli ZŠ
dopisem č. j. 525/2016 ze dne 04. 10. 2016
Rada vzala na vědomí

návrh novely směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, která bude po připomínkách předložena ZO Kostelec
u Holešova na nejbližším veřejném zasedání
Rada schválila

program zasedání RO č. 21/2016 dle pozvánky

vyúčtování služebních cest starosty obce soukromým vozidlem
od 13. 07 .2016 do 15. 10. 2016

osazení dopravní značky B11 Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel (s dodatkovou tabulkou - dopravní obsluze vjezd povolen) na účelovou komunikaci u hřiště

prodloužení nájemní smlouvy s panem Cingrošem na byt v
objektu hasičské zbrojnice Kostelec u Holešova do 01. 10. 2017

prodloužení nájemní smlouvy s paní Loprajzovou na školní byt
v ZŠ Kostelec u Holešova do 01. 08. 2017

Tomáše Marka za předsedu Komise pro činnost spolků obce
Kostelec u Holešova
Rada pověřila

starostu obce písemně reagovat na dopis majitelky parcel č.
262/1 a 383/9 k. ú. Kostelec u Holešova se zdůrazněním následujících skutečností:
1. obec Kostelec u Holešova nemá uzavřenou nájemní smlouvu
na dotčené parcely
2. parcely jsou v KN vedeny jako ostatní plocha s využitím manipulační plocha
3. obec nenese odpovědnost za neřízené ukládání odpadů na
těchto pozemcích
4. obec provede demontáž ochranných závor
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 22/2016 konané
dne 31. 10. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 21/2016

vyúčtování služebních cest starosty obce soukromým vozidlem
od 13. 07. 2016 do 15. 10. 2016, bude proplaceno ve výplatním
termínu.

osazení dopravní značky B11 Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel na účelovou komunikaci u hřiště, objednáno e-mailem
20. 10. 2016 u NVBLine s. r. o.

prodloužení nájemní smlouvy s panem Cingrošem na byt v
objektu hasičské zbrojnice Kostelec u Holešova do
01. 10. 2017, nájemce informován dopisem 24. 10. 2016.

prodloužení nájemní smlouvy s paní Loprajzovou na školní byt
v ZŠ Kostelec u Holešova do 01 08. 2017, nájemce informován
dopisem 24. 10. 2016

reakce na dopis majitelky parcel - starosta obce prozatím
telefonicky projednal 24. 10. 2016 a sdělil stanovisko RO
Rada schválila

program zasedání RO č. 22/2016 dle pozvánky

vybudování odstavné plochy pro osobní automobil na obecním
pozemku k. ú. Kostelec u Holešova p. č. 806/2 ze zatravňovacích panelů na náklad žadatele, se záborem pozemku max. 10
m podél silnice a o šířce v travnatém pásu po hranici obecního
pozemku
Rada doporučila

po provedení oprav v zadávací dokumentaci popsaných v
rozhodnutí ÚOHS vyhlásit nové výběrové řízení na zhotovitele
zakázky "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v Kostelci u Holešova"
Rada pověřila

starostu obce zpracováním žádosti o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků v KN a řešením vzniklé situace u staveb
fotbalových šaten a bývalé ČS v majetku VaK Kroměříž
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č. 6/25/2015 - oznámení o zrušení sazebníku zasláno datovou
stránkou, dopis č. j. OUKUH/587/2016, ze dne 15. 11. 2016
vyřazení majetku ZŠ Kostelec u Holešova dle přiloženého soupisu a souhlasí s odprodejem, případně fyzickou likvidací neprodaného majetku - stanovisko RO sděleno dopisem č. j.
OUKUH/614/2016, ze dne 15. 11. 2016, zaslaného e-mailem
jednání ve věci uvedení situace s průkazy energetické náročnosti budov v majetku obce do souladu s platnými předpisy.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty - objednáno e-mailem u energetického poradce pro města a obce (paní Lena Nečesaná), dne 15. 11. 2016

Rada schválila

program zasedání RO č. 24/2016 dle pozvánky

odměny za akce kulturní komise za kalendářní rok 2016, dle
návrhu předsedkyně kulturní komise, s doplněním o odměnu
předsedkyni ve výši 1 500 Kč
Rada pověřila

starostu obce objednáním znaleckého posudku na strom u
CHKO Bílé Karpaty a zajištění posouzení dotčené nemovitosti
statikem
Rada vzala na vědomí

návrh programu veřejného zasedání ZO

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce

Obecní úřad – DOVOLENÁ – od 19. 12. do 31. 12. 2016.
Policie České republiky
Nacvičovali jsme zákrok proti aktivnímu střelci
Kroměříž, kteří ozbrojeni a v neprůstřelných vestách vešli do budovy a pátrali po pachateli. Postupně prohledávali celou budovu.
Mezitím k úřadu dorazily další policejní posily z okolních obvodních
oddělení v Holešově a Hulíně. Po vypátrání nebezpečného útočníka
jej policisté zneškodnili.
Při cvičení byl přítomen starosta obce Kostelec u Holešova pan
Ing. Petr Hlobil, kterému tímto chceme poděkovat za to, že nám
umožnil využít prostory budovy úřadu. Ceníme si i přístupu všech
zaměstnanců obce a zároveň děkujeme místním obyvatelům za
shovívavost v průběhu celé naší akce. Těchto nadstandardních
vztahů si velmi vážíme.
kpt. Mgr. Petr Veselský, vrchní komisař, foto Andrlíková

Ve čtvrtek 20. října 2016 dopoledne proběhlo na Obecním úřadě
v Kostelci u Holešova taktické cvičení násilný útok osoby proti jiným
osobám s následkem zranění osoby nebo smrti - „AMOK – aktivní
střelec“. Policisté z Územního odboru Kroměříž si tak mohli nacvičit
zásah a taktické postupy proti ozbrojenému nebezpečnému pachateli. Při řešení této mimořádné události je hlavním cílem najít a
eliminovat aktivního střelce a přezkoušet schopnost policistů adekvátně reagovat v podobných krizových situacích a zároveň prověřit
komunikaci, rychlost a včasnost zásahu.
V devět hodin zavolal na tísňovou linku 158 starosta úřadu a
operačnímu důstojníkovi Policie ČR sdělil, že uvnitř budovy je agresivní místní občan se zbraní a slyší střelbu. Operační důstojník na
místo proto ihned vyslal policejní hlídky. Krátce po oznámení na
místo dorazili policisté z prvosledových hlídek Územního odboru

Pozvánka na Vánoční turnaj v házení šipek
Již po čtvrté bude uspořádán v hostinci „Na Růžku“
30. 12. 2016 turnaj v házení šipek.
Začátek 14:00 hodin
Registrační poplatek 100 Kč se platí předem u p. Milana Kovaldy, tel. 724 242 215
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Mateřská škola
Adventní doba v mateřské škole je opravdu krásná
Zahájili jsme ji společným předvánočním tvořením – děti si se
svými rodiči nejprve vyráběly vánoční dekorace a ozdoby, a pak
jsme se společně za záře lampionů vydali na náves k rozsvícenému
vánočnímu stromu.
V pondělí 5. prosince nás v mateřské škole opět po roce navštívil
Mikuláš se svou družinou. Dětem přinesl plné punčošky. Ale čerti
se také letos předvedli – obdarovali děti bramborami, které jsme si
pak upekli v troubě.
A ještě jednu krásnou událost jsme zažili: hudební dopoledne
v mateřské škole, kdy se děti seznámily s řadou hudebních nástrojů

doslova z celého světa! Školkou zněly africké i americké indiánské
bubny, australský nástroj didgeridoo a mnoho dalších nástrojů.
Moc se nám to všem líbilo.
A za pár dnů už připravíme pro rodiče vánoční besídku, upečeme
si perníčky, nazdobíme stromeček … a budeme čekat na každoroční
vánoční kouzlo, kdy jsou všichni na sebe milí, tiší – a v očekávání.
Děti nejvíce očekávají dárky, to už víme. A my, dospělí? Radost
v dětských očích, vzájemnou blízkost a náklonnost, klid a pohodu.
A tohle všechno vám přejeme. Klidné a láskou požehnané Vánoce.

Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešova, foto archív MŠ

↑Australské didgerigoo
↓Mořský bubínek
↑Africké djembe
↓Relaxace s tibetskou mísou

↑Vzácná
návštěva→
←Malá
dešťová hůl

6

↑Hromový bubínek
↓Velká dešťová hůl

Základní škola
Na zámku v Kroměříži

Ve středu 21. 9. žáci 8. a 9. třídy navštívili Arcibiskupský zámek
v Kroměříži. Paní průvodkyně nás provedla zámeckými komnatami
a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Překvapilo nás,
kolik osobností, které známe třeba z dějepisu, bylo hosty tohoto
zámku. Po prohlídce byl zájemcům umožněn vstup na věž, odkud se
nám naskytl nádherný výhled na okolí. Exkurze se nám velice líbila
a většina z nás byla překvapena, jak hezký zámek máme nedaleko.
Nikola Měrková, IX. tř.

Tato akce se na naší škole stává pomalu tradicí a my se budeme
spolu s dětmi těšit opět na další setkání a společné kreslení
s panem Dostálem.
E. Doleželíková, učitelka 4. třídy

Návštěva výstavy českých ilustrátorů
Galerie holešovského zámku nabízí nadmíru zajímavé akce a my
je v rámci výuky výtvarné výchovy velmi rádi využíváme. Nedávno
jsme navštívili výstavu kreseb českých ilustrátorů knih pro děti
a mládež. Expozice byla opravdu pestrá a vyvážená, nabízela ukázky
děl tradičních i moderních mistrů. Pohled na krásné obrázky děti z
celého druhého stupně potěšil, poučil a vskutku také inspiroval
k vlastním výtvarným pokusům. Chci za své žáky i jménem svým
moc poděkovat pracovníkům galerie za jejich záslužnou práci a
úžasnou vstřícnost.
Mgr. M. Václavková

Den jazyků

Dobročinný bazárek

V úterý 27. 9. pro nás učitelé připravili projektový Den jazyků,
jehož náplní bylo dozvědět se co nejvíc o různých světových řečech
a o zemích, v nichž se jimi hovoří. Ve skupinkách složených napříč
třídami jsme řešili různé praktické i teoretické jazykové kvízy. Následující dvě hodiny jsme na základě vlastního výzkumu tvořili
plakát o zvolené zemi a při společném závěru jsme své výtvory
navzájem hodnotili. Dozvěděli jsme se spousty a spousty zajíma

Z kraje podzimu se u nás vždy koná tradiční bazárek hraček,
knížek a různých drobností. Letos nás chladné počasí sice nenechalo rozložit stánky pod širým nebem, ale i vestibul naší školy brzy
naplnilo čilé obchodování a přátelské rozhovory nad voňavou kávou a čerstvě napečenými domácími dobrotami od maminek i
učitelek (třeba se příští rok v tomto směru předvedou i naši muži).
Nepotřebné věci, které za pár korun našly nové majitele, způsobily
velkou radost stejně jako vědomí, že každý z nás svým způsobem
přispěl na dobrou věc a že naši žáci se dokáží s gustem zapojit do
charity. Nejenže týdny nosili do školy věci, ale též chystali stánky a
pilně prodávali. Výsledkem bylo velmi příjemně a užitečně strávené
odpoledne, které vyneslo přes 5 000 korun. Kromě dětí velký dík
patří také hlavní organizátorce Mgr. M. Kamencové a dalším kolegyním, spřízněným rodičům, panu řediteli a samozřejmě všem, kdo
se přišli podívat. Za rok na shledanou!
Mgr. M. Václavková

vých informací, často se i pobavili a také jsme si zkusili, co obnáší
týmová práce. Byla to skvělá a do budoucna velmi užitečná zkušenost, se kterou se jistě ještě mnohokrát potkáme. Myslím si, že by
bylo skvělé podobnou aktivitu zopakovat. Já jsem si tento projektový den užila a doufám, že si ho i všichni ostatní užili alespoň
z poloviny tak jako já.
Barbora Furchová, 9. třída

Malování s přerovským malířem
V říjnových dnech proběhlo na naší škole malování dětí
s přerovským malířem Lubomírem Dostálem. Akce se zúčastnili
téměř všichni žáci z 1. stupně a během dopoledne se naučili jednoduchou a zábavnou formou kreslit spoustu rozmanitých zvířátek.
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dvou hodinách pracovaly děti ve skupinkách na aktivitě, týkající se
evropských států. Skupiny vyhledávaly informace v textu, v atlase,
vybarvovaly si mapky a tvořily projekt s názvem některého evrop-

Kostelecký
slavíček 2016
Dne 21. října 2016
zorganizovala ZŠ
Kostelec u Holešova ve spolupráci
s obcí Kostelec u
Holešova již XV.
ročník
pěvecké
soutěže Kostelecký slavíček. Do
místní sokolovny
se sjelo 35 žáků z
jedenácti
škol.
Zpěváčci
byli
Barbora Furchová
rozděleni do čtyř
věkových kategorií a mohli zazpívat libovolnou umělou píseň se
zvoleným doprovodem. Výběr písní byl opravdu pestrý, zazněly
písně různé náročnosti a různých žánrů. Velmi těžké to měla porota, kterou již tradičně tvořili učitelé ze zúčastněných škol. Velmi
dobře naši školu reprezentovali tito žáci: Marianna Sedlářová, II. tř.,
Jiří Kaďorek, III. tř., Jakub Šiška, V. tř. a Barbora Furchová, IX. tř.
V I. kategorii udělila porota 1. místo Filipu Navrátilovi, ve II.
kategorii zvítězila Viktoria Marie Plášková. III. kategorii ovládla
Alena Šelepská (všichni ze ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod
Hostýnem) a ve IV. kategorii patřilo vítězství Barboře Furchové
(ZŠ Kostelec u Holešova).

ského státu, který byl ostatním také představen. V poslední části
akce Buďme kamarádi jsme se s žáky přesunuli do školní tělocvičny,
ve které na děti čekala pohybová aktivita v podobě tance. Ten, kdo
nepospíchal na autobus, se mohl ještě zúčastnit komentované
prohlídky školy spolu s panem ředitelem Mgr. Ballnérem. Celá akce
se vydařila a my už se zase těšíme na příští rok.
Mgr. R. Barotová, třídní učitelka 5. třídy

Dopravní hřiště
Začátkem listopadu (14. 11. 2016) se žáci 4. ročníku zúčastnili
výuky na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži. Po zábavném
teoretickém úvodu se vrhli za dohledu strážníků do "skutečného"
provozu. Dodržování všech dopravních předpisů se zpočátku zdálo
nelehkým úkolem, se kterým se však žáci poprali se ctí. Na závěr
odcházeli pochváleni se spoustou zážitků. Chtěla bych jim popřát,
aby si stejně opatrně a ohleduplně počínali i při jízdě v reálném
provozu.
Mgr. M. Ministrová

Vánoce v TYMY

Poděkování patří všem, kteří se na celé akci podíleli, přerovské
umělecké agentuře AGEUM Přerov – Štefanovi Kanovskému za
sponzorské nazvučení celé akce, skvěle připraveným vystupujícím,
ale i jejich učitelům, těm, kteří zpěváky doprovázeli na hudební
nástroje či připravili hudební podklady, porotě a Mgr. Jindřišce
Sklenářové za výrobu originálních pohárů pro vítěze.
Díky podpoře OÚ Kostelec u Holešova dostali nejlepší zpěváci
také hodnotné ceny. V neposlední řadě zaslouží poděkování i deváťáci, žáci naší školy, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé
akce.
Mgr. Z. Ballnér

V tomto předvánočním čase se vydali žáci 3. a 4. třídy do Tymy
Holešov, kde byl pro ně připravený program pod názvem - Vánoce
a jejich tradice. Již při vstupu do budovy Tymy očekávali naše žáky
„skřítkové“, kteří si děti rozdělili do několika skupinek, a každá
skupinka pod vedením toho svého kouzelného skřítka procházela
jednotlivá tvořivá stanoviště. A na co všechno jsme se mohli těšit?
Na vánoční koledy, které se rozezněly za doprovodu kláves a houslí,
na vyprávění o vánočních svátcích v dřívějších dobách – jaké tradice
a zvyky lidé dodržovali, co dobrého měli ke štědrovečerní večeři a
jak se vlastně dříve na vesnicích žilo. V průběhu dopoledne nechyběla ani ochutnávka pravých valašských frgálů, popíjení bylinného
čaje, žáci měli možnost vyrobit si pro sebe drobné vánoční dárky.
Myslím, že všichni jsme strávili příjemné a poučné dopoledne.
Eva Doleželíková , uč. 4. třídy

Buďme kamarádi
Dne 22. listopadu 2016 proběhla na naší škole akce Buďme
kamarádi, kterou Základní škola Kostelec u Holešova každoročně
pořádá. Zavítali k nám žáci ze Základní školy Stará Ves a Rymice.
Pro žáky z okolních vesnic a zároveň pro žáky 5. ročníku naší školy
byl připraven dopolední program. Na úvod byli všichni přítomní
slovy pana ředitele seznámeni se základními informacemi o naší
škole a poté se účastnili první seznamovací aktivity. Žáci si mezi
sebou zjišťovali své zájmy, které nám poté představili. V dalších
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Barevný podzim

Podzim si často spojujeme se sychravým a deštivým počasím. Ale
podzim s sebou přináší především nádherné barvy. A tak jsme se i
v letošním roce rozhodli přenést si kousek této barevné nálady do
školy.
Každý den v průběhu jednoho týdne jsme oblékali jinou barvu.
Tak jako v přírodě jsme v pondělí začali zelenou, pokračovali žlutým
úterým, ve středu všichni zářili v oranžové, čtvrtek byl krásně červený a v pátek jsme končili hnědou barvou, kterou jsme ozdobili
podzimními klobouky. Ve výuce probíhaly aktivity zaměřené na
podzim. Povídali jsme si o plodinách, ovoci a zelenině, které si děti
přinesly, ochutnávali jej, připravovali saláty.
Celý týden jsme si užili a tímto děkujeme za pomoc maminkám,
případně tatínkům, při přípravě barevného oblečení a za vše, co
jejich děti do školy přinesly.
Mgr. M. Kamencová

Školu i obec reprezentovali chlapci, kteří navštěvují sportovní
kroužek paní učitelky Belliové, v Holešově na turnaji žáků ve florbale pro 1. – 5. ročník. Přestože se snažili, nepodařilo se jim získat
významné umístění. Zaslouží i tak pochvalu za bojovnost a odvahu.

Hasič ve škole
V úterý 25. 10. 2016 jsem navštívil tři oddělení školních družin v
Základní škole v Kostelci u Holešova. Jako absolvent a člen SDH
Karlovice jsem jim představil hasičský sport a trochu jim o něm
povyprávěl. Zaměřil jsem se na hasičské soutěže a jejich různorodost. Mladí hasiči v obecenstvu mi pomáhali názornými ukázkami.
Ty byly prolínané videi ze závodů. Všichni se zapojili do nácviku
transportu zraněného a velice se u toho bavili. Na konci si mohli
zkusit zapojovat hadice, vázat uzly a vyzkoušet hasičský oblek s
přilbou. Nechyběla ani diskotéka s hasičskými písničkami. Chci
poděkovat paním vychovatelkám za možnost prezentace hasičského sportu na škole, do které jsem devět let chodil.
Martin Pospíšilík, student Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Mikulášskou nadílku organizují žáci s učiteli více než dvacet let.
Navštíví nejen třídy 1. stupně školy, ale i mateřskou školu, vedení
obce i Dům seniorů. Do dnešního dne čerti nikoho do školního
sklepa nepřinesli, takže věříme, že jsou všichni hodní a poslušní.

Z farnosti
Rozpis bohoslužeb na vánoční svátky
Datum
23. prosince
24. prosince
25. prosince
31. prosince
01. ledna

Kostelec u Holešova
17:30
21:00
7:30
17:30
7:30

Roštění
19:00
9:00
16:00
9:00

Slavnostní koncert
Na závěr končícího Roku Milosrdenství proběhl v neděli 20. 11. 2016 v našem farním kostele
slavnostní koncert. V podání zkušených hudebníků i mladých talentů jsme si vyslechli píseň Ave
Maria, preludia i jiné drobnější skladby. Báječný zážitek, který koncert zanechal, jsme si odnášeli do
svých domovů. Varhaník z Kostelce Jiří Bleša dodal, že "motto koncertu není jen nějaké kulturní
vystoupení, ale především oslava Boha". Poděkování patří všem zpěvákům ze Scholy i hostům
varhaníkům z ostatních farností.
Mgr. Monika Motáňová, foto Aná
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Rada rodičů
Večerní ZOO Zlín
dnů spolu učitelé a žáci vymýšlí, co hezkého tentokrát udělají, a
potom si naše šikovné ruce zkoušejí tradiční i nové tvořivé techniky
a třídy se často změní na dobře zorganizované manufaktury. Díky
nim a také obrovské podpoře rodin našich žáků, které též pravidelně posílají úžasné výrobky, se prodejní stoly prohýbaly pod tak
krásnými a milými věcmi patřícími k Vánocům, až přecházel zrak.
Příjemný prožitek návštěvníků ještě přiživily všemožné pamlsky z
adventní cukrárny, takže mnozí zůstali po celou dobu jarmarku.
Další využili možnost prohlédnout si školu, protože souběžně probíhal den otevřených dveří, malí návštěvníci si užili v dílničkách a k
tomu všemu zněly živě hrané vánoční melodie. Prostě – všichni
jsme si jarmark pořádně užili. Velké poděkování patří všem, jež
přispěli výrobky či dobrotami, žákům a učitelům, kteří se postarali o
prodej, školu nachystali a také uklidili, a členkám Rady rodičů za
celkovou organizaci. Jsme pyšní, že jsme vám mohli zpříjemnit
začátek adventu. Hodně zdraví, klidu a lásky v roce 2016!
Za Radu rodičů Mgr. M. Václavková

V říjnu letošního roku uspořádala Rada rodičů naší základní školy
úplně novou akci – zájezd na večerní lampionovou prohlídku do
ZOO Zlín. V plánu bylo objednat jeden autobus a pozvat rodiče s
dětmi na tuto netradiční návštěvu zoologické zahrady. K našemu
překvapení i radosti jsme však z důvodu velkého zájmu museli ještě
jeden autobus přiobjednat.
V den zájezdu se nám i počasí umoudřilo, a tak doufáme, že se
všem zúčastněným zájezd líbil.
Za Radu rodičů Magdaléna Kamencová

Jarmark
Adventní jarmark Rady rodičů u nás ve škole se stal jednou z
důležitých tradic patřících k závěru roku. Už od prvních podzimních

Kosteláň
7. ročník Kostelecké traktoriády
V Kostelci u Holešova se první říjnovou
sobotu sešli příznivci traktorků a samochodů,
které si majitelé upravují nebo přímo vyrábí
nejen pro užitek, ale hlavně pro radost. Soutěžní okruh absolvovalo 18 závodníků v různých
kategoriích od malotraktorků s jednou nápravou přes doma vyrobené až po traktory tovární
výroby. Na závěr proběhla i soutěž v tahání
břemene. Pro většinu účastníků však nebylo to
nejdůležitější vyhrát, ale především si užít
sobotní slunečné dopoledne, na které organizátoři zajistili bohatý doprovodný program. Pro
děti byla připravena výtvarná dílnička a letošní
novinka, která získala řadu zájemců, práce s
mini bagrem. Pro všechny pak byla ukázka hasičské techniky i
s předvedením zásahu u hořícího auta, agility a výcviku psů a pro
zájemce několik upravených závodních aut.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Domácí výroba – Dvoutakt: Stanislav Bajer. Domácí výroba –
nafta: Rostislav Svačina. Domácí výroba – benzín: Roman Lindovský.

Tovární výroba – do 20 kW: Jaroslav Úlehla. Tovární výroba – nad
20 kW – Jiří Andrlík. Blahopřejeme.
Za organizátory a členy spolku Kosteláň chci poděkovat všem
účastníkům i divákům za účast poděkovat za vstřícné a ohleduplné
chování během závodů a pozvat všechny na další ročník v září 2017.
Zdeněk Ballnér, foto autor
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Volejbalový oddíl Sokol Kostelec u
Holešova si vás dovoluje pozvat na

T. J. SOKOL v Kostelci u Holešova
oddíl stolního tenisu pořádá

Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev

Vánoční turnaj

O pohár starosty obce

pro všechny kostelecké děti a mládež
ve

stolním tenisu

28. 12. 2016 v tělocvičně ZŠ
Občerstvení bude zajištěno
Prezentace hráčů a rozlosování turnaje bude
v 08:45 hod. Zahájení a začátek 1. utkání v 09:00 hod
Hrát může kdokoliv. Nezáleží na tom, zda je volejbalista aktivní, rekreační nebo pouze teoretický.

27. prosince 2016
Prezentace: ve 13:00 – rozdělení do věkových
kategorií
14:00 – začátek turnaje s přístupem veřejnosti,
zvláště zveme rodiče zúčastněných.
Občerstvení pro závodníky i rodiče zajištěno.
Vlastní pálka a sálová obuv nutná!

S sebou vezměte sportovní oblečení (povoleny jsou i
vytahané trenýrky), obuv do tělocvičny (bez nánosů
hlíny či jiných nečistot), dobrou náladu a kila navíc,
které jste si pořídili během vánočních svátků
V případě účasti větší skupiny nebo přímo družstva,
prosíme o oznámení účasti
na tel. 605774203 do 23. 12. 2016.
Účastnický poplatek je pouhých 30 Kč za osobu.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na příjemně strávený den!!!

Vánoční turnaj
v mariáši

LUKÁŠ STEININGER
9. května 389/94, Horní Moštěnice
Telefon:608 511 042
E-mail: info@lskamenictvi.cz
www.lskamenictvi.cz








kuchyňské prac. desky
žulové rámy a pomníky
žulové urny a krycí desky
žulové doplňky
příseky a obnovy nápisů
renovace kamene
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Ve čtvrtek 29. 12. 2016 proběhne
v hospodě Na Rychtě
turnaj tříčlenných družstev
v mariáši
Začátek ve 13:30 hod.
Startovné 200 Kč, v případě
účasti je nutné zaplatit do
29. 12. 2016 u hospodského

1. cena sud piva
Přihlášky přijímá Miroslav Procházka tel. 737 481 418

Naším objektivem
Volby do krajských úřadů a senátu ČR

Kostelecké okolí letos na podzim

Slavnost rozsvícení kosteleckého Vánočního stromu

Foto na stránce: Šárka Andrlíková
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Představujeme vám
Paní Ladislava Kučeříková – Zlámalová
se narodila
11. května 1929
v Kostelci u Holešova. Její rodiče, František Zlámal a Bohumila Zlámalová –
Konečníková,
se
živili zemědělstvím a
v manželství se jim
postupně narodily 4
dcery. Vlasta (1926
– 1973), Zdena (1928 – žije doposud v Kostelci), Ladislava (1929 –
1999) a Jiřina (1931 – 2007). Rodiče svá děvčata vedli již od mládí
k ušlechtilé činnosti sokolství, kde se pěstovala tělesná zdatnost a
člověka povznášely ideály vzájemné úcty, rovnosti a bratrství či
kázně i sebekázně. Vždyť v Kostelci byl Sokol založen již v r. 1906 a
sokolovna postavena v r. 1922. Děvčata postupně procházela obdobím mladších a starších žákyň, dorostenek a také Ladislava, které
v Sokole i doma říkali Slávka, prožívala toto období s plným nasazením až do německé okupace, kdy byl Sokol zakázán v r. 1941. Hned
po r. 1945 byl Sokol v Kostelci obnoven a šestnáctiletá Slávka se
stala nejen cvičitelkou, ale o rok později dokonce náčelnicí v místní
tělocvičné jednotě. Kostelecká T. J. Sokol měla tehdy přes 60 členů
a byla v župě po Holešově nejsilnější vesnickou jednotou. To se již
připravoval XI. všesokolský slet a Slávka a o dva roky mladší sestra
Jiřina se ho chystaly s ostatními zúčastnit. Času nebylo mnoho.
V roce 1947 začal nácvik a v r. 1948 mělo být finále v Praze. Je třeba
připomenout, že Sokol byl na vesnici nositelem kulturní a společenské činnosti, takže kromě nácviku na slet se hrálo i divadlo nebo
pořádaly zábavy a plesy, o které byl v poválečné době velký zájem.
Ladislava již jako náčelnice měla v té době za úkol nacvičit skladbu
dorostenek a sama pak účinkovala ve skladbě pro ženy. Na slet do
Prahy jeli tehdy z Kostelce ženy, muži a také dorost. V té době po
únoru 1948 prezident Beneš již nebyl prezidentem, ale byl jím Gottwald a lidé ho nechtěli. Ve sletových dnech sokolové pořádali velké
a bouřlivé pochody na hrad a vyvolávali hesla např. „Chceme prezidenta na hradě a ne v sezimově zahradě!“ V té době totiž každý
věděl, že letní sídlo bývalého prezidenta Beneše je v Sezimově Ústí.
Sokol, tehdy se svou milionovou základnou, se stal v době únorového komunistického puče a pak ještě na přelomu června a července,
kdy probíhal XI. všesokolský slet v Praze, významným politickým
hráčem vzdorujícím násilnému prosazování deformované demokracie a násilné politické totality v tehdejším Československu. Ve sletovém průvodu
pak bylo slyšet hesla např.
„Nedáme si diktovat, koho
máme milovat!“ apod.
Kolem tribuny s tehdejšími
představiteli státu a KSČ
přešli sokolové mlčky a
s odvrácenými
hlavami.
Není divu, že se komunistický režim začal v druhé polovině roku mstít. Koncem r.
1948 začala pro řadu účastníků sletu soudní dohra tzv.
letákové akce. Byli zatčeni
lidé z Kostelce i blízkých
Němčic (údajně na udání
příslušníka STB Richarda
Dočkala)
a
odvedeni
k soudu do Uherského

Hradiště, kde byli obviněni, že Rostislav Procházka z Němčic získal
jednak ze sletu, jednak zřejmě od manželky Josefa Ševčíka z Němčic
Marie Ševčíkové, letáky s hesly urážejícími Klementa Gottwalda.
Tyto letáky pak půjčil k přečtení Jiřině Zlámalové i učiteli Jaroslavu
Tomečkovi. Rostislav Procházka pak hesla společně s Vrublem
z Němčic v obecní kanceláři rozmnožil a pak předal Ladislavě Zlámalové. Ta pak zmíněné letáky předala ještě jiným mladým účastníkům
sletu. Jediným svědkem obžaloby byl Emilián Odložilík z Kostelce,
která tato obvinění potvrdil. Po dlouhém jednání soud vynesl rozsudek, jímž byla Ladislava Zlámalová odsouzena na 5 roků do žaláře,
její sestra Jiřina byla jako nezletilá propuštěna, Rostislav Procházka
byl odsouzen na 8 let a paní Marie Ševčíková si odpykala 5 měsíců
ve vyšetřovací vazbě v Uherském Hradišti. Ostatní zatčení byli propuštěni. Ladislava si ve věznicích Čech a Moravy odpykala tři roky
(Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kutná Hora, Poděbrady a Mladá
Boleslav), pak byla propuštěna na svobodu. Po návratu z vězení byla
akčním výborem vyloučena ze Sokola a začala si dosti obtížně shánět zaměstnání. Pracovala nakonec v Přerovských strojírnách jako
manipulantka. Zde se seznámila ze svým manželem Oldřichem
Kučeříkem (†2009) a v r. 1955 již jako manželé odešli na Slovensko
do nově budovaného kombinátu na výrobu hliníku v Žiaru nad
Hronom, kde se jim postupně narodily dvě dcery. Až v r. 1959, kdy
se na události z r. 1948 zapomnělo, se přestěhovala Ladislava i
s rodinou do Kostelce, kde byla nejprve v domácnosti s dětmi,
čehož využila ke studiu na večerní Zemědělské střední škole
v Holešově. Po maturitě v r. 1961 získala v místním JZD místo účetní
a později zde pracovala jako kulturní referentka až do r. 1984, kdy
odešla do důchodu. Zvláště v posledním zaměstnání se projevil její
nezlomný optimismus a temperament, pro který ji měli lidé v jejím
posledním působišti rádi. V důchodu se pak věnovala pěstování růží,
s nimiž měla i komerční
úspěchy. Sametovou
revoluci v r. 1989 přivítala s nadšením. V roce
1990 byla rehabilitovaná Krajským soudem
v Brně, který zrušil
v plném rozsahu její
tzv. „zločin přípravy
úkladů o republiku“.
Zapojila se aktivně do
OF a byla jednou ze
zakládajících členů ODS
v Kostelci v r. 1992.
Tolik o osudech sestry Ladislavy Kučeříkové – Zlámalové, se
kterou jsem se poprvé setkal tři roky před její smrtí v r. 1996. Za
letáky, které nesouhlasily s tehdejší volbou komunistického prezidenta republiky, stihl devatenáctiletou dívku, která se ještě ve
vysoké politice nevyznala, krutý trest. Pokud si to analogicky převedeme do dnešní doby, pak za takové chování by od některých současných rádoby radikálních a kariérních politiků získala pochvalu.
Vždyť nedávno profesor Univerzity Karlovy Martin C. Putna řekl do
veřejnoprávní televize při oslavách 17. listopadu, že podle něho
„prezident Zeman patří do vězení“. Domnívám se, že bychom my
sokolové takové výroky měli odsoudit, protože jsme vždy hájili
státní symboly a prezidentský úřad a jeho představitel mezi ně
patří. Prezident je oblíbený, jak dokázala např. jeho loňská prezentace v Holešově a v Přerově. V dnešním demokratickém státě není
potřeba zavírat lidi za hanobení prezidenta, jak navrhlo asi 65 poslanců, ale je třeba takovéto chování lidí morálně odsoudit.
Mgr. Jiří Andrlík, župní vzdělavatel
Foto: soukromý archív. Vlevo nahoře Ladislava Kučeříková, vpravo
střed 4 sestry Zlámalovy s maminkou (Slávka vpravo), vlevo dole
legitimace konfederace politických vězňů
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Klub vojáků v záloze
KVZ Kostelec u Holešova – přebor spolků a organizací Kostelce u Holešova
V neděli 18. 09. 2016 se uskutečnil další ročník střeleckého přeboru spolků a organizací Kostelce u Holešova. Na střelnici KVZ se
sešlo devatenáct účastníků, kteří vytvořili celkem šest soutěžních
družstev hájících barvy spolku či organizace, od které dostali „reprezentační důvěru“.
Soutěžilo se ve střelbě na přesnost z malorážné a velkorážné
pistole na mezinárodní pistolový terč „50/20“. Za dozoru střeleckých instruktorů z řad členů KVZ absolvovali soutěžící pět nástřelných a deset soutěžních ran z každého druhu pistole.
Po vyhodnocení zásahů certifikovanými rozhodčími byly vyhlášeny následující výsledky.
Nejlepšího výsledku v jednotlivcích dosáhl celkovým nástřelem
155 bodů Miroslav Nesvadba, druhé místo (153 bodů) František
Měrka a třetí místo (151 bodů) Václav Weinlich.

V soutěži družstev zvítězili soutěžící z MS Kostelecký les (A. Hradil, Z. Klesnil, V. Weinlich – 403 bodů), druhé místo dobyli zástupci
sdružení Kosteláň (R. Furch, F. Měrka, P. Měrka – 392 bodů) a loňské třetí místo obhájili sportovci TJ Sokol Kostelec u Holešova (O.
Packo, O. Šůstal, T. Václavek – 349 bodů).
Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem soutěžícím za účast,
členům KVZ za pořadatelskou činnost a OÚ Kostelec u Holešova za
dotační podporu sportovní akce.
Na závěr mi dovolte popřát Vám jménem členů KVZ Kostelec u
Holešova vše nejlepší do nadcházejícího roku 2017.
L. Pavelec

Dům seniorů
Něco o Domě seniorů v Kostelci u Holešova
Nejsem tu ještě dlouho, ale musím říct, co jsem slyšela od těch,
kteří tu žijí již hodně let, jak se dřív a dnes stará o Dům seniorů
obecní úřad. Jsme rádi, že ve vedení obce jsou zastupitelé Kostelce
a Karlovic, kteří znají poměry na vesnici, kde všichni žijeme.
Nedávno byl opraven odpadový septik, který byl ostudou Domu
seniorů. Obtěžoval svým zápachem nejen nás, ale i celé okolí. Dřevěný poklop na šachtě byl zcela prohnilý a nebezpečný pro okolí,
zejména děti z okolí. Děkujeme, že podle příslibu nám bude opravena střecha a balkony, odkud při větším dešti zatéká do pokojů.
Starosta obce se svou zástupkyní každý měsíc přicházejí na informační schůzky. Vyslechnou si naše požadavky a informují nás o dění
v obci a tím nám dávají najevo, že jsme také občané Kostelce a
nejsme úplně vyřazení od života ve vesnici. Pro mnohé, kteří již
nemohou chodit do vsi, je to jediné spojení a informace o obci.
Velmi vítáme návštěvy dětí ze základní školy, hudební školy i mateř-

ské školky s jejich vystoupeními, když nám přijdou ukázat, co všechno se naučily pod vedením paní ředitelky a učitelek. Obyvatelé si
chválí naši mladou paní na úklid – Haničku Procházkovou, která
velmi ochotně pomáhá i s úklidem pokojů, přinášením nákupů či
obědů těm, pro které je to potřebné. Přitom máme všude čisto,
nechybí ani květiny ve společenské místnosti a ordinace, kam jednou za měsíc přijíždí lékařka, je vždy vzorně upravena. Drobnou
údržbu, která nám zde hodně chyběla, zajišťuje pan Zdeněk Šidlík a
o šikovných rukou paní Šidlíkové byla v Kostce nejedna zmínka.
Obchod, který vede paní Slaměníková, je vždy plně zásoben a podle
potřeby paní prodavačka nad svoje povinnosti zajistí nákupy i ve
městě. Tímto článkem jsem chtěla informovat spoluobčany
z Kostelce, jak žijeme na Domě seniorů.
Za kolektiv Vítězslava Hudečková
(Foto Andrlíková – Akce setkání seniorů – nahoře: se starostou,
vlevo: tanec i s funkcionáři obce)
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Hasiči Karlovice
Činnost sboru
Oprava hasičské zbrojnice
V měsíci červenci byla obcí naplánovaná oprava hasičské klubovny s úpravou půdního prostoru nad garáží na skladování hasičského
materiálu. Stavební úpravy prováděla odborná firma. Na našich
členech spočívalo uvolnění prostor v klubovně, aby mohla být provedena oprava a výměna oken. Z půdy nad garáží bylo nutno odstranit staré střešní tašky a nepotřené věci. Po plánované úpravě
zajistili naši členové v měsíci září vymalování prostor klubovny,
chodby a sociálních zařízení. Vymalování nových prostor skladiště
bylo provedeno v říjenu. O úklid všech prostor se postaraly naše
hasičky. V říjnu a listopadu byl přestěhován hasičský materiál do
skladovacích prostor. V jarních měsících bude nutno vymalovat a
nově uspořádat garáž.

ve složení Adéla Hlobilová, Ondřej Václavek, Kateřina Doláková,
Natálie Hradilová a Luděk Mlčák.
5. listopadu se jednatel sboru a starosta okrsku Prusinovice
Ing. Ladislav Pospíšilík zúčastnil okresního shromáždění delegátů
sborů dobrovolných hasičů ve Zdounkách.

12. listopadu se uskutečnila v hasičské klubovně výroční valná
hromada SDH Karlovice za přítomnosti starosty obce Ing. Petra
Hlobila, místostarostky obce PhDr. Marcely Pospíšilíkové a zástupce
okresního sdružení pana Antonína Sklenáře. Hodnocení činnosti a
plány našeho sboru na rok 2017 si přijeli vyslechnout zástupci spolku KVZ Kostelec u Hol. Ing. Lubor Pavelec, zástupci hasičských sborů
4. září se čtyři naši zástupci zúčastnili dožínkových slavností
v Holešově. Po slavnostním průvodu přes náměstí následovala
sv. mše v kostele a následně průvod na místo konání kulturního
programu. Praporečník sboru David Pomajbík nesl obecní prapor.
10. září si jedno družstvo mladých hasičů změřilo své dovednosti v
branném závodě mládeže v Kosteleckém lese. Družstvo se umístilo
na 11. místě. Soutěžili Kateřina Doláková, Vendula Rajnochová a
Ondřej Václavek. Soutěž organizoval SDH Němčice.

Prusinovic, Pacetluk, Roštění, Němčic, sponzoři fy. Valuvis.
26. listopadu bylo provedeno zateplení vrat do zbrojnice a zazimování techniky.
Ing. Ladislav Pospíšilík

24. září na závod požárnické všestrannosti v obci Morkovice
nastoupilo jedno družstvo mladších žáků ve složení Natálie Hradilová, Jakub Slezák a Kateřina Doláková, které se umístilo na 6. místě
z 31 soutěžních hlídek. Ve starších žácích se družstvo Adéla Hlobilová, Luděk Mlčák a Ondřej Václavek umístilo na 8. místě z 28 hlídek.
Druhé družstvo ve složení Klára Mlčáková, Vendula Rajnochová a
posila ze Sobělic skončilo na 20. místě.
15. řijna za chladného rána odcestovalo pět statečných mladých
hasičů tvořících družstvo starších žáků k závodům požárnické všestrannosti do obce Šelešovice. Na start vyběhlo družstvo po více jak
hodinovém čekání, ale to nemělo žádný vliv na dobré umístění
v kategorii starší žáci. Konečné 10. místo mezi 20 zúčastněnými
sbory bylo dobrým vykročením do jarního kola. Družstvo soutěžilo
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Sport
Zhodnocení výsledků podzimní části mistrovských soutěží ve fotbalu 2016/2017
V posledním čísle zpravodaje Kostka bych rád zhodnotil výsledky
všech mužstev v podzimní části mistrovských soutěží 2016/2017.
Podle tabulek nejsou umístění ani pro jedno z mužstev moc lichotivá.
Obě přípravky okupují poslední a předposlední pozice ve svých

ně během tréninků, zápasů a také při přípravě a pořádání samotných utkání či turnajů. Ne každý totiž dokáže zhodnotit, kolik úsilí
stojí práce s mládeží.
U mužů je situace s postavením týmu v tabulce obdobná. Podzim
výsledkově neskončil moc pozitivně, a proto bude přes zimu potřeba zapracovat hlavně na fyzické kondici, která nebyla zrovna ideální,
a také na složení kádru. Z tohoto důvodu zimní příprava začíná již 9.
prosince tréninky v tělocvičně nebo výběhy venku.
Sportovním příznivcům našeho spolku, případně dalším občanům
jen připomínám, že se v tomto roce naposledy potkáme 31. 12. na
Silvestrovském fotbálku na víceúčelovém hřišti. Věřím, že si přijdete
zahrát v co největším počtu a ukončíme společně tento rok. V novém roce se můžeme potkat už 27. 01. na Sportovním plese v sokolovně.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podporovali ať už
finančně, nebo pomocí při brigádách, pořádání mistrovských utkání
a samozřejmě také při fandění přímo v utkáních.
Přeji všem občanům Kostelce a Karlovic krásné a pohodové
Vánoce, hlavně hodně zdraví, lásky a v roce 2017 mnoho osobních
a pracovních úspěchů.
Ing. Tomáš Marek, foto Mgr. J. Andrlík

tabulkách. Je třeba si říci, že to nejsou dobré výsledky, ovšem v
těchto mladších kategoriích není tím hlavním a nejdůležitějším
faktorem úspěšné přípravky výsledek, ale spíše samotná hra a
naučení se technickým dovednostem s míčem. Opravdové kvality
jednotlivců se ukáží až časem. I přes tyto výsledky je potřeba pochválit a poděkovat samotným mladým hráčům, trenérům a také
rodičům, kteří se během podzimu podíleli na chodu přípravky hlav-

Tabulka OP sk. A – okres Kroměříž – mladší přípravka
Pořadí

Tabulka I.B třídy sk. B – Zlínský kraj – muži
Pořadí

Družstvo

Poč. zápasů

Body

1

Nevšová

13

37

2

V. Otrokovice B

13

31

3

Admira Hulín

13

30

4

Mladcová

13

27

5

Slavičín B

13

22

6

Veselá

13

21

7

Tečovice

13

18

8

Tlumačov

13

16

9

Němčice

13

15

10

Příluky

13

15

11

Lužkovice

13

15

12

Kostelec u Holešova

13

12

13

Lípa

13

11

14

Lukov

13

3

Tabulka OP sk. A – okres Kroměříž – starší přípravka

Poč. zápasů

Body

1

Loukov

14

36

2

Holešov

14

31

3

Slavkov pod Hostýnem

14

25

4

Chvalčov

14

23

5

Prusinovice

14

22

6

Mysločovice

14

20

7

Kostelec u Holešova

14

6

8

Rusava

14

5

Poč. zápasů

Body

Pořadí

→

Družstvo

Družstvo

1

Slavkov

10

30

2

Loukov

9

24

3

Chvalčov

10

21

4

Prusinovice

10

21

5

Spartak Hulín

10

21

6

Zdounky

10

13

7

Žalkovice

9

11

8

Morkovice

10

10

9

Bezměrov

10

6

10

Těšnovice

10

3

11

Kostelec u Holešova

10

2
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