.. Podzim na strakaté kobyle jezdí..

3/2017..

Čí jsou hody? Naše!

(Aná) Přestože se počasí snažilo „žertovat“, chvíli bylo pěkně, chvíli zase na déšť, nakonec ukázalo svou přívětivější tvář. Tradiční fotbalový zápas mezi ženatými a svobodnými pobavil jak hráče, tak diváky. Mezi ženaté se sice vloudili svobodní a naopak, ale nikomu to nevadilo. Chvílemi měl sudí na hřišti třiadvacet hráčů, ale i to si diváci nakonec vyreklamovali. Fotbalový
oddíl zvládl celou slavnost na výbornou. Pohleďte, jak to všem mužům slušelo.
Foto: Mgr. Jiří Andrlík

Zdravice starosty Ing. Petra Hlobila

Příjemné hodové posezení na výletišti Myslivna
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Foto: Andrlíková

Příspěvek starosty obce
Vážení občané,
zahájení nového školního roku nám dalo jasně najevo, že skončila
doba letních prázdnin a dovolených. Pro děti nastal čas školních
povinností, organizace a instituce zintenzivňují svou činnost.
Důkazem toho jsou práce na revitalizaci obecního pozemku Lipiny,
opravě fasády Domu služeb a ochozu školní kuchyně. VAK Kroměříž
provádí výměnu uzávěrů na páteřním rozvodu pitné vody tak, aby
bylo možné v případě poruchy odstavit jen postiženou část obce.

Toto výběrové řízení administruje společnost Dobrá zakázka
z Ostravy. Nejsem si jist, jaký bude konečný výsledek, neboť záměr
modernizace veřejného osvětlení v obci je neustále napadán a
obstruován, což je specifikum v rámci Mikroregionu Holešovsko jen
v naší obci.
Nařízením rady obce vešel v platnost zákaz podomního prodeje
zboží a služeb. Tímto textem jsou osazeny cedule na všech
příjezdových cestách do obce. V případě porušení tohoto zákazu
žádám občany, aby na tuto skutečnost upozornili.
Pracovnice Státního archivu, pracoviště Kroměříž, provedly
následnou kontrolu obecní spisovny. Výsledek kontroly byl bez
připomínek, byla vyzvednuta kvalitní práce externí pracovnice,
která uvedla spisovnu do požadovaného stavu.
Obec se potýká s řadou problémů, na které chci upozornit. Rád
bych také požádal vás, občany, o spolupráci na jejich odstranění.
Pálením odpadů v zahradách a dvorcích dochází v některých
částech obce k jejich zamoření kouřem. Pro řadu občanů je toto
počínání obtěžující a škodlivé. Apeluji na vás, abyste tento způsob
likvidace neprováděli. Obecní úřad vytváří podmínky pro bezplatný
odvoz odpadu. Vážným problémem je plnění kontejnerů na tříděný
odpad. Bezohlední občané do nich dávají i to, co do nich nepatří.
V kontejnerech na sklo se objevují sklenice naplněné kompoty,
igelitové obaly a podobně. Do kontejnerů na kovový odpad byly
vhozeny vatové pracovní oděvy, objemné plechové barely, které
zaberou velký prostor. Neustále jsou přeplněny kontejnery na plasty
i na komunální odpad. Je to zcela zbytečné, protože obec nabízí
občanům zdarma žluté pytle na plasty a za úplatu černé pytle na
komunální odpad. Odpad v těchto pytlích má být v době svozu
připraven před domy a pracovníci Technických služeb Holešov jej
odvezou. V popelnicích se objevují uhynulá drobná zvířata, tráva,
listí a podobně. Vážení spoluobčané, počínejme si tak, aby
vyprodukované odpady z domácností nebyly vážným problémem
jak pro obec, tak také pro pracovníky svozové firmy.
Pranostika praví, září je májem podzimu. Přeji nám všem, abychom
z podzimních slunečních paprsků načerpali energii, kterou budeme
tolik potřebovat v zimních měsících.
Ing. Petr Hlobil, starosta obce, foto Aná

V době prázdnin se uskutečnil nákup nového automobilu na rozvoz
stravy. Dosud používaný automobil DACIA LOGAN nabízí obec
k odprodeji. V areálu SK MORAVAN je zbudováno nové dětské
hřiště. Také ve skále v Karlovicích jsou pro děti osazeny tři nové
herní prvky. Mrzí mě, že se tak stalo až v samotném závěru
prázdnin, ale nebylo v možnostech obce instalaci herních prvků
urychlit. V areálu sportoviště SK MORAVAN byla realizována celková
údržba povrchu multifunkčního hřiště a trávníku fotbalového hřiště.
Byla provedena celková údržba a dezinfekce dvou obecních studní
naproti restaurace Růžek. Obě studny mají vydatný zdroj vody. Výše
položená studna je zajímavá tím, že je kamenná, o průměru 150 cm,
hluboká 8,3 m, sloupec vody 6 m a v horní části je osazena
kamenem, ve kterém je vytesán letopočet 1850. Do vlastnictví obce
byl na katastrálním úřadu zapsán vodojem z roku 1918, který je
dílem našich předků.
V době, kdy píši tento článek, jsme před jednáním zastupitelstva
obce, kde stěžejním bodem bude schválení zhotovitele na realizaci
projektu – MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV01. Jedná se o modernizaci
nejstarší části osvětlení v obci s prodloužením do části Plachetky.

Zprávy z obce*
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 22 obce Kostelec u Hole1
šova
konané dne 27.6. 2017
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/22Z/2017 program jednání.
2/22Z/2017 aktualizovanou verzi projektové dokumentace na realizaci záměru "Modernizace a
rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova".
3/22Z/2017 výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy na
zhotovitele plánované akce "Modernizace a
rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova". Pověřuje starostu obce vyhlášením výzvy a zajištěním výběrového řízení.
1

6/22Z/2017 závěrečný účet obce Kostelec u Holešova za
rok 2016 s výhradou. Byly zjištěny chyby a
nedostatky, spočívající v § 10 odst. 3 písm. c,
zák. č. 420/2004 Sb. v porušení povinností
nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.
7/22Z/2017opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě č. 221/2016/IAK
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kostelec u Holešova, IČ:
00287342 za rok 2016.
8/22Z/2017účetní závěrku obce Kostelec u Holešova za rok
2016 a hospodářský výsledek ve výši 2 367
353,91 Kč.
10/22Z/2017 prodej pozemku p. č. 437/12 o výměře
24 m2 v k. ú. Kostelec u Holešova za

* Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka
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cenu 5 000,- Kč
11/22Z/2017 prodej pozemku p. č. 437/13 o výměře
24 m2 v k. ú. Kostelec u Holešova za

7/23Z/2017 o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky
zadávané dle ust. § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, jako veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA –
RV01“ postupem dle směrnice zadavatele, a
to po uplynutí lhůt pro podání námitek proti
zrušení zadávacího řízení vedeného pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA".
Komplexní dokumentace zadávacího řízení
bude zveřejněna na www stránkách obce.
Zápis ze zasedání Rady č. 11/2017 obce Kostelec u Holešova
konané dne 22. 5. 2017
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 10/2017

uzavření smlouvy mezi obcí Kostelec u Holešova (povinný) a
žadatelem (oprávněný) v souvislosti s uložením nové vodovodní přípojky v služebném pozemku ve vlastnictví obce p.
č. 762 a s vybudováním nového sjezdu ke komunikaci obce
- smlouva podepsána 11. 5. 2017

nákup šesti kusů laviček s betonovou základnou do obecního mobiliáře - lavičky objednány 11.5. 2017

pro činnost TDI na akci Obnova krajinné zeleně v k. ú. obce
Kostelec u Holešova uzavřít smlouvu se společností FLORSTYL, Panská 25, 686 04 Kunovic - smlouva podepsána 11. 5.
2017

zařadit žádost Linky bezpečí z. s. na pořad jednání ZO - zařazeno na pořad jednání ZO 30. 5. 2017
Rada doporučila

zařadit možnosti řešení propojení dalších notebooků s projektorem na pořad jednání ZO

zařadit možnost čerpání dotace na revitalizaci obecního rybníka v Karlovicích na program jednání ZO
Rada vzala na vědomí

společnost STILT PROJECTS, s. r. o. upouští od dalšího vymáhání pohledávky za práce provedené na základě příkazní
smlouvy ze dne 4. 7. 2016

podnět ze strany SK Moravan na provedení regenerace travnaté plochy na fotbalovém hřišti dle nabídky firmy Eurogreen. Bude zařazeno na program příštího jednání RO

dopis mysliveckého spolku k usnesení RO č. 3/4R/2017
(souhlas se zájmovým chovem koní na obecním pozemku).
Členové RO provedou místní šetření a poté RO zaujme
stanovisko.
Zápis ze zasedání Rady č. 12/2017 obce Kostelec u Holešova
konané dne 5. 6. 2017
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 11/2017

zařazení možnosti řešení propojení dalších notebooků s projektorem na pořad jednání ZO - bod zařazen na program veřejného zasedání ZO 30. 5. 2017

zařazení možnosti čerpání dotace na revitalizaci obecního
rybníka na program jednání ZO- bod zařazen na program veřejného zasedání ZO 30. 5. 2017

společnost STILT PROJECTS, s. r. o. upouští od dalšího
vymáhání pohledávky za práce provedené na základě
příkazní smlouvy ze dne 4. 7. 2016.

podnět ze strany SK Moravan na provedení regenerace
travnaté plochy na fotbalovém hřišti dle nabídky firmy Eurogreen. Je zařazeno na program jednání RO.

dopis mysliveckého spolku k usnesení RO č. 3/4R/2017. Členové RO provedli místní šetření, starosta obce informoval o
výsledcích jednání s majitelkou koní, stanovisko RO k dopisu
mysliveckého spolku ze dne 22. 5. 2017 bude písemně doručeno předsedovi spolku. Spásání travnatých ploch v lokalitě Býčí
louky nebude prováděno. Myslivecký spolek zajistí údržbu po-

cenu 5 000,- Kč
12/22Z/2017 rozpočtové opatření č. 1/2017.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
4/22Z/2017 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 21
ze dne 30. 5. 2017.
5/22Z/2017 informace o činnosti OÚ v období od 31. 5. 2017
do 27. 6. 2017.
9/22Z/2017 projednání Závěrečného účtu Svazku obcí pro
hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2016.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 23 obce Kostelec u Holešova
konané dne 17. 8. 2017
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/23Z/2017 program jednání.
6/23Z/2017 zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V
OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV01“.
8/23Z/2017 záměr prodeje nákladního automobilu DACIA
LOGAN obálkovou metodou. Jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena.
9/23Z/2017 podkladové materiály a SMLOUVU
č. 1030036372/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene při realizaci akce - Kabel NN, lokalita zahrad Karlovice.
Pověřuje starostu obce podpisem těchto
dokumentů.
10/23Z/2017 SMLOUVU č. 1030038248/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene při realizaci akce - Kabel NN na pozemku p. č. 611/2 v
k. ú. Kostelec u Holešova jako přívod na pozemek p. č. 611/4 v k. ú. Kostelec u Holešova.
Pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
11/23Z/2017 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školaKostelec u Holešova, okres Kroměříž.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
2/23Z/2017 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 22
ze dne 27. 6. 2017.
3/23Z/2017 informace o činnosti OÚ v období od 28. 6. 2017
do 17. 8. 2017.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo
4/23Z/2017 na základě zprávy o hodnocení nabídek
veřejné zakázky zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem
„MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA“, o
vyloučení účastníka ELPIK s.r.o., sídlem
Kroměříž, Nerudova 470/1 IČ 27687538 ze
zadávacího řízení dle ust. § 48 odst. 2 písm.
b) a ust. § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5/23Z/2017 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U
HOLEŠOVA“ dle ust. § 127 odst. 2 písm. h)
zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to po zániku účastenství vyloučeného účastníka.
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zemku formou kosení a odstraňování náletových dřevin.
Rada schválila

nařízení obce Kostelec u Holešova č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u Holešova za rok 2016.

převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Mateřská škola ve výši 5671,38 Kč do rezervního fondu.

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kostelec u Holešova za rok 2016.

schvaluje provést regenerační zásahy na trávníku fotbalového
hřiště technologií EUROGREEN za podmínky, že bude dodržena nabídková cena ve výši 39 997,- Kč včetně DPH. Regenerační zásahy provede firma EUROGREEN CZ, s. r. o., náměstí
Jiřího 2., 407 58 Jiřetín.
Rada doporučila

zadat realizaci nových webových stránek firmě AVONET,
s.r.o. a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy o dílo.
Diskuze

návrh - zaslat omluvný dopis a zdravici do Kostelce u Stříbra u
příležitosti Setkání Kostelců

dotaz na stav zakázky na novou vlajku obce, starosta informoval o projednání se zhotovitelem - předpoklad dodání v září 2017

dotaz na stav přípravy Kosteleckých hodů informace starosty
kolotoče budou, hudba zajištěna, s posekáním trávy na myslivně se počítá

starosta informoval o drobných změnách PD na veřejné
osvětlení, dopracovaná PD bude dodána 7.6.2017, následně
bude svolána pracovní schůzka tak, aby bylo možné konečnou
verzi předložit na nejbližším veřejném zasedání ZO

jednáno ve věci vyčištění, dezinfekce a stavebních úprav
obecních studen

informace o financování projektu bezbariérová škola
Zápis ze zasedání Rady č. 13/2017 obce Kostelec u Holešova

konané dne 19. 6. 2017
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 12/2017

zadat realizaci nových webových stránek firmě AVONET, s.r.o.
a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy o dílo - smlouva
připravena k podpisu

nařízení obce Kostelec u Holešova č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje -nařízení zveřejněno na úřední
desce, informační tabule zadány ke zhotovení

schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská
škola Kostelec u Holešova za rok 2016 – administrováno

schválení převodu hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola ve výši 5.671,38 Kč do rezervního fondu
– zadministrováno

schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní
škola Kostelec u Holešova za rok 2016 – zadministrováno

regenerační zásahy na trávníku fotbalového hřiště technologií
EUROGREEN za podmínky, že bude dodržena nabídková cena
ve výši 39.997,- Kč včetně DPH. Regenerační zásahy provede
firma EUROGREEN CZ s. r. o., náměstí Jiřího 2., 407 58 Jiřetín realizaci zajistí po skončení jarní sezony předseda SK MORAVAN
Rada schválila

žádost o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu dlouhodobého pobytu žadatelky
v zahraničí.

dohodu o použití adresy obce Kostelec u Holešova jako formálního sídla KVZ Kostelec u Holešova.

podlicenční smlouvu k užívání počítačového programu WebSystem Prezentace č. 2171755-WS a pověřila starostu obce
podpisem této smlouvy.

zadávací dokumentaci a přílohy na TDI - "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova". Pověřuje
starostu obce vyhlášením výzvy a zajištěním výběrového řízení.
Rada vzala na vědomí

informaci o uvolnění bytové jednotky č. 45 v Domě seniorů.
Zápis ze zasedání Rady č. 14/2017 obce Kostelec u Holešova
konané dne 10. 7. 2017
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 13/2017

žádost o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu dlouhodobého pobytu žadatelky
v zahraničí - 21. 6. 2017 zaslána informace e-mailem.

dohoda o použití adresy obce Kostelec u Holešova jako formálního sídla KVZ Kostelec u Holešova - dohoda podepsána
21. 6. 2017 oběma stranami.

Podlicenční smlouva k užívání počítačového programu WebSystem Prezentace č. 2171755-WS - smlouva podepsána 20. 6.
2017.

zadávací dokumentace a přílohy na TDI - "Modernizace a
rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova". Pověřuje starostu obce vyhlášením výzvy a zajištěním výběrového řízení - 21. 6. 2017 byl dán pokyn k zahájení výběrového řízení.
Rada schválila

povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro
školní rok 2017/2018 na počet 28 dětí.

dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
a podnikatelském pronájmu věcí movitých.

přidělení bytu č. 45 v Domě seniorů, který ze zdravotních
důvodů uvolnila paní Hrnčiříková, od 1. 8. 2017 paní Marii Pospíšilové z Roštění.

vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým
vozidlem) za období od 10. 4. 2017 do 4. 7. 2017, dle předložené knihy jízd a cestovních zpráv.

darovací smlouvu na částku 1.500,- Kč pro Myslivecký spolek
"Mariánov" Domaželice
Diskuze

informace starosty obce, rekultivace fotbalového hřiště a
multifunkčního hřiště, hotova oprava jedné obecní studny,
druhá studna je neopravitelná, bude místo ní opravena druhá
studna a osazena ruční pumpou

informace starosty obce jednání s firmou Roos o podmínkách
SOD

informace starosty obce, herní prvky pro dětská hřiště v
Kostelci a Karlovicích vyrobeny, instalace se předpokládá v
příštím týdnu

informace starosty obce
Rada konstatovala

Základní škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, sídlo
Kostelec u Holešova 191, PSČ 768 43, které byl svěřen do
správy a hospodaření majetek obce zřizovací listinou ze dne
1. 10. 2009 a čl. VIII tj. (p. č. 180 v k. ú. Kostelec u Holešova,
budova č. p. 191), je oprávněna se souhlasem zřizovatele nakládat s tímto majetkem a technicky ho zhodnocovat. Toto
právo není časově omezeno s odkazem na čl. X ve zřizovací listině.
Zápis ze zasedání Rady č. 15/2017 obce Kostelec u Holešova
konané dne 31. 7. 2017
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 14/2017

povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy
pro školní rok 2017/2018 na počet 28 dětí - rozhodnutí
RO zasláno ředitelce MŠ 11. 7. 2017.

dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
podnikání a podnikatelském pronájmu věcí movitých dodatek podepsán 11. 7. 2017, následně zaslán ná-
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jemci k podpisu.
přidělení bytu č. 45 v Domě seniorů, který ze zdravotních důvodů uvolnila paní Hrnčiříková, od 1. 8. 2017
paní Marii Pospíšilové z Roštění - 11. 7. 2017 zaslán
dopis e-mailem.
 vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým vozidlem) za období od 10. 4. 2017 do 4. 7. 2017,
dle předložené knihy jízd a cestovních zpráv
11. 7. 2017 předáno účetní k proplacení.
 darovací smlouva na částku 1.500,- Kč pro Myslivecký
spolek "Mariánov" Domaželice - darovací smlouva podepsána 11. 7. 2017.
 usnesení RO - Základní škola Kostelec u Holešova, okres
Kroměříž, sídlo Kostelec u Holešova 191, PSČ 76843,
které byl svěřen do správy a hospodaření majetek obce
zřizovací listinou ze dne 1. 10. 2009 a čl. VIII t. j. (p. č.
180 v k. ú. Kostelec u Holešova, budova č. p. 191), je
oprávněna se souhlasem zřizovatele nakládat s tímto
majetkem a technicky ho zhodnocovat. Toto právo není
časově omezeno s odkazem na čl. X ve zřizovací listině text usnesení předán vedoucí MAS Moštěnka.
Rada schválila
 přidělení bytu č. 38 v Domě seniorů od 1. 9. 2017 paní
Dočkalové Marii z Kostelce u Holešova č. p. 101.

prodloužení nájemní smlouvy na obecním bytě č. p. 150
do 31. č ervence 2018 na žádost paní Bc. Barbory Lopraisové.

Přílohu 1/2017 ke Zřizovací listině, ZŠ Kostelec u Holešova, okres Kroměříž - souhlas zřizovatele se zhodnocením svěřeného nemovitého majetku na dobu neurčitou
Rada vzala na vědomí
 žádost skupiny pěti opozičních zastupitelů o uveřejnění
odpovědi dle §10 odst. 1, zákona v periodiku KOSTKA,
jako reakci na článek zveřejněný v tomto periodiku číslo 2/2017 - Příspěvek starosty obce a doporučila zveřejnění textu odpovědi v periodiku KOSTKA číslo
3/2017.
Diskuze
 informace starosty obce o kontrole provedené Moravským zemským archivem Brno, pobočka Kroměříž, dne
28. 7. 2017 zaměřené na vedení spisovny
 informace starosty obce - proběhlo hlášení veřejného
rozhlasu k problematice pálení biologického odpadu
 informace starosty obce o otevírání obálek na zakázku
"Modernizace a rozšíření VO v obci Kostelec u Holešova"
 informace radního T. Marka o přípravě vyhlášky o nočním klidu a hlučných činnostech
Zápis ze zasedání Rady č. 16/2017 obce Kostelec u Holešova
konané dne 14. 8. 2017
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 15/2017

přidělení bytu č. 38 v Domě seniorů od 1. 9. 2017 2. 8. 2017 osobně předán dopis novému nájemníkovi

prodloužení nájemní smlouvy na obecním bytě
č. p. 150 do 31. července 2018. - 1. 8. 2017 vypra-

cován a podepsán Dodatek č. 3 s nájemníkem
příloha 1/2017 ke Zřizovací listině, Základní škola
Kostelec u Holešova, okres Kroměříž - souhlas zřizovatele na zhodnocení svěřeného nemovitého majetku na dobu neurčitou - příloha byla podepsána
starostou a místostarostkou obce 31. 7. 2017.

žádost o uveřejnění odpovědi dle §10 odst. 1, zákona 46/2000 Sb. RO doporučuje zveřejnění textu
odpovědi v periodiku KOSTKA číslo 3/2017 - Odpověď, která má být uveřejněna, byla předána Redakční radě KOSTKY k zveřejnění.
Rada vzala na vědomí
 účast starosty obce na kurzu "Základní vzdělávání" pro
zástupce obcí I. typu, který se uskuteční v termínech
26. - 27. 10. 2017 a 9. - 10. 11. 2017. V případě registrace na pilotní kurz je účast povinná pro oba dvoudenní termíny. Místo konání - Technologické inovační
centrum, s.r.o., Vavrečkova 5262, budova 23, 760 01
Zlín. Cena vzdělávacího programu - zdarma.
Rada schválila
 nákup nového nábytku do opraveného hasičského
domu Karlovice v hodnotě 15.000,- Kč. Faktura bude
proplacena obcí.
Diskuze
 došly první informace k 27. setkání Kostelců ČR, které se
uskuteční v Kostelci nad Černými lesy 26.5.2018
 posečení trávy na rekultivované skládce Karlovice konec srpna
Zápis ze zasedání Rady č. 17/2017 obce Kostelec u Holešova
konané dne 28. 8. 2017
 nákup nového nábytku do opraveného hasičského
domu Karlovice v hodnotě 15.000,- Kč. Faktura bude
proplacena obcí - projednáno telefonicky s Ing. Ladislavem Pospíšilíkem 16. 8. 2017.






účast starosty obce na kurzu "Základní vzdělávání" pro zástupce obcí I. typu - přihláška
zaslána, potvrzena.
Rada revokovala
 usnesení RO č. 5/15R/2017
Rada schválila
 aby oprava střechy a okapů na budově ZŠ byla
organizačně zajištěna ředitelem školy.
Rada vzala na vědomí
 závěry dohlídky stavu spisovny popsané pracovnicemi Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Kroměříž o stavu spisovny Obecního úřadu Kostelec u Holešova
Diskuze
 probíhají opravy ochozu na budově školy
 hodnocení veřejného zasedání ZO č. 23
 informace o nabídce firmy GeoMorava na pasportizaci
 informace o nabízené spolupráci zástupci Komerční
banky
RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce

Odpověď
Obec Kostelec u Holešova jako vydavatel periodika KOSTKA se v čísle 2/2017 na straně 2 v článku Příspěvek starosty obce dotkl cti a důstojnosti opozičních zastupitelů, kteří v souladu se svým názorem a přesvědčením hlasují na zastupitelstvu obce proti předloženému návrhu nebo se zdržují hlasování. Zastupitelé mají dle Listiny základních práv a svobod právo svobodně a nezávisle na komkoliv projevit svůj
odlišný názor, například při hlasování. Toto právo bylo v části článku starosty Ing. Petra Hlobila zastupitelům zpochybněno a zneváženo.
Zastupitelé mohou hlasovat o předkládaných návrzích libovolným způsobem v souladu s jejich svědomím, zájmy obce a jejích občanů.
Podepsáni zastupitelé Ing. Petr Žůrek, Petr Měrka, Rudolf Furch, Radoslav Pospíšilík a Ing. Martin Dulava, Ph.D
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Vážení čtenáři,
pan zastupitel Ing. Petr Žůrek nás neustále prostřednictvím vedení obce „bombarduje“ svými příspěvky, které jsou však do určité míry
inzercí (ta je zpoplatněna rozhodnutím zastupitelstva obce) na jeho soukromé webové stránky. Přestože redakční rada odhlasovala jeho
příspěvek k otištění do č. 2/17 a několikrát jej vyzvala, aby buď příspěvek upravil jako příspěvek (bez znaků inzerce) či si zaplatil inzertní
místo, nejen do minulé uzávěrky, ale prakticky doposud se neozval. Jeho tvrzení, že je ukrácen na svých právech, je tedy z hlediska redakční
rady nepravdivé. Podle zmíněného Tiskového zákona („§15 Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení, odst. b) uveřejnění
navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mravy“), bychom neměli příspěvek vůbec otisknout, neboť je lživý, tedy v rozporu s dobrými
mravy. Dnešní otištění příspěvků je výjimečné, dokreslují situaci, kdy zastupitel neřeší problémy obce, pouze napadá redakci (neoprávněně), a není možné z něj nadále vyvozovat situaci „obvyklou“. Z podobného důvodu není možné uveřejnit bezplatně inzerát.
redakce
Sdělení zastupitele obce Ing. Petra Žůrka
Další pokus, čtvrtý v pořadí, o výběrové řízení na veřejné osvětlení v obci čeká nejspíš předčasné zrušení. Stejně jako v předchozích
případech. Kdo tentokrát udělal chybu? Starosta Ing. Petr Hlobil? Administrátor Dobrá zakázka? V článku s názvem „Čtvrtý pokus opět
špatně?“ je přehledně shrnuta časová historie osudů výběrových řízení na veřejné osvětlení. Ve druhé části článku jsou publikovány dokumenty dokladující porušení usnesení zastupitelstva obce.
Vedoucí redaktorka obecního zpravodaje KOSTKA Šárka Andrlíková mne „peskovala“, že si mám přečíst Tiskový zákon. Obávám se však,
že čtenářské mezery v zákonech má spíše ona. V článku s názvem ZOO č. 22 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11 je publikován
komentovaný videozáznam, který jsem pro lepší srozumitelnost opatřil bublinami s pronášenými výroky a doplnil o dokumenty. Zprvu
nevinná otázka, zda má vydavatel (obec) pod kontrolou, kdo a co píše do obecního zpravodaje KOSTKA, vyvolala až podrážděnou reakci
vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové.
Odpovědi p. Žůrkovi k jeho sdělení:
(RR) Poslední odstavec tohoto sdělení nemohl být otištěn, neboť má povahu inzerce soukromých webových stránek autora, od kterých
se zastupitelstvo obce distancovalo vzhledem k uveřejňovaným nepřesnostem a polopravdám. Na inzerci nemá nárok ze zákona ani zastupitel, navíc ji odmítá zaplatit. Běžný občan by se mohl cítit vůči tomuto zastupiteli znevýhodněn. Zájemci se mohou se jmenovaným dohodnout osobně.
(Aná) S Tiskovým zákonem (TZ) souvisí několik právních předpisů. V diskusi byl název zákona použit jako základní termín pro celkový
soubor předpisů v domnění, že si pan inženýr, prohlašující se za znalce práva, správnou odpověď najde a odvodí v předpisech souvisejících
sám. Redakce jej nemůže z omylů vyvádět ani proškolovat, celý jeho traktát je možné brát i jako pomluvu a poškození dobrého jména.
Co se týká kontroly vydavatele nad zpravodajem: od r. 1989 je tisk svobodné médium. Za tištěné zprávy z hlediska stanoveného TZ a
předpisy souvisejícími, zejména jedná-li se o xenofobii, fašismus, urážky, lži, pomluvy atd., převzala právo k nezveřejnění a odpovědnost
redakční rada řádně zvolená zastupitelstvem obce. Vedení obce (vydavatel) skutečně tisk neovlivňuje (byla by to cenzura), za což vyslovujeme dík. Doposud také nemělo k práci redakční rady žádné kritické připomínky. Otázku „kontroly nad zpravodajem“ pana zastupitele
nepovažujeme za nevinnou, pan zastupitel svým vyjádřením po cenzuře zřejmě velmi prahne.
Cílem celé redakce je zveřejňovat zprávy o dění v obci, kterého díky aktivním občanům není málo, upozorňovat na úspěchy dětí i
občanů, uveřejňovat konstruktivní kritiku, jež vede ke zlepšení života v obci, nalézat zajímavosti v historii, zveřejňovat krásy okolí,
zkrátka působit lidem radost a podávat dobré zprávy. Špatných je dost.
Další dopis p. Ing. Petra Žůrka, zastupitele
Text doplňující informace
Obec Kostelec u Holešova jako vydavatel obecního zpravodaje Kostka neuveřejnil v čísle 2/2017 periodika Kostka můj řádně podaný příspěvek s názvem „Příspěvek Ing. Petra Žůrka“. Tím vydavatel porušil §4a tiskového zákona tím, že neposkytuje objektivní a vyvážené informace o obci a neposkytuje prostor pro názory členů zastupitelstva obce. V příspěvku byly uvedeny informace z článků „Audit 2016 – vyvození důsledků“ a „ZZO č. 19 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 2“, publikovaných na stránkách--- Dále neuveřejněný příspěvek
obsahoval informace o doložené ztrátě pronájmu školní jídelny, nebo kde najít přehledně dokumenty, které obec na svých stránkách nezveřejňuje. Jednáním obce Kostelec u Holešova jako vydavatele periodika Kostka se cítím ukrácen na svých právech zastupitele přinášet
občanům obce názory a fakta na způsob a výkon obecní samosprávy. Občané Kostelce u Holešova mají právo se průběžně seznamovat,
např. prostřednictvím tisku či internetu, s objektivními dokumenty obce. Třeba i proto, aby si sami mohli udělat názor, jak volení zastupitelé spravují obecní veřejné finance a majetek. Je to naše obec, je to náš majetek, který si sami spravujeme. Jako občané obce máme především my pravomoc dohlížet a kontrolovat, jestli a jak zastupitelé konají ve prospěch naší obce
Komentář k příspěvkům zastupitele Žůrka
Vážení spoluobčané,
v říjnových komunálních volbách 2014 jste nám svěřili do správy tuto obec. S pokorou a odpovědností jsme se tohoto úkolu ujali s jediným
cílem nezklamat vaši důvěru. Každodenní poctivou prací se snažíme být prospěšní naší obci Kostelec u Holešova. Rozumím tomu, že opoziční zastupitelé musí důsledně kontrolovat vedení obce, musí být nároční i kritičtí. Přitom by měli být ale také korektní. O příspěvcích
zastupitele Žůrka se to říct nedá. Je v nich řada polopravd, lží, zavádějících informací. Periodikum KOSTKA není k tomu, abychom v něm
články tohoto typu podrobně analyzovali. Za vedení obce konstatuji, že jsme připraveni zodpovědět každý seriózní, smysluplný dotaz, který
se týká správy věcí veřejných v naší obci Kostelec u Holešova.
Ing. Petr Hlobil
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Ozvěny odjinud
Argumentace opozice se během dvaceti let změnila, je mnohem drsnější
Každá obec má většinou mluvčího, který komentuje starostu a
jeho věrné. Opozice je důležitá, nenechá stávající vedení radnic
usnout na vavřínech. Není však možné upřít všem opozičním zastupitelům napříč regionem, že jejich kritika práce současných vedení
obcí je drsnější a mnohdy i na hraně jednání slušného člověka. I
když principem demokracie je možnost vyjádřit názor, chce se
dodat: jistě, ale slušně a konstruktivně, aby kritika neškodila rozvoji
obce.
I Kostelec u Holešova má zápisy z jednání zastupitelstev plné
nesouhlasu a kritiky opozice. Podle vyjádření koalice jsou zdržovány
téměř všechny naplánované obecní projekty. To je na pováženou.
Jde vlastně opozici o lepší budoucnost Kostelce?
Jelikož Týdeník Kroměřížska vychází v každé obci Kroměřížska,
píše i o Kostelci u Holešova. Poslední článek, týkající se výběrového
řízení na veřejné osvětlení, vzrušil onoho mluvčího opozice, zastupitele Petra Žůrka. Chtěl, abychom vydali jeho prohlášení k této zakázce. Když jsem mu vysvětlila, že se kolega na změnu v řízení zeptá
starosty, rozhořčeně, s pochybnostmi o mé kompetentnosti mi
sdělil: „Volám vám já a budete volat mně. Já jsem si koupil Týdeník
za 15 Kč a budete mluvit se mnou!“ Neuvěřitelné… Dvacet let vysvětluji nespokojeným čtenářům, proč jsme to či ono napsali, někteří volající umí být drzí, ale tak argumentačně nelogicky nikdo
z nich svůj požadavek zatím neformuloval.
Opoziční zastupitelé kritizují postupy na radnici, tedy i každou
aktivitu, která má zlepšit život lidí v obcích (veřejné osvětlení, chodníky…). Všechny zakázky je dnes možné prolustrovat, k vážným
(tedy trestněprávním) pochybením však dochází málokdy. Kdo chce
psa bíti (radnici haniti), vždy najde hůl (nějaké to pochybení, které
však většinou nestojí ani za trestní oznámení, není na zatýkání a
téměř nikdy není na soudní dohru či odsouzení těch, kdož firmu
vybírali, kontrolovali či jinak se podíleli na zakázce). Před deseti lety
by mohlo být těsno, dusno a vážno kolem každé prověřované za-

kázky, ale dnes si machinace a nesprávné účtování, či dokonce
přesuny financí málokdo dovolí.
Komunální volby budou už za rok. Všichni oponenti ve všech
městech a obcích se budou potřebovat zviditelnit, získat volební
trumfy pro voliče, aby mohli zvolat: „Já jsem vám to říkal, tady máte
důkaz...“, nejlépe s policejním či soudním razítkem. Pokud však ony
uměle vyvolané kauzy dokážou, že k pochybení nedošlo, je namístě
udělat si v obci pořádek.
Kritika současných vedení radnic, vedoucí až k trestním oznámením, má totiž mnohem vážnější dopad; znevažuje práci obětavých
lidí, má otrávit všechny slušné zastupitele, a hlavně zmást a zmanipulovat neinformovanou veřejnost dramaticky znějícími nařčeními,
která vyšetřit trvá dlouhý čas, a když už se nic nezjistí, veřejnost
zapomene, zůstanou však ve většině myslí ona nepodložená či
umně přibarvená tvrzení, že oni špatně pracují, oni podvádějí, oni
se obohacují.
Všichni obyvatelé všech obcí by měli před volbami povinně
navštěvovat veřejná jednání zastupitelstev a vyslechnout si neúnavné proslovy opozičních zastupitelů, mnohdy i urážky slušných
lidí v obci a tvrzení, která mají jediný cíl: zesměšnit, urazit, znevážit.
Pokud je cílem opozice otrávit všechny pracovité lidi v obci,
oponenti toho mohou již za rok dosáhnout. Když si neudělají
místní pořádek, dočkají se změny. Zda však k lepšímu, to bude
otazníkem na čtyři dlouhá léta…
Přestanou-li pro kteroukoliv radnici pracovat obětaví lidé, zůstanou jen ti, kteří si za vše nechají zaplatit. A ti většinou odvádějí práci
jen do výše své odměny, a protože zastupitelé v obcích berou pár
stovek měsíčně, na velké nasazení to nevypadá, hodinově to snad
ani nepočítejme. Radnice holt potřebují zapálené lidi, kteří mají rádi
svou obec, své město, svůj region. Važme si jich, není jich mezi námi
zase tolik. A hlavně je ochraňme před těmi, kteří umí slovně útočit
na vše, co se hýbe.
Radka Skácelová

Mateřská škola
To je letos dětiček, to je letos slziček…
Do nového školního roku jsme skočili letos rovnýma nohama. Už
od prvního dne začaly chodit do školky skoro všechny děti – a asi
třetina z nich si aspoň trošku poplakala. Zato však denně. Ne že
bychom měli tolik nováčků. Ale máme děti solidární a kamarádské,
a tak se „staří mazáci“ rozhodli podpořit malošky, kteří se teprve
rozkoukávají a zvykají si bez maminek na nové prostředí, nové lidi a
uspořádání dne v mateřské škole.
S tolika malými dětmi ve třídě se musí samo sebou trošku upravit denní řád i náplň vzdělávacích činností. A tak si ta naše „miminka“ déle hrají, zatímco předškoláci toho musí stihnout za den trochu více. Ale nemyslete, ani ty nejmenší nenecháme zahálet. Vždyť
už i malovali barvami, a dokonce nalepovali! Stihli jsme se naučit i
pár her, písniček a básniček. Ale hlavně: všechno jsme si nafotili,
protože za rok – a to uběhne jako voda – nebudeme věřit svým
očím, jaké se z našich „miminek“ staly šikovné děti a z těch starších
- školáčci.
Tak honem utřít slzičky, čeká nás spolu mnoho krásných chvil a
zážitků!
Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola Kostelec u Holešova, foto dtto,
(barevné foto na str. 16)

→→
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Základní škola
piády. Věřte, že se děti na tuto akci těší nejen proto, že je na konci
června, ale především rády soutěží v disciplínách, které jsou p ro ně

Změny ve škole
Během letních měsíců se ve škole udála spousta věcí. Věřím, že
všechny přispějí nejen ke zlepšení účelnosti budovy, ale také zpříjemní prostředí školy.
Za významnou změnu považuji především zajištění bezbariérovosti
školy – vybudování WC pro vozíčkáře, nájezdu ke vchodu
z parkoviště (k učebnám ZUŠ a ŠD). Další změnou prochází školní
žákovské dílny a cvičná kuchyňka. Tyto prostory budou nejen upraveny a zmodernizovány, ale i nově vybaveny. Všechny tyto změny
budou z 95% hrazeny z dotace IROP, kterou škola zajišťuje ve spolupráci s obcí. Drobné práce se daří i díky aktivitě nového pana
školníka. Podařilo se vymalovat a vyměnit koberec v prostorách
herny školní družiny I., dále proběhla výměna lina v jedné třídě a
v neposlední řadě také výměna tabulí v posledních třech kmenových třídách.
Změny v personálním obsazení školy, úpravy školního řádu atd. si
můžete najít na www.zs-kostelec.cz

IX. třída v MŠ

připraveny v krásném prostředí Myslivny a v přilehlém lese.

Na pozvání paní ředitelky navštívila, jako každý rok, naše „devítka“
děti v MŠ. Pro některé to bylo připomenutí míst, které důvěrně

Skok do života
Symbolický skok do života absolvují všichni deváťáci předposlední

znaly před několika lety. Pro všechny pak doplnění celoročních
aktivit patronátu žáků devátého ročníku nad prvňáčky. Několik
desítek minut společného programu i individuálních her znovu
potvrdilo, že podobné akce mají veliký význam pro utváření a
posilování vztahů starších žáků k mladším a naopak.
Děkujeme za pozvání paní ředitelce Zaviačičové.

školní den za účasti a povzbuzování učitelů i mladších spolužáků.
Pak následuje vysvědčení a vytoužené prázdniny. Mnozí se ale rádi
vracejí za pár měsíců, za rok i za několik let. Těší nás to velmi.
I pro vás ostatní je škola přístupná – zajišťujeme komentované
prohlídky školy pro srazy bývalých žáků. V rámci dnů otevřených

Myslivecká olympiáda

dveří připravujeme i další prezentace pro veřejnost.

Velké poděkování patří všem členům Mysliveckého sdružení Kostelecký les, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Myslivecké olym-
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Školní táborák
Učitelé spolu se staršími žáky a několika rodiči zorganizovali dovednostní disciplíny, které jsou téměř vždy součástí podobných
akcí. Posezení u táboráku s kytarou a opékáním špekáčků pak
završilo příjemné odpoledne na hřišti Pod lesem. Děkujeme manže-

Závěrečné shromáždění
Závěrečné shromáždění
Pokud byste chtěli vidět najednou, co se všechno ve škole za školní
rok stalo, museli byste přijít na naše shromáždění. Prezentace
fotografií mapuje všechny významné aktivity školy. Předávají se
navíc pochvalné listy, knižní odměny a loučíme se s deváťáky, kteří
končí povinnou školní docházku. To vše proběhlo s účastí starostů,
z jejichž obcí děti do školy chodí. Žáci deváté třídy si připravují
každoročně rozloučení s učiteli i se školou, v němž vzpomínají na
všechny možné důležité i nedůležité momenty, které je pak
nadlouho spojují se školou v Kostelci u Holešova.
Rozloučení i s účastí rodičů proběhlo také v odpoledních hodinách,
kdy se s odcházejícími žáky za vedení obce rozloučil i starosta pan

lům Kaďorkovým za zajištění pitného režimu pro všechny.

Beseda o zvířatech
Téměř tradiční je návštěva pana Hořáka a jeho svěřenců ze záchranné stanice zvířat Ikaros.
Poutavé povídání doplněné ukázkami konkrétních zvířat i ptáků

Ing. Petr Hlobil.

Zahájení školního roku
Nový školní rok - očekávání a radost, ale i obavy a nejistota. Věřím,
že setkání se spolužáky a učiteli potvrdilo to první a rozptýlilo
všechno negativní. Za přítomnosti starostů z Kostelce, Němčic a
Roštění jsme společně zahájili školní rok 2017/2018.
Rád bych popřál žákům hodně elánu, rodičům hodně trpělivosti,
učitelům pozorné a slušné žáčky a všem pak hodně zdraví.

zaujalo jak děti MŠ, které jsme pozvali na besedu, tak i žáky ZŠ.
Věřte, že i finanční příspěvek, který se za besedu vybírá, je z větší
části použit právě pro zvířata v záchranné stanici.
Mgr. Zdeněk Ballnér

Branný den
Díky spolupráci s vedením mysliveckého sdružení můžeme organizovat na Myslivně i další aktivitu pro druhý stupeň. Odbornou úroveň znalostí a dovedností žáků na jednotlivých stanovištích kontrolují nejen učitelé, ale i spolupracující členové SDH Karlovice.
Za pomoc a spolupráci děkujeme.

→
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Z kosteleckých zahrádek
Vzpřímené papriky pana Grygery
Papriky patří mezi
oblíbený druh zeleniny
(lat. Capsicum annum).
Jsou nejen chutné, ale i
zdravé, protože obsahují
vitamíny a minerální
látky. Vybrat si můžete
odrůdy mnoha tvarů a
barev. Papriky potřebují
pro své pěstování především teplo a vlhko.
„Toho prvního bylo
v letošním roce víc jak
dost a o to druhé jsem se musel postarat!“ říká amatérský zahrádkář pan Jiří Grygera, který kromě jiných produktů pěstuje papriky
zásadně ze semen. Za ideální dobu přesa zení na záhon považuje až
polovinu května, kdy už nehrozí přízemní mrazíky, které by rostlinu
mohly poškodit. Vzhledem k tomu, že odrůd paprik je celá řada,

není jednoduché vybrat si správnou odrůdu, zřejmě proto, že kromě klasických druhů existují také hybridní druhy paprik, které jsou
odolnější proti škůdcům a chorobám a mají vyšší výnos. Takovou
papriku se letos panu Grygerovi podařilo vypěstovat a výsledek je
vidět na barevném obrázku (viz str. 16). Jedná se o odrůdu Hodonínská sladká vzpřímená, a jak ukazuje foto, je tomu opravdu tak.
Rostlinka se stává i krásnou ozdobou jeho zahrady.
I když letos švestky na jaře v květu pomrzly, druhé foto ukazuje,
že u odrůdy Stenlyho
pana Grygery tomu
tak nebylo. Jak velké
švestky to jsou,
ukazuje srovnávací
fotografie. Přejeme
panu Grygerovi další
pěstitelské úspěchy.
Text a foto: Mgr. Jiří
Andrlík

Klub vojáků v záloze
Přebor spolků a organizací Kostelce u Holešova 2017

Družstvo
Zastupitelé OÚ
Kostelec u Hol.
MS Kostelecký
les
Kosteláň
SDH Karlovice
ZŠ Kostelec u
Holešova

Složení
Aleš Pospíšilík, Radoslav
Pospíšilík, Petr Žůrek
Ladislav Dorničák, Alois
Hradil, Zdeněk Klesnil
František Bucňák, Rudolf
Furch, Jiří Václavek
Jiří Čúzy, Roman Čúzy,
Ladislav Pospíšilík
Petra Pospíšilíková, Irena
Šišková, Mil. Václavková

Výsledek

Pořadí

418

1

401

2

335

3

319

4

292

5

Ve sportovním kalendáři KVZ Kostelec u Holešova byl na neděli
17. 9. 2017 naplánován další ročník střeleckého přeboru spolků a
organizací Kostelce u Holešova. Počasí v neděli ráno nevypadalo
příliš vlídně. Ze zatažené oblohy ještě při přípravě střelnice padal
drobný déšť. Naše obavy, zda počasí přihlášené soutěžící neodradí,
se brzy rozptýlily. Zahájení rozpravy a instruktáži o bezpečnosti
naslouchalo šestnáct soutěžících, kteří vytvořili pět soutěžních
družstev.
Pro letošní rok se pro zpestření poněkud změnily soutěžní disciplíny. První položka patřila do kategorie „malá odstřelovačka“, což
je disciplína střílená malorážkou osazenou zaměřovacím dalekohledem. Disciplína byla vypsána na tři nástřelné a deset soutěžních ran
na vzdálenost 50 metrů. Druhé kolo bylo již tradiční, soutěžilo se ve
střelbě na přesnost z velkorážné pistole na mezinárodní pistolový
terč „50/20“ na vzdálenost 25 metrů. Za dozoru střeleckých instruktorů absolvovali soutěžící taktéž tři plus deset ran.
Poté, co všichni soutěžící odstříleli, vyškolení rozhodčí vynesli následující verdikt. V soutěži jednotlivců dosáhl nejlepšího výsledku
Radoslav Pospíšilík celkovým nástřelem 167 bodů. Na druhé místo
na stupních vítězů vystoupil Jakub Tomeček se 148 body. Třetí
místo obsadil Alois Hradil se 146 body.
Ing. L. Pavelec
←Pořadí v soutěži družstev ukazuje tabulka

Farnost
Přirozené vedení dětí k víře by se nemělo odehrávat v autoritativním duchu. Není nic horšího než nutit děti, aby se modlily, aby chodily
na mši, aby se zpovídaly. Příklad rodičů, kmotrů a dalších farníků je důležitý pro získání úcty k Bohu a smyslu pro to posvátné. Je třeba
v dětech vzbudit zájem a touhu dozvědět se víc.
Křesťanská víra je základem české kultury. Křesťanské hodnoty dobra, lásky k bližnímu i k Bohu jsou důležité pro formování zodpovědné
budoucí generace, která dbá nejen o své kulturní kořeny, ale i pečuje o své blízké a o svoji zemi.
V rámci výuky náboženské výchovy ve školách se děti seznamují s obsahem křesťanské víry, učí se komunikovat s Bohem a získávají i
všeobecný historický přehled.
Rodiče, kteří mají zájem dodatečně přihlásit své dítě do náboženství, se mohou obrátit na ředitele ZŠ Kostelec u Holešova nebo na P.
Vinklera.
Mgr. Monika Motáňová
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Hasiči Karlovice
Historie hry Plamen v obci Karlovice
Premiéra družstva na hře Plamen se uskutečnila 27. 10. 1996 na
branném závodě v obci Divoky, kde se družstvo umístilo na 8. místě. V roce 2000 bylo uspořádáno okresní podzimní kolo hry Plamen
v naší obci. V přilehlém lese se konal závod požárnické všestrannosti a v obci probíhal požární útok CTIF. V letech 1996 až 2007 se
družstvo starších žáků umísťovalo většinou do první poloviny startovního pole z 25 až 34 družstev. S budováním družstva mladších
žáků bylo započato v roce 2004, kdy družstvo mělo svou premiéru
na soutěži v Kostelci u Holešova. Migrace u tohoto družstva byla
zpočátku velmi vysoká. Do hry Plamen bylo družstvo mladších žáků
přihlášeno pro ročník 2007 až 2008. Na sestavení a vybudování
tohoto družstva měl velký podíl člen kolektivu mladých hasičů
Martin Pospíšilík, který mezi svými spolužáky působil jako agitátor a
od roku 2008 přivedl do kolektivu postupně 9 spolužáků.
K největším úspěchům tohoto družstva patřila dvě třetí místa
v okresním kole hry Plamen. Umístění tohoto družstva v kategorii
starších žáků bylo 12., 6. a 8. místo v okrese. Od roku 2013 do 2015
jsme měli ve hře Plamen družstva mladších i starších žáků. Od roku

2016 soutěží dorostenci mezi jednotlivci. V roce 2016 získal Martin
Pospíšilík 3. místo v okrese. V roce 2017 obsadil 2. místo v okresním
kole a postoupil do krajského kola, kde se umístil na 4. místě.
V rámci plnění celoroční činnosti si kolektiv mladých hasičů mimo
jiné připravoval kulturní vystoupení. Pro zdárné plnění celoročních
aktivit hry Plamen bylo se vstřícným pochopením rodičů pořádáno
vícedenní putování k poznávání různých míst naší vlasti: Ostrožské
Nové Vsi, Velkých Losin, Jedovnice, Starého Města pod Sněžníkem,
Mutěnic, Hodonína.
Od roku 1995 do roku 2017 se vystřídalo v kolektivu 91 mladých
hasičů. Pro některé to byla pouze roční účast a pro některé to byl
začátek činnosti u dobrovolných hasičů. Potěšitelné je, že
z mladých hasičů se postupem času stali i členové jednotky dobrovolných hasičů obce a jedna členka si vybrala střední školu zaměřenou na požární ochranu. Ve funkci vedoucích mládeže se v průběhu
let vystřídali čtyři vedoucí kolektivu a pět instruktorů. Pro práci
s dětmi se nyní připravují 4 dorostenci.

15. 7. 2017 Karlovice. Hasiči a příznivci fotbalu uspořádali tradiční ročník turnaje v nohejbalu tříčlenných družstev.

26. 8. 2017 Žopy. Smíšené družstvo se umístilo v netradičním závodě na 8. místě.
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9. 9. 2017 Němčice. V závodě branné všestrannosti skončili mladí hasiči na 8. místě.
Text a foto: Ing. Ladislav Pospíšilík

ZÁMĚR PRODEJE NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
Na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva obce Kostelec u Holešova, usnesení č. 8/23Z/2017 ze dne 17.
8. 2017 nabízí k prodeji nepotřebný obecní majetek.
1. Předmět a rozsah nabízeného majetku
Předmětem prodeje je nepotřebný majetek obce Kostelec u Holešova. Jedná se o nákladní automobil
skříňový DACIA LOGAN. Rok výroby 2011, ujeto 70.000 km. Automobil je po celou dobu garážovaný,
v dobrém technickém stavu.
2. Požadavek na zpracování nabídky
Zájemce o prodávaný majetek podá nabídku, ve které uvede:
a) jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon
b) nabídkovou cenu – minimální prodejní cena je 60.000,- Kč
c) nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené – Prodej nepotřebného majetku OÚ Kostelec
u Holešova – NEOTEVÍRAT
3. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro doručení nabídek končí dne: 9.10. 2017 v 17.00 h.
Nabídku může uchazeč doručit poštou, nebo osobně na OÚ Kostelec u Holešova č. 58 v době úředních
hodin, nebo v čase předem dohodnutém po telefonu.
4. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční 9. 10. 2017 v kanceláři obecního úřadu v Kostelci u Holešova v 17.05 h,
kdy členové RO rozhodnou o prodeji.
5. Hodnoticí kritéria
Základním hodnoticím kritériem je nejvyšší nabídková cena. V případě rovnosti nejvyšší nabídky
rozhoduje termín a čas podání nabídky.
6. Platební podmínky prodeje
Uchazeči budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni do 13. 10. 2017. Vítěz si koupený majetek
odveze na své vlastní náklady po předchozí domluvě a po zaplacení kupní ceny. Majetek je umístěn
v garáži školní kuchyně Kostelec u Holešova. Majetek je nutné zaplatit a odvézt nejpozději do 20. 10.
2017.
7. Bližší informace
Úřední hodiny OÚ Kostelec u Holešova:
Pondělí 7.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Středa 7.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hlobil – starosta obce, tel. 724 184 620
Zájemce může dohodnout prohlídku majetku nabízeného k prodeji s kontaktní osobou.
Ing. Petr Hlobil, v. r.
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(Aná, foto dtto) Dne 2. září se zúčastnil vzdělavatel Sokolské župy hanácké a TJ Sokol Kostelec u Holešova pietní vzpomínkové akce za
oběti totalitního režimu, která má název „Muklovská pouť“. Akce se konala u pomníku obětí totalitního režimu na Sv. Hostýně za
účasti delegace sokolů, orlů, junáků, Svazu bojovníků za svobodu i zástupců parlamentních stran. Na obrázku je vidět kromě bratra
Andrlíka v historickém sokolském kroji (úplně vlevo) i ministra kultury Daniela Hermana při projevu.

Sport
Z historie kosteleckých hodových turnajů
Ani ne rok po založení organizovaného fotbalu v Kostelci roku 1953 vznikla tradice tzv. „hodových turnajů“ v období svátků Petra a
Pavla. Z archivu jsme vybrali fotografii mužů (obrázek vlevo) z vůbec prvního hodového utkání, které se hrálo při této příležitosti.
Všimněte si kvality fotografie neznámého autora. K 50. výročí založení fotbalového klubu otiskl denní tisk fotbalisty z r. 1955 – viz
obrázek vpravo.
Archiv a text: Zdeněk Drcmánek

Fotbalisté z r. 1954, zleva doprava – stojící: Adolf Šiška, František Ponížil, František Drcmánek, Vlastimil Tomeček, Jan
Mňačko, Ladislav Procházka, Ladislav Šiška, Stanislav Slováček;
V podřepu zleva – Oldřich Rygal, František Tománek, Bohumil
Zbořil.
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Kostelecké hody 2017

Tabulka I. B třídy sk. B – Zlínský kraj – muži po 6. kole

V termínu od 30. 6. do 2. 7. jsme letos byli na řadě my a
uspořádali jako spolek Kostelecké hody. S programem hodů byli
občané seznámeni vyvěšenými plakáty, obecním rozhlasem či
propagací na sociálních sítích. V pátek byla na pořadu večerní
zábava na Myslivně se skupinou Press ROCK. Sobotní odpoledne
začalo od 14 hodin na hřišti soubojem přípravek Kostelce a
sousedních Němčic, které letos začínají. Obě přípravky se spolu
budou v mistrovské soutěži nadále potkávat. Zápas skončil
vítězstvím domácího Kostelce. Následně se mužstvo ženatých
postavilo proti týmu svobodných. Letos byli překvapivě úspěšnější
ženatí, kteří jasně přehráli svobodné.
Večer se uskutečnila zábava se skupinou SPAM ROCK. Neděle již
tradičně patří kolotočům, ale také odpoledni na Myslivně s
hanáckou dechovou hudbou Hulíňané a celé hody uzavřela večerní
diskotéka. Během pátku až neděle bylo pro všechny nachystáno
bohaté občerstvení. Hody se celkem vydařily až na páteční déšť.
Přišel bohužel v nevhodnou dobu a dost lidí od návštěvy zábavy
odradil. Každopádně díky všem za podporu, účast. Poděkování patří
hlavně členům spolku, kteří během těch tří dní připravili důstojné
hody.
Fotbalová soutěž
Soutěž je teprve ve svém začátku. Oproti minulému ročníku nám
ubyla mužstva TJ Sokol Nevšová a Viktorie Otrokovice B (postup do
I.A třídy), TJ Sokol Němčice a TJ Lukov (sestup do okresního přeboru
a nižších soutěží) a také FK Tlumačov (přeřazen do jiné skupiny I.B
třídy). Místo nich zaujala místa mužstva TJ Sokol Sehradice a FC
Malenovice (sestup z I.A třídy), SK Louky, SK Březnice a TJ Slavkov
pod Hostýnem (postup z okresního přeboru).

Pořadí

Družstvo

Poč.
zápasů

Body

1

Sokol Veselá

6

15

2

TJ Slavkov pod Hostýnem

6

14

3

FK Mladcová

6

12

4

FK Lužkovice-Želechovice

6

12

5

FC Malenovice

6

11

6

TJ Sokol Tečovice

6

11

7

FC TVD Slavičín B

6

10

8

SK Moravan Kostelec u Holešova

6

10

9

SK Louky

6

10

10

FK Admira Hulín

6

6

11

TJ Sokol Lípa

6

5

12

SK Březnice

6

4

13

FK Příluky

6

4

14

TJ Sokol Sehradice

6

2

Ing. Tomáš Marek

Mladší a starší přípravka
Vyvrcholením sezóny 2016/2017 se stal pro
obě mládežnická mužstva Turnaj o pohár starosty obce pořádaný dne 24. 6. 2017. Turnaj byl
rozdělen do dvou věkových kategorií. Starší
přípravka na turnaji skončila ve své kategorii na
třetím místě za týmy Tlumačova a Těšnovic.
Mladší přípravka pak svou kategorii vyhrála
před týmy Tlumačova a Žalkovic. Na turnaji byly
zároveň představeny nové dresy pro nadcházející sezónu 2017/2018. Po turnaji začaly hráčům
fotbalové prázdniny, které skončily druhý srpnový týden, kdy pozvolna začala příprava na
nadcházející fotbalovou soutěž. V současné
době je sezóna v plném proudu a aktuálně se
po odehraných třech kolech držíme na druhém
místě své skupiny. Dokud počasí dovolí, budeme se držet zavedeného tréninkového systému,
každé úterý a čtvrtek od 16:00 hod. na fotbalovém hřišti v Kostelci. V tyto dny se můžete na
naše tréninky přijít podívat, popřípadě přivést
své mladé hráče, kteří by měli zájem se do
jednoho z nejpopulárnějších světových sportů
aktivně zapojit. Souběžně se starší přípravkou
na hřišti trénuje pod vedením pana Koutňáka také parta těch úplně nejmenších fotbalistů, kteří momentálně nehrají žádnou soutěž, ale
pilně se připravují. Do této fotbalové školičky je taktéž možné přivést nové členy, kteří se mohou průběžně k již stávajícím přidat
Ing. Aleš Pospíšilík, barevné foto na str. 16
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←Mateřská škola

↑ Fotbalová starší přípravka

←Mladí hasiči na soutěži v Němčicích ↑ Vzpřímené papriky p. Grygery
↓Prvňáčci ve školním roce 2017 - 2018
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Foto: Zaviačičová (1),P. Pospíšilíková (1), Pospíšilík (1), Andrlík (1),
archív školy (1)

