©

V červnu se lidé radují létu, včely květu.

2/2018..

Starší fotbalová přípravka

Šťastní trenéři i hráčí, kteří v zápase Kostelec u Holešova - Lubná vyhráli 10 : 2!
Zleva: Pavel Dudík, Aleš Pospíšilík - trenér, Adam Dědič, Marek Dolák, Tomáš Hlobil, Lukáš Roubalík, Jaroslav Dědič, Kryštof Štajnar, Lukáš
Pospíšilík, Ondřej Koutník, Vojtěch Válka, Jiří Dědič-trenér, Radim Šenk, ležící: Ivan Válek, na fotce chybí Natálie Hradilová a Vojtěch Vilímek
Střelci gólů
jméno

Blíží se nám nejoblíbenější část roku, hlavně
tedy pro děti. Konec školních povinností a
spousta volného času. Je to čas, kdy se zhodno44
Dudík Pavel
tí celoroční píle a úspěchy. My také hodnotíme.
17
Dědič Adam
Uplynulou sezónu. Vše, co se nám podařilo, ale
3
Dědič Jaroslav
i nepodařilo. Jak byly naplněny naše představy
4
Hradilová Natálie
jako trenérů, zároveň však kolik práce odvedli
4
Pospíšilík Lukáš
hráči. Stejně jako po podzimní části se mi článek píše velmi dobře, protože dosahované
4
Roubalík Lukáš
výsledky starší přípravky byly výborné a prvních
1
Šenk Radim
šest soutěžních kol chlapci nepoznali hořkost
1
Válka Vojtěch
porážky. Pouhé dvě jarní prohry na hřištích
soupeře nám vynesly vítězství ve své skupině a celkové sedmé místo v okresním přeboru starších přípravek. V průběhu jarní sezóny se k týmu připojila Natálka Hradilová, která se hned s celým týmem sžila a čtyřmi vstřelenými góly se zařadila mezi potřebnou oporu týmu. Nejlepším střelcem celé soutěžní skupiny se stal Pavel Dudík. Z dalších jarních událostí bych ještě zmínil, že
se větší část týmu zúčastnila pod záštitou místní základní školy McDonald´s cupu, na kterém se bohužel umístila na třetí, tedy nepostupové
příčce. Rádi bychom poděkovali především hráčům, kteří zodpovědně přistupovali nejen k přípravě, ale také k samotným zápasům. Dále
bychom chtěli vyjádřit velké díky rodičům a rodinným příslušníkům, členům SK Moravan Kostelec u Holešova a všem fanouškům, kteří nás
přišli podpořit. Těšíme se na nový ročník a doufáme, že v našich řadách přivítáme nové členy a rozšíříme naši fotbalovou rodinu 
Mgr. Aleš Pospíšilík, trenér, foto Mgr. Andrlík
počet
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Příspěvek starosty obce
Vážení spoluobčané,








ani se tomu nechce věřit, že vstupujeme do závěrečné fáze tohoto volebního období. Je zcela přirozené, abychom vám občanům, kteří jste nám svěřili obec na čtyři roky do správy, složili účty a zhodnotili naše počínání.
Toto hodnocení se odvíjí od plnění PLÁNU ROZVOJE OBCE Kostelec u Holešova 2015-2018, který na začátku
volebního období schválilo zastupitelstvo obce. Plnění jednotlivých bodů tohoto programu bylo projednáváno a
schvalováno na jednáních zastupitelstva obce, také v pravidelných čtrnáctidenních intervalech na jednáních rady
obce. S výstupy z těchto jednání jste byli pravidelně seznamováni v rubrice Zprávy z obce v periodiku KOSTKA.
Jsou také zveřejněny na www stránkách obce. Dnes již můžeme říci, že převážná většina plánovaných úkolů byla
splněna. Přehled je uveden pod názvem SPRÁVA A ROZVOJ OBCE. Další důležité body agendy obce:

Rozpočty – všechny rozpočty na jednotlivé kalendářní roky byly sestavovány s maximální odpovědností
jako vyrovnané. Obec hospodaří s finanční rezervou, nedošlo k jejímu zadlužení. Vynakládání finančních prostředků bylo efektivní a hospodárné. Každá koruna byla účelně vynaložena ve prospěch obce a jejich občanů.
Bezproblémový chod obce – byl zajištěn u obecního úřadu, u institucí zřizovaných obcí (ZŠ, MŠ, Dům seniorů). Byla zajištěna pravidelná dodávka elektřiny, plynu, vody, funkčnost kanalizace. Odvoz komunálního, velkoobjemového, nebezpečného odpadu, bioodpadu.
Sjízdnost, schůdnost komunikací.
Složky v obci – byly z obecního rozpočtu podporovány finanční dotací, také materiální podporou. Můžeme říci, že spolková činnost v
obci je na dobré úrovni.
Ekologie – uskutečnila se revitalizace obecního pozemku Lipiny. Na revitalizaci pozemku Pod Myslivnou a rybníku Karlovice se pracuje
nebo je zpracována projektová dokumentace. Pracovníci obce provádí pravidelnou údržbu zařízení a zeleně v obci. Zaměřili jsme se
také na čekárny, lavičky, vývěsky, nástěnky, renovaci kříže a zbudování nové autobusové čekárny v Karlovicích.
Sociální záležitosti – osobním jednáním s místním občanem bez domova a ve spolupráci s kompetentními institucemi se podařilo jeho
tíživou životní situaci vyřešit. Citlivě a promyšleně byly obsazovány byty v Domě seniorů. Pravidelně se uskutečňovala setkávání se seniory v obci.
Kultura v obci – kulturní komise ve spolupráci s obcí, MŠ, ZŠ a spolky rozvíjí kulturní a společenské dění v obci. Dvakrát v roce probíhá
vítání nově narozených občánků v zasedací místnosti OÚ.
Spolupráce se starosty okolních obcí – bezprostředně po volbách se podařilo navázat dobré přátelské a pracovní vztahy se starosty
okolních obcí, celého Mikroregionu Holešovsko.

V tomto volebním období jsme zaznamenali nové přístupy a invektivy ve vztahu k obci, které byly spíše ke škodě než ku prospěchu.








Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V předchozím
volebním období 2010 – 2014 neobdržela obec Kostelec u Holešova žádnou žádost tohoto typu. V tomto volebním období 2014 –
2018 eviduje obec Kostelec u Holešova zatím 140 žádostí. Téměř všechny byly zaslány jednou osobou. Všechny žádosti obec vyřídila.
Administrace si vyžádala potřebný čas, zvýšené pracovní úsilí, také finanční prostředky. Tuto agendu bylo třeba posílit jedním externím pracovníkem.
Podněty na kontrolní orgány: Ministerstvo vnitra Praha – komplexní prověrka agendy obce. Státní archiv Brno – komplexní prověrka
spisovny a spisové služby. Právní oddělení a živnostenský úřad Zlínského kraje – stížnosti a odvolání v souvislosti se žádostmi dle zákona 106/1999 Sb., také záležitosti vydávání periodika KOSTKA. Městský úřad Holešov a Policie ČR – záležitosti ve věcech budování nového veřejného osvětlení. CHKO Bílé Karpaty Luhačovice – prověrka povolování kácení dřevin. Žádná z výše uvedených kontrol nezjistila zásadní pochybení ze strany obce, která by vedla k sankcím nebo obvinění z trestného činu, jak nám bylo často podsouváno.
Pořizování videozáznamu z jednání ZO. Zveřejňování těchto záznamů na soukromých www stránkách, také dokumentů agendy obce.
Zveřejněné videozáznamy a dokumenty obsahují osobní a citlivé údaje občanů, čímž dochází k porušení zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tuto záležitost řeší Úřad na ochranu osobních údajů Praha. Ten vyzval provozovatele těchto soukromých www
stránek k nápravě. Přístup provozovatele k nápravě popsaného stavu je však velmi liknavý.
Podněty na ÚOHS (Úřad na ochranu hospodářské soutěže) - administrace výběrových řízení.

Co říci závěrem? Zastupitelstvo obce bylo po celé volební období výrazně polarizováno. S vyhraněnými názory a postupy se vedení obce
dokázalo vypořádat, i když to nebylo vůbec jednoduché. O to více si vážíme výsledků, kterých se podařilo v uplynulém období dosáhnout.
Ing. Petr Hlobil, starosta obce

Zprávy z obce*
1

U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 27 obce Kostelec u
Holešova konané dne 3. 4. 2018
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/27Z/2018 program jednání.
8/27Z/2018
poskytnutí finančního příspěvku formou veřejnoprávní smlouvy Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.
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p. s. se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín 1, IČ: 26593823 ve výši
3.000 Kč.
9/27Z/2018 finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč formou daru na
péči o zraněné živočichy pro ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403,
687 08 Buchlovice.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
2/27Z/2018 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 26 ze dne
27. 2. 2018.

* Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka

2

3/27Z/2018 informace o činnosti OÚ v období od 28. 2. 2018 do
3. 4. 2018.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova souhlasí
6/27Z/2018 v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění, na základě „Návrhu na pořízení změny Územního plánu
Kostelec u Holešova“, který podala *** s pořízením změny územního plánu na části pozemku p. č. 611/4 k. ú. Kostelec u Holešova
vymezené nyní územním plánem jako Plocha technické infrastruktury – energetika na Plochu individuálního bydlení (BI) a to pod
podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů
za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona částkou 10.000 Kč. Současně bude řešeno zásobování el. energií ploch
bydlení BI 6 a BI7. Požadavek bude zahrnut do projednání Zprávy o
uplatňování ÚP Kostelec u Holešova za uplynulé období 2015-2019.
7/27Z/2018 v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění, na základě „Návrhu na pořízení změny Územního plánu
Kostelec u Holešova“, který podala *** s pořízením změny územního plánu na části pozemku p. č. 611/3 k. ú. Kostelec u Holešova
vymezené nyní územním plánem jako Plocha technické infrastruktury – energetika na Plochu individuálního bydlení (BI) a to pod
podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů
za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona částkou 10.000 Kč. Současně bude řešeno zásobování el. energií ploch
bydlení BI 6 a BI7. Požadavek bude zahrnut do projednání Zprávy o
uplatňování ÚP Kostelec u Holešova za uplynulé období 2015-2019.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo
4/27Z/2018 na základě zprávy o hodnocení nabídek veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem
„MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV 02 a RV 03“ dle ust. § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, o výběru dodavatele k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, to je subjektu ETMONTA s. r. o., Holešov - Dobrotice
20 PSČ 769 01, IČ
28263111, společnosti s ručením omezeným.
5/27Z/2018 na základě zápisu a zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky zadávané jako veřejná zakázka malého
rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava chodníků v obci
Kostelec u Holešova“ o výběru dodavatele k uzavření smlouvy
účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, to je subjektu SISKO spol. s r. o., Velká
Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47155558, společnosti s ručením omezeným.
Zasedání Rady č. 6/2018 obce Kostelec u Holešova konané dne
19. 3. 2018
Rada schválila

vybudování zpevněného příjezdu přes obecní parcely č. 168/5
a 162/5. k. ú. Kostelec u Holešova k parcele č. 168/28. Plocha
bude vydlážděna ze zatravňovacích profilů a vybudována na
náklady žadatele až po položení kabelů VO.

vyřazení nepotřebného majetku evidovaného Základní školou
v Kostelci u Holešova dle přiloženého protokolu o vyřazení
majetku z používání v období 01. 01. 2018 - 14. 03. 2018. Bude dodržen způsob likvidace, který navrhl ředitel školy v žádosti o souhlas s vyřazením majetku.
Zasedání Rady č. 7/2018 obce Kostelec u Holešova konané dne
9. 4. 2018
Rada schválila

přidělení bytu č. 31 v Domě seniorů od 1. 5. 2018 manželům
*** a *** ***, ****.

Dodatek ke smlouvě s RAAB Computer, s. r. o. ze dne
20. 10. 2017 o provedení stavby optické sítě
Zasedání Rady č. 8/2018 obce Kostelec u Holešova konané dne
23. 4. 2018
Rada schválila

umístění dopravní značky ZÁKAZ STÁNÍ na vjezdu p. č. 736/8.
Jedná se o vjezd k pozemku stavební parcela č. 95/1.

schvaluje řešení na zvýšení možného počtu dětí umístěných v
MŠ, navržené ředitelkou mateřské školy v dokumentu Počet

míst v mateřské škole - rozbor stávající situace a výhled do roku 2020. Během prázdnin zrušit stávající šatnu a vybudovat ji
v zádveří a vstupní chodbě MŠ. Tento záměr zaslat na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

cenovou nabídku č. 348/2018 od společnosti Okna Morávek
na zhotovení dveří do zasedací místnosti OÚ a kuchyňky.

poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč na občerstvení (turnaj
mladších žáků v kopané), který pořádá Základní škola Kostelec
u Holešova ve spolupráci s SK Moravan.
Rada bere na vědomí

Žádost o součinnost dle § 8 odst. 1 tr. řádu od Krajského
ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž.

zasedání Rady č. 9/2018 obce Kostelec u Holešova konané
dne 14. 5. 2018

Rada schválila

uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí" s městem Holešov za účelem zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů orgány města namísto orgánů obce dle předloženého návrhu.

zakoupení nového nábytku do sokolovny. Jedná se o 40 stolů
a 170 židlí. Výsledná cena do 200.000 Kč bez DPH.

vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým
vozidlem) za období od 13. 1. 2018 do 26. 4. 2018, dle předložené knihy jízd a cestovních zpráv.

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u Holešova za rok 2017.

pokrytí ztráty hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola ve výši11.439,64 Kč z rezervního fondu.

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kostelec
u Holešova za rok 2017.
Rada bere na vědomí

Zprávu č. 279/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kostelec u Holešova, IČ: 00287342 za rok 2017.
Zasedání Rady obce č. 10/2018 obce Kostelec u Holešova konané
dne 28. 5. 2018
Rada schválila

opravu 13 kusů kanálových vpustí systémem samonivelačních
vpustí dle nabídkové ceny ve výši 183.350,- Kč bez DPH. Navrženou částku je třeba zahrnout do rozpočtového opatření a
projednat na ZO 26. 6. 2018.

nákup nových party stanů (2 ks) a pivních setů (16 ks) dle
cenové nabídky ve výši 62.261 Kč bez DPH. Navrženou částku
je třeba zahrnout do rozpočtového opatření a projednat na
ZO 26. 6. 2018.

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

vydat povolení k umístění vodorovné dopravní značky "Zákaz
stání" na pozemku ve vlastnictví obce Kostelec u Holešova,
p. č. 736/8, před vjezdem na parcelu č. st. 95/1.

příspěvek ve výši 3 000 Kč pro SK Moravan na uspořádání
Dětského dne 2. 6. 2018.
Rada doporučila

pro zapůjčení sokolovny pro soukromé účely vypracovat
předávací protokol, ve kterém bude potvrzeno podpisem žadatele uhrazení případných škod na zařízení sokolovny. Tento
postup bude dodržován i v dalších případech zapůjčení sokolovny pro soukromé účely.

Rada souhlasila, aby obec Kostelec u Holešova jako účastník
řízení dotčených pozemků p. č. 106/4 a 762 k. ú Kostelec u
Holešova vydala souhlas s provedením stavby žadatele ***,
***, ***.
RNDr. Macela Pospíšilíková, místostarostka obce
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Správa a rozvoj obce
Oprava chodníků
Obec Kostelec u Holešova podepsala 12. 4.
2018 se společností SISKO Přerov smlouvu
na zhotovení díla OPRAVA CHODNÍKŮ.
2
Jedná se o plochu 1.750 m chodníků. Cena
za provedené dílo je stanovena dohodou
smluvních stran a činí 3.350.227,- Kč včetně DPH. Zhotovitel se
zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 1. 9. 2018.

Modernizace veřejného osvětlení RV02 a
RV03
Obec podepsala 24. 4. 2018 se společností
ETMONTA smlouvu na zhotovení díla
MODERNIZACE A AROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ RV02 a RV03. Souběžně s kabely veřejného osvětlení jsou pokládány chráničky pro zbudování
páteřní sítě vysokorychlostního internetu.

Nové herní prvky pro děti
Některé herní prvky v mateřské škole, na
návsi a v lokalitě Sušeny vlivem povětrnostních podmínek a dlouhodobého
užívání nesplňovaly podmínky bezpečného provozu. Proto byly v zahradě mateřské školy osazeny dva nové herní prvky, jeden také v lokalitě Sušeny. U nově pořízených prvků je předpoklad delší životnosti. Jsou
konstrukčně zhotoveny v kombinaci kov a plasty.

Nové webové stránky a facebook obce
Vzhledem k původnímu nevyhovujícímu
stavu webové prezentace si nechala obec
Kostelec u Holešova vytvořit nové webové stránky, na kterých bude pravidelně
informovat o aktuálním dění a událostech v obci. Současně s webem byl založen také nový oficiální facebookový profil obce. Budeme rádi, když se stanete našim fanouškem
a získáte tak aktuální informace o všem podstatném v obci.

Kácení stromů
V parku, naproti restaurace RŮŽEK, byly
pokáceny čtyři vzrostlé stromy smrku
ztepilého. Důvodem byly obavy z možného pádu a následného poškození
okolních domů, také ohrožení kolemjdoucích chodců a projíždějících

Veřejné osvětlení
V obci je provozováno veřejné osvětlení,
které má nízkou provozní spolehlivost a
je energeticky náročné. Z tohoto důvodu je realizována Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec
u Holešova.

Uvedení spisovny do požadovaného
stavu
Spisovna OÚ byla po dobu dvou desetiletí výrazným způsobem zanedbávána.
Na tuto skutečnost upozornila kontrola
ze Státního archivu Brno, pobočka Kroměříž. Byla sjednána náprava za výrazného přispění externí pracovnice.

Revitalizace obecního pozemku Lipiny
Obecní pozemek Lipiny zaujímá rozlohu
3 hektarů. Dělí se na dvě části – louku a
třešňový sad. V roce 2015 byla zahájena
revitalizace třešňového sadu. Konečná
úprava bude dokončena v roce 2018.

Dům seniorů - údržba, vybudování
drenáže, oprava ČOV
Od roku 2000 provozuje obec Dům
seniorů s 36 malometrážními byty.
V letech 2015 a 2016 byla provedena
generální oprava ČOV u tohoto zařízení.
Na podzim roku 2016 byla ze severní strany Domu seniorů zbudována odvodňovací drenáž.

Zbudování nového dětského hřiště
V srpnu 2017 bylo obci předáno do
užívání nové dětské hřiště v areálu TJ
MORAVAN. Také na Karlovicích byly pro
děti přidány tři nové herní prvky. Realizace tohoto projektu byla financována

motorových vozidel.

za přispění dotace.

Nový obecní prapor
Rada obce Kostelec u Holešova rozhodla
o tom, že bude pro obec zhotoven nový
prapor jako symbol obce. Nový prapor je
sametový, vyšívaný.

Zbudování klimatizace v kancelářích
obecního úřadu
Vysoké teploty v letních měsících posledních let daly podnět k tomu, že byla
do kanceláří OÚ nainstalována klimatizace. Tímto opatřením se zlepší pracovní podmínky v těchto kancelářích.

Oprava budovy školní kuchyně
Bylo třeba komplexně opravit zábradlí
kolem celé budovy, a to jak kovovou
konstrukci, tak dřevěnou výplň. Dále
nejhorší část ochozu z hlediska povrchové úpravy. Před garáží tohoto objektu
byla položena zámková dlažba.

Dům služeb - opravy
V červenci 2016 proběhla na Domě
služeb vyměněna původních dřevěných
oken za plastová, také byly do daného
objektu nově osazeny vstupní dveře. V
srpnu 2017 pokračovaly práce na tomto
domu v opravě části fasády, soklu a
izolace proti vlhkosti.

Zákaz podomního prodeje zboží a služeb
Rada obce Kostelec u Holešova vydala
Zákaz podomního prodeje zboží a služeb,
který platí na celém území obce. Na
příjezdových komunikacích byly rozmístěny informační cedule, a to jak
v Kostelci, tak i na Karlovicích.

Koupě vodojemu z roku 1918
VAK Kroměříž vlastnil dnes již nepoužívaný vodojem, který zbudovali v roce
1918 občané Kostelce u Holešova. Obec
tento objekt od VAK Kroměříž koupila.
Vodárna bude sloužit jako památka
našich předků.
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Obnova uzávěrů vody
VAK Kroměříž pracoval v roce 2017 na
obnově uzávěrů vody na vodovodním
řádu. V případě poruchy bude možné
provést odstávku vody jen v postižené
části obce.

Údržba obecních studní
V červnu a červenci 2017 byla provedena údržba a sanace obecních studní.
Kamenná studna směr Holéč – letopočet zhotovení 1850, tvar kruhu o průměru 150 cm, hloubka 8,30 m, sloupec
vody 6,00 m, množství vody ve studni 10,6 m³.

Garáže Sušeny – dláždění vjezdů
V měsíci květen 2017 byla zhotovena
nová kanalizace a následně položena
zámková dlažba před řadou garáží
v lokalitě Sušeny. K zhotovení tohoto
díla se obec zavázala při prodeji garážo-

Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v
Karlovicích
V letech 2016 a 2017 byla provedena
rekonstrukce
Hasičské
zbrojnice
v Karlovicích. Jednalo se o rekonstrukci
interiéru budovy a také jejích venkov-

vých míst.

ních částí.

Mateřská škola - zateplení, nové oplocení, nová cesta
Bylo provedeno zateplení budovy, zhotovena nová fasáda a provedena oprava
sklepních a půdních prostor. Byly odstraněny keře v blízkosti chodníku a
zbudováno oplocení školní zahrady.
Poškozená asfaltová cesta u MŠ byla nahrazena zámkovou dlažbou.

Zdravotní řez dřevin
V parku pod Farským kopcem byl proveden na lípách zdravotní řez. Cílem
bylo odstranit jmelí, které na stromech
parazitovalo. Na Karlovicích u rybníka
byl na smuteční vrbě proveden zmlazovací řez. Tímto opatřením byla prodloužena životnost ošetřených dřevin.

Oprava propadlé vozovky Sušeny
Technicky nesprávně provedená kanalizace byla postupem času příčinou destrukce asfaltového povrchu vozovky
v lokalitě Sušeny.

Mimořádný odvoz odpadů
Obec organizuje dvakrát ročně sběr
velkoobjemového odpadu. Jednou
ročně na podzim sběr nebezpečného
odpadu, elektroodpadu a ojetých pneumatik. Tato akce probíhá ve spolupráci
s TS Holešov.

Sokolovna - údržbové práce
V letech 2015 a 2016 byly provedeny
údržbové práce zaměřené na opravu
okapů, výměnu topidel, komplexní
výmalbu, výměnu vstupních dveří,
přebroušení a nalakování parket. Jeviště
bylo osazeno novou oponou a zástěnami. Na budově byly vyměněny dvě
původní okna za plastová a také dvoje vchodové dveře.

Generální oprava chladicího boxu ve
školní kuchyni
Ve školní kuchyni byl v provozu 33 roků
chladicí box, jehož provozuschopnost
byla velmi problematická, a to jak
z hlediska funkčnosti, tak i energetické
náročnosti. Tento chladicí box byl nahrazen novým, který má všechny požadované parametry.

Oprava schodiště na Domě služeb
Povrch podlahové krytiny na schodišti
Domu služeb byl od samého zhotovení
poškozen ředidlem při odstraňování
zbytků barvy. Krytina byla velmi obtížně
omyvatelná. V září 2016 byly schody
pokryty novou podlahovinou.

Financování nového osvětlení na Myslivně
Na Myslivně bylo svépomocí členů
mysliveckého sdružení zbudováno nové
venkovní osvětlení celého areálu. Obec
financovala materiálové náklady spojené s realizací tohoto díla.

Pojistná událost na Domě služeb
Z neděle na pondělí 27. 6. 2016 praskla
hadička ke splachovači na WC v prvním
patře Domu služeb. Následkem toho
došlo k promáčení podstatné části
budovy. Vzniklá škoda byla hrazena
pojišťovnou. Díky teplému letnímu
počasí a koordinaci jednotlivých řemeslných prací se podařilo následky havárie poměrně rychle odstranit.

Dovybavení obecní knihovny
V budově Domu služeb je provozována
obecní knihovna, která je vybavena
novým nábytkem, koutkem pro děti,
také novou výpočetní technikou. Místnost byla vymalována, byly zakoupeny
nové záclony. Obec také finančně přispívá na doplnění knižního
fondu.

Rozšíření místní křižovatky
V lokalitě Loučky byla rozšířena a osazena dopravní značkou místní křižovatka.
Tímto opatřením došlo k zpřehlednění a
zvýšení dopravní bezpečnosti daného
místa.

Obnova dopravního značení
V měsících duben a květen 2016 bylo
obnoveno nevyhovující vodorovné a
svislé dopravní značení v obci.

Oprava cesty Karlovice
V jarních měsících 2016 byl opraven
propadlý povrch vozovky směr do lesa.
Podél této místní komunikace byl položen také nový kanál z betonových rour.

Oprava kanálových mříží
V obci je mnoho kanálových mříží, které
si žádají pravidelnou kontrolu a údržbu.
Postupem času se některé z nich propadnou pod úroveň vozovky a pak jsou
vážným nebezpečím pro cyklisty a motoristy.
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Oprava hřbitovních oplocení
Oplocení, a to jak u katolického, tak i
evangelického hřbitova bylo poškozené.
Bylo třeba provést zednické úpravy na
zdi a cihlových sloupcích, také na pálených tvarovkách, které dělají výplň
plotu. Byl opraven i vjezd do katolického hřbitova.

Instalace dataprojektoru
V únoru 2016 byl v zasedací místnosti
obecního úřadu nainstalován nový
dataprojektor a plátno. Toto zařízení
umožňuje prezentovat dokumenty,
projednávané na jednání zastupitelstva
obce.

Obnova stromové aleje v Karlovicích
V okrajové části katastru obce ve směru
Líšná byla pokácena alej 68 přestárlých
topolů. Tyto stromy komplikovaly zemědělskou činnost na přilehlých pozemcích. Náhradou byly vysázeny duby,

Oprava pomníků
Obec Kostelec u Holešova spravuje tři
pomníky a jedno hrobové místo k uctění
památky obětí dvou světových válek.
Také památník zakladatelům Občanské
záložny z roku 1869.

Výsadba alejí švestek
V důsledku pokácení stromů kolem
státní silnice byla obci nabídnuta možnost náhradní výsadby v jejím katastru.
Tímto způsobem byly vysazeny dvě
aleje stromů. Jedna podél cesty
k rybníku na Karlovicích, druhá podél odvodňovacího příkopu
v lokalitě Kleštěnec. Celkem bylo vysázeno 50 ks stromů švestek.

Úklid soukromého pozemku využívaného obcí
Obec dlouhá léta využívala soukromý
pozemek v blízkosti fotbalového hřiště
jako manipulační plochu. Nové vedení
obce tuto plochu vyčistilo a dále ji nevyužívá. Pozemek je v majetku a péči

lípy a buky v počtu 100 ks.

soukromého vlastníka.

Odstavná místa pro auta
Obec vytváří podmínky k tomu, aby si
občané na své náklady mohli zbudovat
v blízkosti svých domů funkční a esteticky upravená parkovací místa

Osazení laviček v obci
V jednotlivých částech obce byly rozmístěny lavičky, které mají posloužit starším
spoluobčanům k odpočinku při jejich
pochůzkách obcí.

Údržba protipovodňového příkopu
Severovýchodní část obce je ochráněna
protipovodňovým příkopem proti možným lokálním záplavám. Je to důmyslný
systém příkopů a propustků, který
odvádí přebytečnou vodu v době jarního tání nebo silných dešťů mimo obec.

Zbudování autobusové čekárny
v Karlovicích
Dlouhá léta využívaná autobusová
čekárna v Karlovicích byla v minulém
volebním období odstraněna. Občané a
hlavně děti, pravidelně dojíždějící do
školy, měli za nepříznivého počasí problém čekat na autobusový
spoj. Vše vyřešila nová autobusová čekárna.

Údržba rekultivované skládky v Karlovicích
Jedná se o bývalou skládku TKO na
ploše 1 ha, u které byla provedena
technická a biologická rekultivace včetně monitorovacího systému skládky.
Povinností obce je zabezpečit pravidelnou údržbu a monitoring této
plochy.

Zpevnění povrchu komunikace
V lokalitě Kleštěnec byl asfaltovým
recyklátem upraven povrch komunikace
k jednomu rodinnému domu. Touto
úpravou došlo k zamezení znečišťování
povrchu návazných místních komunikací.

Pořízení kompostérů
V září roku 2015 bylo do obce za přispění dotací zakoupeno 250 ks plastových kompostérů. Ty byly následně
rozvezeny do domácností, aby je občané mohli využívat ke kompostování
biologického odpadu.

Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Kostelci u Holešova
Na jaře roku 2015 byla provedena rekonstrukce Hasičské zbrojnice Kostelec u
Holešova. Celý objekt byl zateplen a
opatřen novou fasádou. V interiéru domu
vznikla jedna bytová jednotka. Byly provedeny úpravy v okolí domu.

Oprava školní kuchyně

Oprava prasklin ve vozovce
V lokalitě Loučky a Sušeny bylo ve vozovce velké množství prasklin, které si
žádaly opravu. Spáry byly zality asfaltem, aby nedocházelo k zatékání vody a
následnému poškození mrazem.

V roce 2015 byla provedena oprava
školní kuchyně. Jednalo se o komplexní
rekonstrukci interiéru včetně rozvodů
vody, elektřiny, odpadů, obkladů, protiskluzové podlahy. V současnosti kuchyně vaří 3 jídla pro žáky ZŠ, MŠ i pro cizí
strávníky.
Obnova kříže Karlovice
Velmi zanedbaný kříž v centrální části
Karlovic byl zrenovován tak, aby byl
důstojným článkem této části obce.

Oprava zpevněné plochy v areálu sportoviště
V areálu sportoviště SK MORAVAN byla
opravena zpevněná plocha podél multifunkčního a dětského hřiště. Opravu provedla společnost NVB LINE Kvasice.
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Celkem

Odpověď
Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, se v čísle 1/2018 na straně 4 dotknul mé cti a důstojnosti. V rubrice Fórum
zastupitelů vydavatel zveřejnil zkrácené a zcenzurované sdělení zastupitele. Zásahem vydavatele moje originální sdělení zastupitele ztratilo
jazykový a logický smysl proč text publikuji, na jaké příspěvky se odkazuji a kde by si čtenáři mohli příspěvky přečíst. Bezprostředně nad
mým příspěvkem navíc redakční rada publikovala svůj text, který u čtenářů může vyvolávat mylný dojem, že za své sdělení nesu plnou
zodpovědnost a obsah mám plně pod kontrolou, což díky cenzurním zásahům vydavatele není pravda.
Podepsán Ing. Petr Žůrek
Doplňující informace
Zastupitel Žůrek nás požádal o doplňující informaci k otištěnému článku (viz. Kostka 1/18 str. 4.) Doplňující informace je totožná s již otištěným článkem. Informace, které zastupitel požaduje zveřejnit - viz odpověď redakční rady.
Redakční rada
Odpověď redakční rady
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad (odvolací orgán), ve svém ROZHODNUTÍ č. j. KUZL/34550/2018 ze
dne 7. 6. 2018 rozhodl tak, že správnost postupu redakční rady vzhledem ke zkrácení článku, potvrdil.
Redakční rada
Fórum zastupitelů
Vážení obyvatelé naší obce, vážené čtenářky, vážení čtenáři, podle zatím poslední úpravy dokumentu zvaného Pravidla pro vydávání Kostky
mají zastupitelé naší obce možnost vyjádřit se v rubrice zvané Fórum zastupitelů. Prostor k vyjádření je omezen na 1000 úhozů. Zda je to
prostor dostatečný, nechám na čtenáři (počet úhozů až do této věty včetně činí 357). Co mne však nenechává klidným je fakt, že příspěvek
zastupitele ing. Petra Žůrka v Kostce č.1/2018 byl zkrácen, přičemž se značně snížila pravděpodobnost, že čtenář pochopí jeho smysl. Zprvu
jsem myslel, že příspěvek postrádá nosnou myšlenku, to se občas stane. Pak jsem ovšem pojal podezření, že s textem bylo manipulováno a
toto podezření se ukázalo býti realitou. Co k tomu dodat? Vedení obce nemusí v Kostce při současném rozložení sil dát opozici žádný prostor. Činí-li tak omezeně na základě výše popsaného pravidla (1000 úhozů), a to posléze nedodrží, jedná se z jeho strany o pokrytectví.
Ing. Martin Dulava, Ph.D., zastupitel
Obsahovou náplní obecního zpravodaje Kostka mají být zejména příspěvky, které informují o činnosti OÚ, ZŠ, MŠ, spolků apod., které mají
vždy přednost při sestavování náplně každého čísla zpravodaje. Pan zastupitel Ing. Petr Žůrek se od počátku, pod zástěrkou volného přístupu všech občanů obce k informacím o dění v obci, snaží zneužít zpravodaj Kostka jako prostředek pro konfrontaci. Máme za to, že není v
zájmu vydavatele zpravodaje, aby se obsah obecního zpravodaje v tomto smyslu změnil. Každý občan obce má možnost si přijít vyslechnout názorovou pluralitu zastupitelů na veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde má tu nejlepší příležitost si udělat vlastní názor a požadovat od jednotlivých zastupitelů aby obhájili své postoje a názory, týkající se rozhodování o věcech obecních.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka
Více jak 1,1 mil. Kč je ztráta na pronájmu obecního majetku školní kuchyně a jídelny. Několik let upozorňuji na nedovolenou podporu soukromého podnikání, jehož se obec dopouští. Auditorka ve svých zprávách uvádí obdobné. Jelikož jsem jako zastupitel složil slib, že budu
konat v souladu se zákony a Ústavou ČR, musel jsem podat trestní oznámení. Ztráta obce na pronájmu obecního majetku firmě Scolarest
vznikla za 2 roky a 4 měsíce. Údaje vychází z oficiálních finančních a poskytnutých dokumentů obce. Trestní oznámení jsem podal na neznámého pachatele. Jelikož je věc v šetření orgánů činných v trestním řízení, nemohu zveřejňovat detaily podání TO, abych nenarušoval
vyšetřování. Z veřejného zasedání zastupitelstva č. 7 ze dne 23. 6. 2015 pořídila obec zvukový záznam, důležité pasáže pojednávající o
okolnostech vzniku nájemní smlouvy na školní jídelnu a kuchyni jsou opatřeny titulky.
Ing. Petr Žůrek
Vážení spoluobčané, v periodiku č. 3/2017 na straně 6 jsem reagoval na příspěvek zastupitele Žůrka, ve kterém mimo jiné píše o doložené
ztrátě pronájmu školní jídelny. Konstatuji, že tentýž komentář k příspěvku zastupitele Žůrka by se dal použít i v tomto případě. S podrobným vyhodnocením školního stravování byli seznámeni zastupitelé na 22. jednání ZO dne 27. 6. 2017, kde bylo prokázáno, že školní stravování není v žádném případě ztrátové. Ba naopak, ve srovnání s předchozím obdobím byly dlouhodobě ztrátové činnosti přeměněny na
příjem obce. Toto stanovisko jsme připraveni obhájit i před orgány činnými v trestním řízení. Ve zprávě auditorky č. 279/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova, IČ: 00287342 za rok 2017 je uvedeno: III. Při konečném přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Ing. Petr Hlobil
Konečně se rozběhla další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení, tentokrát začínáme na Loučkách. Jak tak ale chodím kolem výkopů,
hlodá ve mně neodbytný pocit že takhle to vypadat nemělo. A letmý pohled do technické dokumentace schválené zastupielstvem mi dává
za pravdu. Cituji z technické zprávy projektu: „Veškeré komunikace, související s řešenou stavbou, budou udržovány v čistém stavu, výkopek nesmí být v žádném případě ukládán na vozovku místní komunikace.“ A skutečnost? Na webu obce není jediná fotka kde by komunikaze na Loučkách nebyly zpola zavaleny zeminou. Cesta mezi Janečkovou a Hráčkovou zahradou byla víc než týden zúžena na jeden pruh.
Zájem zhotovitele stavby chápu – odvoz zeminy stojí čas a peníze. Ale zájem obce a občanů? Opravdu chceme obětovat bezpečnost (chodí
tudy děti i jezdí auta) úsporám zhotovitele stavby? Vedení obce to bohužel nezajímá, hlavně že se staví (kope). Jsem jediný koho zajímá
PROČ?
Petr Měrka, zastupitel
Dopis čtenáře
Milí čtenáři, rozhodl jsem se touto ne úplně obvyklou formou reagovat na dění v naší obci. Chápu, že pro mnoho lidí je komunální politika
neoblíbené a neatraktivní téma. Je ale velmi zajímavé, jak se změnilo vnímání komunální politiky za necelé čtyři roky. Dříve byla komunální
politika spíše více o lidech. Speciálně u obcí naší velikosti je více než pravděpodobné, že se lidé navzájem znají a volí tedy zastupitele ne
podle politické příslušnosti, ale prostě podle sympatií a antipatií. Je tedy až zarážející, jak se změnil styl a rétorika zastupitelstva dnešních
dní. Výrazy jako „opozice“ a „koalice“ jsou vznosně skloňovány na téměř každém zasedání zastupitelstva. Chápu, že dnešní doba je agresivnější a dravější, ale odmítat názor druhého jen kvůli nálepce „opozice, opoziční zastupitel“ je přinejmenším krátkozraké. Je pochopitelné,
že v určité chvíli si každý člověk myslí, že jeho názor je jediný správný. Je ovšem na nás samotných, jak jsme schopni a ochotni naslouchat
odlišným názorům a na základě vlastní sebereflexe svůj názor změnit, nebo být ochotni k diskuzi a kompromisům. Není právě o tomto
politika a speciálně ta komunální? Nikomu svůj názor nevnucuji, a jsem ochoten si vyslechnout názory odlišné. Jen prosím v klidu, konstruktivně a bez zbytečných emocí. Závěrem mi dovolte malé přání. Doufám, že v brzké době vyhraje konstruktivní řešení problémů a rozum nad
sebestředností a arogancí. S pozdravem světu mír.
Jakub Tomeček
(Na žádost autorů neprošly příspěvky redakční úpravou.)
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Mateřská škola
Nějak se nám tam zalíbilo…
Kde? Na prknech, která znamenají svět! Již třetí rok se nám podařilo připravit maminkám k svátku – divadlo. Poprvé jsme to jen zkusili
s pásmem s písničkami „Májová pohádka“, loni už jsme hráli „velký“ muzikál z dějin naší české země („Ta naše zemi, zemička!) a
letos jsme se pustili do dětského muzikálku „Malá jarní pohádka“.
Je o zvířátkách, jaru, ochotě pomoci a kamarádství. Děti opět letos
namalovaly s paní učitelkou kulisy a s chutí si zazpívaly veselé i
smutné písničky o tom, jak si zvířátka žila na dvorečku vesele, dokud z hnízda nevypadlo vajíčko a nenašel je kozlík… A zápletka byla
na světě. Stejně jako v minulých letech jsme s naším „výtvorem“
navštívili obyvatele Domu seniorů a na derniéru pozvali i tatínky,
sourozence a prarodiče našich dětí, aby nebyli o pohádku ošizeni.
Konec školního roku je v mateřské škole vždycky hektický. Návštěva
střídá návštěvu: nejdříve u nás byli prváčci na představení „Kouzelná šou veselého Toma“, pak tatínci na společném odpoledni se
svými dětmi na školní zahradě a na závěr deváťáci na tradičním
„rozloučení s dětstvím“, které v tomto
případě
mateřská
škola symbolizuje.
A výlety! Radost pro
děti a starost pro

dospělé. Byli jsme v Roštění na setkání s městskou policií a policejním psem, na tradiční akci nás pozvali hasiči z Karlovic, pak nás
čekal výlet do Kroměříže, kde byl v Květné zahradě pro starší děti
připraven program. Na další výlet na ranč v Kostelanech jsme vyrazili společně s mateřskou školou v Němčicích. Tam jsme si okoukli
pravého indiána, protože: na závěr školního roku se sejdou u nás na
zahradě namísto dětí samí indiáni a po splnění náročných zkoušek
získají tři orlí pera do čelenky. A tím pádem se mohou zúčastnit
lovu na bizona. Nemůžeme pochopitelně spoléhat na to, že stádo
zrovna potáhne kosteleckým lesem, takže v záloze máme špekáčky,
kabanos a jiné nezdravé dobroty, které si na ohni s rodiči opečeme.
Je to tak, zase je rok za námi. Přejeme vám krásné léto, hodně
radosti s vašimi dětmi a po prázdninách na shledanou! A novým
prváčkům: šťastný první velký krok do života.
Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola Kostelec u Holešova
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Základní škola
Náš týden za hranicemi
Na konci května jsme my, žáci druhého stupně, vyrazili zkoumat
alpské státy. Pět dní, na které byl zájezd naplánovaný, bylo od rána

smíchu. Zábavná hodinka uplynula jako voda a jsem si jistá, že
všichni návštěvníci odcházeli s dobrou náladou. Velmi děkuji pedagogům za přípravu vystoupení, které věnovali nemálo času a energie, žákům za nadšené předvedení a také všem, kteří se postarali o
výzdobu, ozvučení a úklid sálu.
Naše milé maminky, přejeme vám ještě jednou krásný, klidný a
zdravý rok!
Mgr. Miluše Václavková
Mc Donald ´s cup
Koncem dubna naše škola uspořádala okrskové kolo celorepublikové fotbalové soutěže Mc Donald´s cup. Na hřišti SK Moravan jsme
přivítali žáky z holešovských základních škol. Zápasy byly velmi
napínavé a především bojovné až do poslední minuty. Náš tým
svedl vyrovnaná utkání, avšak umístil se na třetím místě. Do okresního kola postupovaly první dva celky. Tímto děkujeme fotbalovému klubu SK Moravan za poskytnuté zázemí, panu starostovi Ing.
Petru Hlobilovi za finanční dotaci, díky které jsme pořídili občerstvení a ceny pro žáky, a také trenérům starší přípravky, Aleši Pospíšilíkovi a Jiřímu Dědičovi. (Foto mužstva na titulní straně)
Mgr. Petra Pospíšilíková
Žáby - beseda
S příchodem jara vidíme na vozovkách velké množství přejetých
obojživelníků.
Zpravidla je to
v místech, kde
nedaleko
můžeme spatřit rybník či
vodní nádrž.
S nástupem
jara totiž začíná migrace žab
a právě tyto
rybníky
jsou
prostředím pro
jejich rozmnožování. Bohužel cesta přes frekventovanou silnici k vodní hladině se
jim velmi často stává osudnou.
O životě žab nám přijela do kostelecké školy popovídat pracovnice
Ornitologické stanice Muzea J. A. Komenského v Přerově paní Ing.
Jana Kosturová. Neopomněla s sebou přivézt živé exempláře ropuchy a skokany. Besedy se postupně zúčastnili všichni žáci 1.
stupně.
Ti nejmenší si odnesli zážitek z pocitu držet ropuchu v dlani, popřípadě si ji pohladit, starší žáci získali spoustu zajímavých informací a
rozšířili tak své znalosti ze života obojživelníků.
Eva Doleželíková, uč. 5. třídy

do večera naplněno super zážitky. Po prohlídce Mozartova Salzburgu jsme si v blízkém solném dole zařádili v montérkách po klouzačkách, ve vláčku i na lodičce. Z alpských velikánů kolem Orlího hnízda, pod nejvyšší horou Německa i na vyhlídkové alpské silnici, kde
se nám předváděli svišti i kamzíci, přecházel zrak. Prohlédli jsme si i
pohádkový zámek Ludvíka Bavorského, cákali jsme se v alpském
potoce, užasli jsme nad krásou Kostnice, známé upálením mistra
Jana Husa. A protože jsme byli hodní, tak v Luzernu a Vídni jsme se
mohli při rozchodu vydat zkoumat tato úchvatná města dokonce i
sami. Moc se nám líbilo, že jsme vyzkoušeli němčinu i angličtinu,
také místní ubytování a jídlo. Všechno klapalo díky skvělým řidičům,
panu průvodci a pod dohledem p. uč. Ministrové a p. uč. Václavkové. Díky za perfektní výlet!
Žáci 6. třídy ZŠ Kostelec u Holešova
Dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo ve Vsetíně
Naši žáci dokázali v krajském
kole Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Vsetíně, že
se jen tak neztratí. V silničním provozu se umí pohybovat s rozvahou, zvládnou
zdolat i nejrůznější překážky,
najdou nejbezpečnější trasu
a s přehledem poskytnou
první pomoc zraněným. Za
své skvělé výkony si odvezli
2. místo a titul za nejlepší
dívčí výkon v II. kategorii. Do
krajského kola postoupili díky
vítězství v okresním kole
v Kroměříži, kde výborného
výsledku dosáhli i mladší žáci,
kteří skončili ve své kategorii na třetím místě. Všem patří velký dík
za reprezentaci naší školy. Přejeme mnoho šťastně najetých kilometrů, protože prázdniny jsou za dveřmi.
Mgr. Monika Ministrová
Akademie maminkám pro radost
Květen letos zářil nejen sluníčkem, ale také díky Dnu matek. Abychom maminkám poděkovali za všechnu jejich lásku, péči a starostlivost, nachystali jsme tradiční Akademii, jež proběhla 11. 5.
v sokolovně. Na úvod zahráli slavnostní fanfáru žáci, studující hru
na dechové nástroje na ZUŠ Hulín u p. uč. L. Žabenského. A potom
už plný sál sledoval veselá, nápaditá, místy napínavá a často dojemná taneční vystoupení jednotlivých tříd inspirovaná známými
písněmi, muzikály i filmy. Pásmo zpestřila též recitace a zpěv a
samozřejmě došlo také na originální scénky, které vyvolaly výbuchy
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ho jména naší školy v našem kraji patří jemu i jeho herecké družině
upřímný dík.
Mgr. M. Václavková
Vystoupení v Domě seniorů
Každoroční červnové vystoupení pro obyvatele kosteleckého Domu
seniorů je přehlídkou toho, co se děti naučily během posledního
roku.
Pestrou
skládanku tvořily
skladby na flétny,
klávesy, žesťové
nástroje,
ale
zazněla i básnička, dvě písničky a
dokonce se hrálo
na improvizované scéně divadlo
–
ukázka
z letošního představení souboru
Klíček. Žáci ZŠ jsou současně žáky ZUŠ a díky spolupráci škol se daří
organizovat i tato vystoupení. Poděkování zaslouží nejen vystupující
žáci, doprovázející učitelé, ale i skvělé a přívětivé publikum.
Mgr. Zdeněk Ballnér
V sedmičce vyrostly Karlštejn, Karlův most i korunovační klenoty
Na konci dubna proběhla v 7. ročníku v rámci mezipředmětového
propojení hodina projektového vyučování. Žáci dostali na začátku
školního roku v hodině dějepisu od Mgr. Levinské zadání k tématu
Karel IV. a jeho kulturní odkaz, jež koresponduje s 670. výročím
založení UK a 640. výročím úmrtí Otce vlasti a zároveň odpovídá
probírané látce o Lucemburcích v rámci ŠVP. Mezi sebou se žáci
dohodli o rozdělení si 5 tematických celků, které pak měli zpracovat
jak vizuálně, tedy vytvořit 3D modely, tak faktograficky, tedy sepsat a přednést referáty.
Na první části pracovali převážně v hodinách výtvarné výchovy a za
přispění Mgr. Dudíkové se jim podařilo vytvořit opravdu unikátní a
rozmanité modely z různých materiálů od papíru a lepenky po
dřevo, a dokonce Lego. Faktografickou část zpracovali žáci doma a
v hodině dějepisu si pak vyzkoušeli také prezentaci své práce s
projevem před třídou i pozvaným hostem - ředitelem školy.
Výsledky práce dětí předčily očekávání vyučujících a žáci ukázali,
že umí být kreativní a spolehlivě se zhostit zadaného úkolu, byť si
mnozí cestu k těmto ctnostem teprve těžce hledají.
Mgr. E. Levinská
Pohádkový les

Beseda s pracovnicí městské knihovny
Do naší kostelecké školy zavítala pracovnice Městské knihovny
z Holešova. Beseda na téma Harry Potter probíhala ve 3. třídě, ve 4.

a 5. třídě se žáci seznamovali s památkami města Holešova a událostmi, které byly opředeny nějakým tajemstvím. Žáci třetí třídy se
dozvěděli, co všechno inspirovalo J. K. Rowlingovou k sepsání příběhů o mladém čaroději a také něco o životě samotné spisovatelky.
Paní knihovnice s sebou přinesla i několik vydání knih, včetně fotografií a scénářů. Děti se do diskuse aktivně zapojovaly a ptaly se na
různé zajímavosti z natáčení i z knih. Ve 4. a 5. třídě zmínila paní
knihovnice rod Rottalů – především hraběte Jana, který byl významnou osobností tohoto rodu. Poukázala také na Šachovu synagogu ze 16. století, jež patří mezi nejvýznamnější památky České
republiky. Doporučila žákům navštívit nedaleký židovský hřbitov,
který je význačný především místem odpočinku tohoto učeného
rabína. Besedy byly poutavé a obohacující. Věřím, že mezi našimi
posluchači se najdou alespoň někteří, kteří půjdou po stopách
těchto událostí a mnohé pamětihodnosti navštíví se svými rodiči.
Eva Doleželíková, uč. 5. třídy
Velký úspěch Klíčku
Školní divadelní soubor Klíček sbíral se svou letošní hrou opravdu
výrazná ocenění. Rekordních 21 dětí pod režisérským vedením Mgr.
Z. Ballnéra v jeho autorském díle Z pohádky do pohádky pobavilo

publikum na 7 představeních. Celkem přes 600 diváků od dospělého až po předškolní věk s nadšením sledovalo putování dvou rozjívených a tak trochu nevychovaných sester po známých pohádkách
a mnohé výstupy odměnilo bouřlivým smíchem a potleskem. A
ceny se dostavily i na všech třech divadelních přehlídkách, kam
Klíček zavítal. Na Hulínském pohádkovém jaru byly vyzdviženy
výkony A. Mičkalové a S. Žárského, na Pohádkové Kroměříži byla
oceněna E. Furchová a V. Koláček. E. Furchová získala dokonce titul
Objev roku na přehlídce ve Hvozdné. Všechny poroty – dětské i
dospělácké – zdůraznily vysokou úroveň souhry herců, výpravy i
režie Z. Ballnéra a právě ve Hvozdné soubor dostal jedno z nejvyšších ocenění této přehlídky za scénografii a výtvarné zpracování,
na němž se podíleli spolu s paní učitelkou Václavkovou i žáci školy
v rámci výtvarné výchovy. V Kroměříži pak za scénář a režii získal
skleněný zvonek - symbol přehlídky - vedoucí souboru.
Kdo se za začátku května zeptal Z. Ballnéra, jak to s divadlem vypadá, dostal odpověď, že snad ani premiéra nebude, protože kvůli
nemocem, absenci či třeba nesoustředěnosti tolika dětí se to prostě nedá zvládnout. O to sladší je odměna právě v podobě tolika
pochval a ocenění. Za skvěle odvedený kus práce a za šíření dobré-

V pátek 1. 6. se uskutečnil tradiční Pohádkový les pořádaný námi,
žáky 9. třídy. Pro žáky 1. až 3. třídy naší a rymické ZŠ a děti
z okolních mateřských škol jsme přichystali zábavné putování. Při
něm se v různých zákoutích lesa setkávali s mnoha pohádkovými
bytostmi a plnili nejrůznější úkoly. Za splnění získávali indicie, které
jim pomohly rozluštit název pohádky. Když pak sami odvyprávěli její
děj, za odměnu dostali sladkou odměnu. I když jsme při přípravách
měli trochu obavy z toho, jak budou děti reagovat, nakonec to
dopadlo na výbornou. Zasmáli jsme se, užili si kontaktu
s nejmenšími a hezky si zpříjemnili Den dětí.
Žáci 9. třídy ZŠ Kostelec u Holešova
Foto v rubrice: archív školy
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Kulturní komise

Vítání nových občánků
Jedno nedělní dopoledne v krásném měsíci máji má kulturní komise každoročně vyhrazeno pro obřad přivítání nově narozených občánků
Kostelce a Karlovic do života. Tentokráte byly mezi naše spoluobčany přivítány tyto děti:
Fabián Válek, Marek Makový, Anežka Blešová, Dorota Suralová, Ema Čúzyová a František Čureja
Milé děti, přejeme vám hodně zdraví, láskyplnou náruč rodičů a šťastný život.
Zdeňka Zaviačičová, předsedkyně kulturní komise
PS: Velmi prosíme rodiče, aby po narození dítěte vyplnili a odeslali „Formulář pro zveřejnění nového občánka“, který najdou na webu
obce v sekci Zpravodaj. Bez tohoto souhlasu nemůžeme zvát rodiče a jejich děti k účasti na obřadu. Děkujeme.
Podvečer v knihovně
Již tradiční akci uspořádali členové kulturní komise ve čtvrtek 22. března v místní knihovně. Tentokrát probíhal podvečer na trošku strašidelné téma – Kouzla a čáry v pohádkách a knížkách pro děti. Děti, které se
letos se svými rodiči dostavily v rekordním počtu, poznávaly podle
předčítaných úryvků názvy knih i jejich hlavní hrdiny. Kromě Malé
čarodějnice nebo víly Amálky nechyběl pochopitelně ani Harry Potter.
Trošku jsme četli, trošku „čarovali“, hodně se smáli, děti si zhotovily
originální záložky do knih a na závěr si domů odnesly odměnu. Co
jiného z knihovny než novou knížku? Tak ať vám láska ke knihám vydrží
po celý život, malí čtenáři!
Zdeňka Zaviačičová, předsedkyně kulturní komise
Zájezd na divadelní představení do Zlína
Již poněkolikáté se nám podařilo v dubnu uskutečnit zájezd do divadla
pro děti a jejich rodiče. Tentokrát se mohli zájemci 8.4. (hned po nedělním obědě) vypravit s námi na inscenaci brněnského divadla Radost,
které hostovalo v Městském divadle Zlín s představením Krkonošské
pohádky. Dětem se divadelní zpracování známých večerníčků moc
líbilo, přestože věkové složení dětí v našem autobusu bylo značně nevyrovnané – od tří do třinácti let! Věříme, že nám postupně budou
dorůstat noví divadelní diváci, aby tato pěkná akce v budoucích letech neupadla v zapomnění.
Zdeňka Zaviačičová, předsedkyně kulturní komise, foto archív

Klub vojáků v záloze
VIII. ročník soutěže ve střelbě z malorážky
KVZ Kostelec u Holešova uspořádal v rámci Dětského dne v sobotu
2. 6. 2018 již osmý ročník soutěže ve střelbě z malorážky.
Na parkovišti před střelnicí prezentoval SDH Karlovice vybavení pro
soutěže v hasičském sportu včetně hasičského „vozu“ pro výcvik
nejmladších hasičů oddílu Florián I.
S úderem osmé hodiny začala plnit střeleckou soutěžní disciplínu
první soutěžní směna. Po nezbytném poučení o zásadách bezpečnosti a povelech na střelnici se ujali svého úkolu instruktoři z řad
členů KVZ, kteří se věnovali jednotlivým soutěžícím a instruovali je,
jak zaujmout nejvýhodnější polohu, jak zamířit a pracovat na
spoušti. Po provedení a zhodnocení nástřelných ran a označení
terčů jménem soutěžícího následovaly rány soutěžní. Po splnění
soutěžní disciplíny byly terče neprodleně předány komisi rozhodčích, kteří ihned terče hodnotili a vyplňovali výsledkové listiny.

Kategorie

Celkem
bodů

Pořadí

Natálie Hradilová

10 - 12

71

1

Kryštof Jedlička

10 - 12

63

2

Vojtěch Lipner

10 - 12

47

3

Jiří Václavek

>12

79

1

Jakub Šiška

>12

72

2

Veronika Šišková

>12

71

3

Kateřina Lipnerová

doprovod 85

1

Pavel Šiška

doprovod 83

2

Vladimíra Dorničáková

doprovod 82

3

Jméno

12

Mezitím se připravovala další soutěžní směna. Po vyhodnocení byly
terče předány soutěžícím.
Soutěž byla již tradičně vyhlášena ve dvou hlavních kategoriích mladší žáci 10 – 12 let a starší žáci. Vedlejší kategorie, těšící se
velké oblibě, byla vyhlášena pro dospělé z řad doprovodu.
Výsledky nejlepších v jednotlivých kategoriích jsou shrnuty
v přiložené tabulce.

Soutěžící v hlavních kategoriích byli oceněni medailemi, diplomy a
dárkovými balíčky. Dospělí z řad doprovodu diplomy. Ve všech
kategoriích se soutěže zúčastnilo celkem 35 soutěžících.
Děkujeme soutěžícím za aktivní účast a disciplínu na střelnici, členům z řad KVZ Kostelec u Holešova a SDH Karlovice za věnovaný
čas, OÚ Kostelec u Holešova a ZŠ Kostelec u Holešova za podporu
akce. Věříme, že si všichni zúčastnění užili příjemné dopoledne. Už
se chystáme na ročník devátý.
L. Pavelec

Zprávy z farnosti
Svátost prvního svatého přijímání v naší farnosti
V neděli 10. června proběhlo v našem farním kostele sv. Petra a
Pavla v Kostelci u Holešova první svaté přijímání. Svátost Eucharistie přijalo z rukou našeho kněze P. Vinklera celkem pět dětí
(jedna dívka a čtyři chlapci) z Kostelce u Holešova a Roštění. Mše
svatá byla velmi slavností. Kostel byl krásně vyzdoben květinovou
dekorací a schola vybrala nejlepší skladby. Poděkování a povzbuzení patří také všem rodičům, kteří vedli své děti k hodinám náboženské výchovy v průběhu celého roku.
Dávejme dobrý příklad našim dětem, které vedeme ke křesťanskému životu. Naučme je přijímat svátosti s pokorou a touhou
v srdci. Mysleme na proměněné Tělo i Krev Ježíše Krista, které
nám kněz při mši svaté podává.
Matka Tereza z Kalkaty řekla: „Eucharistie je pokrm, bez kterého
bych nezvládla ani hodinu svého života.“
Mgr. Monika Motáňová, foto archív farnosti

Kosteláň
KOFOLE 2018
Také v letošním roce uspořádal spolek Kosteláň KOFOLE – Kostelecké folckové léto. Tato nezvyklá zkratka kombinuje folk a rock do jednoho
celku. Na pódiu jste mohli spatřit skupinu Plán „C“ ze Šternberka, která hraje podle slov svého zpěváka Pavla „romantický bigbít“. Dále pak
skupinu Magiön z Drahlova, kteří ve svém vystoupení kombinují snad
všechny hudební styly. Jako třetí vystoupila skupina s příhodným názvem Třetí dáma z Přerova, která do svých písniček promítá folk, rock i
metal. Závěr patřil tradičně skupině Megalika. Věříme, že ti, kteří na
myslivnu přišli, strávili příjemné sobotní odpoledne a večer. Pro děti
nechyběl skákací hrad a pro všechny pak bohaté občerstvení. Děkujeme
za podporu MAS Moštěnka a za spolupráci při realizaci akce všem členům a příznivcům spolku Kosteláň.
Zdeněk Ballnér, foto archív školy
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SDH Karlovice
Z činnosti mladých hasičů
Středoškolské mistrovství České republiky v požárním sportu
Ve dnech 19. a 20. dubna proběhla soutěž požárních družstev a
jednotlivců v areálu Střední průmyslové školy chemické
v Pardubicích. Arcibiskupské gymnázium Kroměříž reprezentoval
v soutěži jednotlivců člen našeho sboru Martin Pospíšilík. Soutěžil
v běhu na 100 m s překážkami a ve výstupu na cvičnou věž do druhého patra. Ve výstupu na cvičnou věž se umístil na skvělém 9.
místě.
O zlatou proudnici Hané
21. 4. 2018 se vydalo na soutěž do Kyselovic šestičlenné družstvo
mladých hasičů v doprovodu rodičů. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a
štafetě 4x60 m.
Třídenní soustředění mladých hasičů s rodiči 27. - 29. 4.2018 Horní Lideč.
0,07 sekundy. Ztráta na druhé místo byla 0,45 sekundy. V kategorii
starších dorostenek se Anna Mlčáková umístila rovněž na 4. místě
se ztrátou pouhých 0,97 sekund na 3. postupové místo.
Z činnosti sboru
24. února proběhlo školení pokladníků.
14. března byly ukončeny v ZŠ A MŠ Kostelec základní kola výtvarné
soutěže Požární ochrana očima děti a do okresního kola byly odevzdány tři nejlepší práce z každé kategorie. V průběhu dubna a
května proběhlo okresní, krajské a republikové kolo. V okresním
kole získala MŠ první, druhé a třetí místo, základní škola obsadila 1.
a 3. místo. V kategorii digitální technika postoupil Martin Pospíšilík
až do republikového kola, kde obsadil 1. místo.
24. března proběhlo školení vedoucích mládeže s praktickým výcvikem disciplín hry Plamen.
18. dubna uspořádal náš sbor spolu s hasiči z Roštění návštěvu školy
s přednáškami o prevenci před požáry.
29. dubna se část členů v čele s vlajkonošem připojila k hasičské
pouti na Sv. Hostýn.
9. května proběhlo ocenění hasičů u hejtmana Zlinského kraje

Kolektiv mladých hasičů strávil tři krásné dny plné nácviku disciplín
na hru Plamen ve sportovním centru Horní Lideč. Mladí závodníci
od přípravky až po dorostence měli možnost si vyzkoušet atletickou
tartanovou dráhu a hasičské překážky. Jedno odpoledne věnovali
návštěvě Betlému v Horní Lidči. Tento unikátní česko – slovenský
dřevěný mechanický betlém byl dokončen v roce 2012. Zajímavostí
betlému je, že mimo hlavní postavy a historické místo narození
Ježíše je zde zachyceno 40 nejznámějších míst Zlínského a Trenčianského kraje. Jeden podvečer soustředění byl věnován turnaji jednotlivců v bowlingu. Do soutěže byly zapojeny všechny děti
s velkým nadšením.
Okresní kolo hry Plamen 12. 5. 2018 Chropyně
Družstvo starších žáků se zapojilo do okresního kola hry Plamen. V
šesti disciplínách se družstvo se třemi nováčky a dvěma mladšími
žáky umístilo na 11. místě v okrese.
Okresní kolo dorostu v požárním sportu proběhlo 13.5.2018 na
atletickém stadionu v Chropyni. Soutěžilo se v běhu na 100 m
s překážkami, dvojboji a testu z požární ochrany. V kategorii starší
dorost se v letošním roce sešla velmi silná konkurence. Prvních pět
míst se vešlo do jedné sekundy. Martin Pospíšilík obsadil 4. místo.
Od třetího místa a postupu do krajského kola ho dělilo pouhých

Hejtman Jiří Čunek udělil při setkání hasičů u příležitosti svátku sv.
Floriána na návrh krajského SH ČMS Zlínského kraje záslužné vyznamenání druhého stupně Ing. Ladislavu Pospíšilíkovi za dlouholetou aktivní činnost.
12. 5. 2018 proběhlo okrskové kolo
v požárním sportu
Družstvo mužů se zúčastnilo celorepublikové postupové soutěže v požárním sportu
a umístilo se na 3. místě.
26. 5. 2018 se družstvo hasičů zúčastnilo
setkání Kostelců v Kostelci nad Černými
lesy.
Ing. Ladislav Pospíšilík, foto Pospíšilíkovi
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Mapa přírodních ohnisek zoonóz* přenosných na člověka v ČR

Mapa zobrazuje prostorové rozmístění velikosti rizika onemocnění klíšťovou encefalitidou. Míra rizika je vyjádřena v šesti stupních, které
2
jsou na mapě vyjádřeny postupně různou barvou od zelené (bez rizika) po fialovou (velmi vysoké riziko).
Úkolem řešitelského týmu katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze bylo připravit metodický postup zpracování družicových dat, potřebný pro zjištění vazby mezi prostorovým rozmístěním různých druhů vegetace v
lesním porostu a mírou rizika nákazy klíšťové encefalitidy (více na http://web.natur.cuni.cz/gis/klistata/.) Vytvořená metodika pak byla
aplikována na družicová data pokrývající celé území České republiky. Cílem bylo získat zcela nový a jedinečný podklad pro hodnocení rizikovosti lokálních oblastí s větším prostorovým detailem než administrativní území obce s rozšířenou pravomocí. Vytvořená mapa je prvním
produktem svého druhu, který poskytuje podrobnější prostorové informace o riziku onemocnění klíšťovou encefalitidou na území celé
České republiky.
Pro zpravodaj Kostka upravila Šárka Andrlíková, informace i mapa jsou přetištěny s laskavým svolením autorů řešitelského týmu.

Občerstvení zajištěno
2

* nakažlivé nemoci přenosné na člověka (až 150 potenc. druhů, např. lymeská borrelióza, tularémie, toxoplasmóza, salmonelóza, vzteklina aj.
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Sport
Konec jarní sezóny 2018
Skončila jarní část mistrovské sezony 2017/2018. Naše mužstvo nakonec v tabulce obsadilo konečné 7. místo. Oproti minulému ročníku se
jedná o posun vzhůru. Spokojenost může být ale jen částečná. Pokud bychom získali v předešlých zápasech aspoň o jedno vítězství navíc,
skončili bychom na pěkném 5. místě. Bohužel díky nevyrovnanosti našich výkonů a výsledků jsme nakonec nemohli dosáhnout na lepší
umístění.
Výsledek
(skore)

Body

V

25.3. Sehradice - Kostelec

3:5

3

1

0

0

0

1.4. Kostelec - Mladcová

2:1 np

2

0

1

0

0

8.4. Příluky - Kostelec

1:0

0

0

0

0

1

15.4. Veselá - Kostelec

2:1

0

0

0

0

1

22.4. Kostelec - Louky

2:3

0

0

0

0

1

28.4. Tečovice - Kostelec

3:2

0

0

0

0

1

4:2

3

1

0

0

0

13.5. Lužkovice - Kostelec

1:3

3

1

0

0

0

20.5. Kostelec – Slavkov pod Host.

5:3

3

1

0

0

0

4:5 np

2

0

1

0

0

6:1

3

1

0

0

0

10.6. Březnice - Kostelec

6:2

0

0

0

0

1

15.6. Kostelec – Hulín

0:3

0

0

0

0

1

37:33

19

5

2

0

6

Den

Zápas

6.5. Kostelec - Malenovice

26.5. Slavičín - Kostelec
3.6. Kostelec – Lípa

Celkem

VP PP

Poznámka k tabulce: V...výhra, VP...výhra v penaltovém rozstřelu, PP..prohra
v penaltovém rozstřelu, P...prohra

Tabulka I. B třídy sk. B – Zlínský kraj – muži po 26. kole
Pořadí Družstvo

Poč. zápasů

Body

1

FK Mladcová

26

60

2

Tj Sokol Veselá

26

57

3

TJ Sokol Tečovice

26

52

4

SK Louky

26

48

5

FK Lužkovice-Želechovice

26

42

6

FC TVD Slavičín

26

41

7

SK Moravan Kostelec u Holešova

26

39

8

FC Malenovice

26

38

9

TJ Slavkov pod Hostýnem

26

37

10

FK Admira Hulín

26

36

11

SK Březnice

26

34

12

FK Příluky

26

29

13

TJ Sokol Sehradice

26

19

14

TJ Sokol Lípa

26

14

P

Dětský den na hřišti
V sobotu 2. 6. 2018 od 15 hodin proběhl na fotbalovém
hřišti Dětský den organizovaný kosteleckými maminkami
ve spolupráci se spolkem SK Moravan.
V areálu sportoviště bylo připraveno deset sportovních
stanovišť, na kterých děti postupně plnily příslušné
sportovní úkoly. Při splnění určitého počtu úkolů pak
měly děti právo na vyzvednutí zasloužených sladkostí
všeho možného druhu.
Po splnění svých úkolů se mohli ti nejmenší, ale nejenom ti, občerstvit pochutinami z udírny či grilu, případně zchladit studeným nealkem či alkem. K dispozici byla
také točená zmrzlina.
Těm, co měli ještě energie dost, byl k dispozici skákací
hrad, který měl opravdu velký úspěch. Vystřídalo se na
něm snad všech cca sto dětí, které se Dětského dne
zúčastnily. Dětský den se jednoduše vydařil.
Závěrem bych rád poděkoval všem rodičům a dětem,
kteří se akce zúčastnili. Dále pak těm, kteří se zasloužili o
organizaci akce. V neposlední řadě OÚ za poskytnutí
finančního příspěvku.
Kostelecké hody 2018
Trochu neočekávaně a mimo pořadí spolků budeme
letos opět po roce organizovat Kostelecké hody. Organizaci hodů jsme převzali místo TJ Sokol. Program je na
straně 15. Všichni jste srdečně zváni!
Ing. Tomáš Marek, foto Mgr. Andrlík
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