Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
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Příspěvek starostky obce
.

1/2019
Vážení spoluobčané,

v příspěvku starostky obce v právě vydaném třetím čísle našeho obecního zpravodaje Kostka jsem si
stanovila cíl informovat vás o tom, co se dělo v naší obci v uplynulých letních měsících a co nás v nejbližší
době ještě čeká. O událostech se sice můžete mnohé dozvědět z uveřejňovaných zápisů ze zasedání ZO a
ze schůzí RO, ale myslím, že neuškodí, když si je budete moci přečíst v níže uvedeném přehledu i s některými doplňujícími informacemi.
V průběhu letních měsíců byla zásadním způsobem opravena střecha na přístavku budovy sokolovny, za
kterou obec zaplatila částku přesahující 190 tis. Kč. Na Domě seniorů, kromě drobnějších oprav při údržbě jednotlivých bytů, byly provedeny práce na seřízení a přetěsnění všech oken a dveří, za které obec
zaplatila téměř 145 tis. Kč, a výměna rozvodů TUV v ceně dosahující téměř 130 tis. Kč. Zpevnění plochy mezi obytnými domy blízko návsi a
oprava výmolů na příjezdové cestě k hřišti pod lesem přišla obecní kasu na více než 142 tis. Kč. Opravy prostor zázemí školní kuchyně, které
požadovala Krajská hygienická stanice Kroměříž, stály obec cca 463 tis. Kč. Od 16.9.2019 budou v obci zahájeny práce na rekonstrukci části
chodníku a sjezdech v úseku chodníků nově vybudovaných v roce 2018, které by měly být dokončeny do 31.10.2019. Cena za dílo vysoutěžená ve veřejném výběrovém řízení činí 1 155 557 Kč. Některé práce, které jistě také přispěly k vylepšení vzhledu naší obce, jako například
nátěr oplocení víceúčelového hřiště, nátěr pergoly u Domu seniorů a výměna starých, rezavých košů na odpadky za nové, byly provedeny i
zaměstnanci obce. Pokud vše poběží hladce, tak by v letošním roce měly být zahájeny i opravy v přízemí budovy Domu seniorů, které budou spočívat v sanaci vlhkosti pronikající z podlah do stěn a osazení rekuperačních jednotek ve třech bytech, které jsou vlhkostí nejvíce
postiženy. Projektová dokumentace je zpracovaná, na nejbližším zasedání ZO bude předložena ke schválení zadávací dokumentace výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky a po schválení zhotovitele bude možné opravy zahájit.
V současné době jsou nebo ještě do konce roku budou připraveny projektové dokumentace na další zakázky, na které budeme žádat o
dotace z různých operačních programů. Z těch nejdůležitějších vyjmenuji 3 projekty: „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Kostelci u Holešova –
místní část Karlovice“, „Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova“ a „Obnova hřbitova v obci Kostelec u Holešova“. Jsou již podané
žádosti o dotace na nový automobil pro zásahovou jednotku JSDH a elektronickou úřední desku, která bude moderním prostředkem pro
operativnější informování občanů.
Vážení spoluobčané, výčet výše uvedených akcí, které jsou naplánované, není ani zdaleka konečný. Jsme si vědomi a pracujeme i na dalších
aktivitách, které mohou přinést něco pozitivního pro naši obec jako např. spuštění vysokorychlostního internetu, zřízení účinného systému
pro zvýšení bezpečnosti občanů a udržení pořádku v obci atd. Ne všechny naše myšlenky a plány však směřují k materiálním cílům.
Jsem velmi ráda, že jsme byli osloveni pořadateli 13. ročníku Českého varhanního festivalu, kteří přijíždí do obcí, ve kterých se nachází
historické varhany, aby ukázali, jak krásným hudebním nástrojem varhany jsou. Interprety jsou vždy vynikající profesionální varhaníci z
Čech i ze zahraničí, kteří připravují jedinečné koncertní programy pro jednotlivé nástroje. Všechna města a obce, které se k tomuto důležitému festivalu připojují, připravují svým obyvatelům krásný hudební zážitek a napomáhají tak i záchraně těchto svérázných a nenahraditelných svědků naší vlastní minulosti. Vybrané vstupné je věnováno majitelům varhan jako příspěvek na jejich údržbu nebo opravy. Máme to
štěstí, že se v kostele sv. Petra a Pavla v naší obci nachází historické, pozdně barokní varhany, které sem byly v roce 1833 přeneseny ze
zrušeného kláštera v Brně, a s laskavým svolením Římskokatolické farnosti v Kostelci u Holešova může být 27. října 2019 od 16 hod. na
tomto nástroji předveden koncert barokní hudby.
Vážení spoluobčané, na úplný závěr mého příspěvku mi dovolte ještě jeden krátký odstavec. Možná že se k vám dostala informace o článku, který, mimochodem právě v den mých narozenin, zveřejnil pan zastupitel Petr Žůrek a který je z valné části osobním útokem na mne.
Nebudu na tento článek reagovat v našem obecním zpravodaji, protože nechci podporovat snahy, aby se změnil v „bulvární plátek“. K
článku takového charakteru se ale vyjádřit musím a učiním tak v diskuzi na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční na
přelomu září a října a na které vás tímto srdečně zvu!!!!
Marcela Pospíšilíková, starostka obce

Zprávy z obce
.
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U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 4 obce Kostelec u Holešova konané dne 6. 6. 2019. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova
schvaluje
2/4Z/2019 Závěrečný účet obce Kostelec u Holešova za rok 2018.
3/4Z/2019 účetní závěrku obce Kostelec u Holešova za rok 2018 a
hospodářský výsledek ve výši 1 071 202,36 Kč.
5/4Z/2019 pronájem podílu České poště o velikosti 3/20 parcely č.
st. 100 v k.ú. Kostelec u Holešova.
6/4Z/2019 veřejnoprávní smlouvu číslo D/2019/9 s Charitou Holešov o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u
Holešova ve výši 15 000 Kč.
7/4Z/2019 veřejnoprávní smlouvu číslo D/2019/10 s Linkou bezpečí,
z.s. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u
Holešova ve výši 1 000 Kč.

8/4Z/2019 jako zhotovitele zakázky malého rozsahu II. kategorie
"Úprava zázemí ZŠ Kostelec u Holešova" firmu EKON ST, spol. s r.o.,
která nabídla nejnižší cenu.
10/4Z/2019 dokumentaci výběrového řízení zakázky malého rozsahu III. kategorie "Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova".
11/4Z/2019 seznam firem, které budou přímo obeslány jako potenciální dodavatelé prací na zakázce "Oprava chodníků v obci Kostelec
u Holešova“.
15/4Z/2019 SMLOUVU č.: OT-014330052992/002 o zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 246/29 k realizaci stavby s názvem
"Kostelec u H., kabel. přípojka NN-Barták".
16/4Z/2019 rozpočtové opatření č. 1/2019.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova jmenuje
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12/4Z/2019 výběrovou komisi na zhotovitele zakázky "Oprava
chodníků v obci Kostelec u Holešova" ve složení: Mgr. Jindřich
Surala, Alois Hradil, Mgr. Aleš Pospíšilík, předsedou výběrové komise určuje Mgr. Jindřicha Suralu.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova souhlasí
9/4Z/2019 se stanoviskem RO nečerpat dotaci na zakázku "Zlepšení
nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova" a realizovat stavební část zakázky z finančních prostředků obce.
13/4Z/2019 s podáním žádostí o dotace v roce 2019 v rozsahu
navrženém Radou obce.
14/4Z/2019 aby v případě získání dotace na podporu nástrojů komunikace s veřejností byla s Mikroregionem Žídelná uzavřena
smlouva o účasti na projektu.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova projednalo
4/4Z/2019 v souladu s §6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění • Zprávu o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v
uplynulém období 2014-2018 vč. pokynů pro zpracování návrhu
změny územního plánu, dle § 55 odst. 1 ve spojení s § 47 odst. 5
stavebního zákona • schválilo Zprávu o uplatňování Územního
plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 vč. pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu. Změna bude
pořízena zkráceným postupem v souladu s § 55a stavebního zákona.
Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zhotovitele zakázky malého rozsahu III. kategorie "Zlepšení nakládání s odpady v
obci Kostelec u Holešova" - stavební část., firmu SISKO, s.r.o. Přerov.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 12/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 10. 6. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
2/12R/2019 s projektovou dokumentací pro stavební povolení
novostavby RD na pozemku p.č. 618/18 k.ú. Kostelec u Holešova.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí Informace o dotačních titulech vyhlášených OPŽP a MŠMT.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 13/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 24. 6. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/13R/2019 zprávy ze služebních cest starostky obce za období od
14.5. do 24.6.2019.
4/13R/2019 žádost ZŠ Kostelec u Holešova o vyřazení a likvidaci
(odprodej) majetku v rozsahu dle Protokolu vyřazení majetku z
používání v období od 1.1.2019 - 31.5.2019.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
3/13R/2019 uzavřít smlouvu na sběr použitých jedlých olejů s firmou Libor Černohlávek - sběr v PET lahvích do dodané sběrné nádoby.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost obyvatel
domů v Kostelci u Holešova č.p. 251, 27, 115 a 29 o vybudování
zpevněné asfaltové plochy na části obecní parcely č. 736/11 před
jejich domy. RO pověřuje starostku obce zadáním zpracování návrhu řešení a rozpočtu, který bude předložen k projednání na veřejném zasedání ZO.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí nabídku Města
Holešov na uzavření Veřejnoprávní smlouvy na odchyt toulavých
psů. Rozhodnutí o uzavření smlouvy je v kompetenci ZO.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 14/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 8. 7. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/14R/2019 zpracování projektové dokumentace na řešení vstupu
pro cizí strávníky do ŠJ firmou BAUMAS projekt, spol. s r.o. dle
předložené cenové nabídky.
4/14R/2019 zpracování projektové dokumentace na zakázku
"Oprava budovy seniorského domu (č.p. 286/ obec Kostelec u Hole-

šova" firmou ArchSta servis, s.r.o. dle předložené cenové nabídky.
5/14R/2019 objednání administrace žádosti o dotaci na zakázku
"Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích"
RRAVM dle předložené cenové nabídky.
6/14R/2019 provedení opravy komunikace metodou turbo, celoplošně se zaválením firmou NVB LINE, s.r.o. dle předložené cenové
nabídky.
7/14R/2019 prodloužení nájemní smlouvy na užívání obecního bytu
v budově ZŠ č.p. 150 do 31.7.2020 s p. Patrikem Spáčilem.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
2/14R/2019 s přijetím peněžního daru ve výši 2 700 Kč od firmy
WALMAG MAGNETICS, s.r.o. Základní školou Kostelec u Holešova.
8/14R/2019 s poskytnutím peněžního daru ve výši 1 500 Kč Mysliveckému spolku "Mariánov".
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí uzavření příkazní
smlouvy na zajištění technického dozoru na zakázku "Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova" s Ing. Josefem Bartošem.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí uzavření smlouvy
na zajištění technického dozoru na zakázku "Úprava zázemí kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova" firmou Baumas projekt, s.r.o.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 5 obce Kostelec u Holešova konané dne 9. 7. 2019. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova
schvaluje
1/5Z/2019 že zápis ze zasedání ZO č. 4 konaného dne 6.6.2019 se u
bodu 5 v části posledního řádku diskuze a hlasování mění následovně: Výsledek hlasování: Pro: 9/ Proti 1 (Žůrek P.)/ Zdrželi se: 2 (Měrka P, Hlobil P. st.) P. Hlobil ml. Po hlasování sdělil, že nehlasoval.
2/5Z/2019 zařazení bodu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene“ do programu veřejného zasedání ZO Kostele u
Holešova č. 5/2019. Bod bude do programu zařazen pod č. 9.
3/5Z/2019 zařazení bodu „Schválení výjimky z ustanovení OZV č.
1/2018 o nočním klidu“ do programu veřejného zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 5/2019. Bod bude do programu zařazen pod č. 10.
5/5Z/2019 zhotovitele zakázky malého rozsahu III. kategorie "Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova", firmu PSM plus,
s.r.o.
6/5Z/2019 uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Holešov na
odchyt toulavých a opuštěných psů Městskou policií Holešov, pořízení obecního kotce pro dočasné umístění odchycených psů a uzavření smlouvy s útulkem pro psy v Kroměříži.
7/5Z/2019 rozpočtové opatření č. 2/2019.
8/5Z/2019 žádost obce o pořízení změny Územního plánu Kostelec
u Holešova dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
tzn., že pořizovatelem změny bude Městský úřad Holešov.
9/5Z/2019 Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030052032/002 o smlouvě budoucí mezi obcí
Kostelec u Holešova (budoucí povinná) a E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná) o zřízení věcného břemene na parcelách č. 161/3
a 736/6 v k.ú. Kostelec u Holešova v majetku obce Kostelec u Holešova pro stavbu s názvem „Kostelec u Hol., Charvát, Kab NN“.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
obyvatel domů č.p. 251, 27, 115 a 29 v Kostelci u Holešova o vybudování zpevněného asfaltového povrchu na prostranství před jejich
domy.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 15/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 29. 7. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/15R/2019 přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
roce 2019 z programu "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"
ve výši 16 100 Kč.
3/15R/2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
4/15R/2019 provedení prací na ošetření stromů u rybníka v Karlovicích v rozsahu dle nabídky p. Miroslava Tobolíka.
5/15R/2019 termín schůze RO č. 16/2019 na den 19.8.2019.
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7/16R/2019 objednat zpracování PD "Obec Kostelec u Holešova rekonstrukce chodníku a VO m.č. Karlovice" a zajištění inženýringu
u firmy UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice dle předložené nabídky ze
dne 16.8.2019.
Rada obce Kostelec u Holešova navrhuje
8/16R/2019 Zastupitelstvu obce Kostelec u Holešova jako zpracovatele Změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova schválit Ing.
arch. Vladimíra Dujku. Důvodem je předložení nejnižší nabídkové
ceny a skutečnost, že se jedná o zpracovatele aktuálně platného
Územního
plánu
Kostelec
u
Holešova.
Výsledky
projednávání,
o
kterých
se
nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových o změnu využití pozemků
v k.ú. Kostelec u Holešova v ÚP obce Kostelec u Holešova. Žádost
bude projednána s pořizovatelem Změny č. 1 ÚP, k jednání je ZO
zmocněn
pověřený
zastupitel
P.
Hlobil
st.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost paní Věry
Mňačkové, bytem Kostelec u Holešova č.p. 71, o odkoupení pozemku p.č. 437/11 k.ú. Kostelec u Holešova v majetku obce Kostelec u
Holešova. Souhlas s vyhlášením záměru prodeje pozemku je v kompetenci zastupitelstva obce, kterému bude žádost předložena na
zasedání č. 6/2019.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh Ing. Čeleďové
na řešení revitalizace zeleně na hřbitově a nemá k podanému návrhu připomínky.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 16/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 19. 8. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/16R/2019 žádost obce o pořízení změny Územního plánu Kostelec
u Holešova dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
tzn., že pořizovatelem změny bude Městský úřad Holešov.
3/16R/2019 vyřazení hmotného majetku obce dle Hromadného
protokolu č. 1/2019.
4/16R/2019 vyřazení nepotřebného majetku (vybavení MŠ) z evidence obce dle seznamu (likvidačního protokolu, list č. 1 a 2).
5/16R/2019 cestovní zprávy ze služebních cest starostky obce za
období od 25.6.2019 do 19.8.2019.
6/16R/2019 pokácení suchých bříz na obecní parcele č. 61/5 u
dětského hřiště v Karlovicích a ošetření jasanu u hřiště u rybníka v
Karlovicích. Práce budou objednány u firmy Ošetřování stromů,
Rizikové kácení Miroslav Tobolík, cena prací dle cenové nabídky ze
dne 14.8.2019.

Obec Kostelec u Holešova
obdržela neinvestiční dotaci
z rozpočtu Zlínského kraje
v roce 2019 z programu "Podpora
zmírnění následků sucha v lesích"
ve výši 16 100 Kč. Dotace byla
použita na úhradu části nákladů
spojených s vybudováním oplocenky na parcele č. 85/1 v k. ú.
Karlovice u Holešova, kde byly z
důvodu kůrovcové kalamity vykáceny suché smrky a kde bude na
podzim provedena nová výsadba
listnatých stromů.

Povinné čipování psů od roku 2020
Vážení majitelé, chovatelé psů,
s předstihem vás upozorňujeme, že podle novely zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem. Výjimkou je
pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011 a pes mladší 6 měsíců
(před prvním očkováním proti vzteklině).
Zajištění čipování psa je povinností majitele a provádí ho veterinární lékař. Čipování představuje jednorázový
úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží
zvířete. Majitel je povinen uvést číslo čipu v očkovacím průkazu. Na každého nenačipovaného psa bude nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, kdy má tento pes v očkovacím průkazu záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Jinými slovy, od 1. 1.2020 nebude očkování proti vzteklině u neočipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat problémy v případě poranění člověka jejich
psem, kdy hrozí peněžitá sankce ve výši i několika desítek tisíc korun.
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Výhodou čipování psa je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů (např. na
www.iftaregistr.cz je registrace zdarma). V případě ztráty psa jej pak je možné pomocí čipu identifikovat a díky
databázi nalézt jeho majitele.
Nabízíme občanům možnost zorganizovat hromadné načipování psů v naší obci tak, že veterinární lékař přijede
v říjnu přímo do obce a úkon v ceně 290 Kč provede. Zájemci, přihlaste se, prosím, do konce září na obecním
úřadě.

Prevence proti vzniku požárů
V rámci organizace preventivně výchovné činnosti jsme na obec obdrželi od Hasičského záchranného sboru České republiky informační
„Bezpečnostní desatero“, ve kterém je soustředěno deset nejdůležitějších zásad prevence požárů v domácnostech. Přečtěte si je pozorně a
hlavně je, prosím, každý den mějte na paměti.

Oznámení o zahájení sběru tříděného odpadu – použitých jedlých olejů a tuků
Od 1. 1. 2020 bude v obci Kostelec u Holešova zahájen sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností. V obci
budou prozatím umístěny dvě černé sběrné nádoby s víkem speciálně upraveným pro vhoz uzavřených PET
lahví s použitými jedlými oleji a tuky. Jedna nádoba bude ve dvoře Domu služeb, druhá bude umístěna
v Karlovicích na stanovišti sběrných nádob na tříděný odpad.

Fórum zastupitelů
Vážení spoluobčané, k argumentacím uváděným v příspěvku zastupitele Ing. Petra Žůrka ohledně ztráty více jak 1,1 mil. Kč na
pronájmu školní kuchyně a jídelny jsem se vyjadřoval v periodiku č. 3/2017, 2/2018 a 1/2019. Tvrzení uváděná autorem článku jsou lživá, ničím nepodložená, která mají jediný cíl. Pošpinit a znevážit práci vedoucích představitelů obce. V usnesení
policie ČR se mimo jiné uvádí – Prověřením trestního oznámení, dospěl policejní orgán k závěru, že nedošlo k porušení povinnosti obce nakládat se svým majetkem, užívat jej a spravovat s péčí řádného hospodáře. Smutné je, že autor příspěvku
nepřizná chybu, že se mýlil a nenajde v sobě vnitřní sílu, aby se za své jednání omluvil. Ba naopak, uměle vytváří další kauzy,
kterými se snaží zpochybnit práci vedení obce.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Doplňující informace
V č. 1/2018 obecního periodika KOSTKA bylo uveřejněno moje sdělení zastupitele, které ale bylo oproti zaslanému textu vydavatelem
zkráceno na takovou míru, že publikovaný text mého původního příspěvku ztratil smysl. Mělo být uveřejněno sdělení zastupitele v tomto
obsahu a rozsahu: Internetové stránky www.kostelecuholesova.eu informují o dění v obci Kostelec u Holešova. Pravda poněkud nezvyklým
a jiným způsobem. Jako občané obce máte právo být informováni i o odlišných či nesouhlasných názorech: že existují protinávrhy řešení
různých záležitostí, že se vede polemika nad zvoleným postupem. Takovéto informace o dění v obci mi chyběly, a proto existují stránky
www.kostelecuholesova.eu. Množství a charakter dokumentů (video, fotografie, rozsáhlé texty) na webu neumožňuje, aby byly v periodiku
KOSTKA příspěvky technicky a prostorově plnohodnotně publikovány. Dovolím si Vás odkázat na titulky příspěvků z posledního období.
Listopad: „Realizace veřejného osvětlení“. Prosinec: „KÚ zrušil odmítnutí obce poskytnout vítěznou nabídku Etmonta“, ZZO č. 25 – videozáznam“. Leden: „KÚ vyhověl mému odvolání“. Únor: „Dílčí audit 2017 – bez pochybení by to nešlo?“. Březen: „Máme se bát o zdraví a život?“, ZZO č. 26 – videozáznam“, „Náhubek na Žůrka“.
Ing. Petr Žůrek,
zastupitel obce Kostelec u Holešova“.
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Doplňující informace
V č. 2/2018 obecního periodika KOSTKA bylo uveřejněno moje sdělení zastupitele, které bylo oproti zaslanému textu vydavatelem zkráceno
takovým způsobem, že publikovaný text mého původního příspěvku ztratil logický smysl. Mělo být uveřejněno sdělení zastupitele v tomto
obsahu a rozsahu: 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, který je veřejně
dostupný na stránkách www.kostelecuholesova.eu; důležité pasáže pojednávající o okolnostech vzniku nájemní smlouvy na školní jídelnu a
kuchyni jsou opatřeny titulky.
Ing. Petr Žůrek,
zastupitel obce Kostelec u Holešova
Na základě rozhodnutí krajského soudu otiskujeme v plném znění „doplňující informace“ zastupitele. (Původně okresní soud naše zásahy neotištění drobných pasáží v textu - odsouhlasil v plném rozsahu.) Pikantní na celé situaci je, že celou druhou kauzu mezitím příslušné
orgány odložily jako neodůvodněnou. V prizmatu času se tak úporné snažení zastupitele jeví jako hysterické šíření poplašné zprávy. Škoda,
že si zastupitel ve svém lítém vytváření jakýchsi pseudokauz bere jako rukojmí děti a jejich výživu, stresuje jejich rodiče vytvářením dojmu,
že ve školní jídelně se dějí nekalosti, v rámci kterých nemusí být děti řádně živeny.
Redakce
O černé stavbě "Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova" jsem zde psal v č. 4/2018. K textu nelenil přilepit svůj názor místostarosta
Hlobil v očekávaném duchu - mnoho slov, minimum faktů převázáno mašlí slibu "v následném období proběhne zaměření stavby a poté její
kolaudace". Nevím, jak dlouhé je následné období. Doufám, že ne jako dočasné umístění vojsk. Utekl půlrok. Situace se nejen nezměnila,
ale černé stavby si všimla i auditorka na straně 10. Marně požadovala dokument skutečného provedení stavby a kolaudační rozhodnutí.
Pozastavuje se nad zaplacením celé částky dodavateli, aniž by obec obdržela veškerou dokumentaci. Podivuje se nad prodloužením termínu odevzdáním díla, který byl schválen se zpětnou platností. Na nesrovnalosti s černou stavbou se marně ptala dvakrát - v listopadu 2018 a
v květnu 2019. Na webu obce zprávu auditorky už nenajdete, ale na mých stránkách ano (finanční dokumenty). Nezkolaudované chodníky
jsou stále stavbou veřejnosti nepřístupnou.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel

Dopis čtenáře
Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!"
(plný text článku s dokumenty je na stránkách www.kostelecuholesova.eu)
Vážená paní Pospíšilíková, je nejvyšší čas odstřihnout pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila.
Zpřetrhat nitě loutkáře, co ze sebevědomých a přemýšlejících osob dělá poslušné loutky konající vůli loutkovodiče. Jasně a zpříma se vyrovnat s trpkými plody zasetými bývalým starostou Hlobilem. Nebát se vytáhnout z koutů úřadu obce kostlivce minulosti. To je cesta k
přirozenému respektu funkce starostky obce, úctě k demokratickým principům této země a konání v souladu se zákony.
Po nástupu do funkce starostky obce se konání paní Pospíšilíkové zdálo být korektní. Byla vidět snaha přečíst si obsah smluv, text zákonů,
vzdělat se na školeních, naslouchat připomínkám a korigovat případné přešlapy. Jenže jak ubíhaly týdny, přibývalo agendy a ubývalo času
na řešení. Jako snadné se jevilo převzít praktiky chlebodárce funkce - bývalého starosty Hlobila: v zastupitelstvu máme pořád pohodlnou
nadpoloviční většinu, lidé nás opětovně zvolili; stačí nafasovat hroší kůži a spustit informační hradbu, aby včas nezjistili co a jak děláme.
Řešení je to rychlé a praktické. Sice to není demokratické, ale kdo v dědině chápe co je demokracie a na co má právo?
Autorství odpovědi obce na moje námitky k závěrečnému účtu 2018 bych z použitých slovních obratů a logiky argumentace přisuzoval
bývalému starostovi Hlobilovi. Podepsána je starostka Pospíšilíková. Vnucuje se závěr, že dochází k hlobilovatění: odpovídá se zcela na
něco jiného, než bylo předmětem mé námitky. Já jsem upozorňoval na vyhozených 78.193 Kč v roce 2018 firmě BHZ invest, s.r.o. z Hradce
Králové za žádost o dotaci. Paní Pospíšilíková v odpovědi píše o výdajích na výběrové řízení, které v roce 2019 dělala firma ALNIO Group,
s.r.o. z Brna za 82.280 Kč.
"... my se musíme řídit tím, co tady je v této bichli", hřímal bývalý starosta Hlobil. Žádost o poskytnutí obsahu "bichle" mi obec napřed
zamítla, Krajský úřad zamítnutí zrušil a pak obec část vydala. Ačkoliv je pod dokumenty obce podepsána starostka Pospíšilíková, používané
slovní obraty a rozpory v argumentaci by ukazovaly na bývalého starostu Hlobila. Vkrádá se opět myšlenka, že dochází k hlobilovatění:
napřed obec tvrdí, že složka je soukromá a obec složku nevlastní; o měsíc později dokument ze složky obec vlastní. Lhát a zapírat do té
doby, než mi vrchnost (Krajský úřad) plácne přes prsty - na to je třeba mít zvlášť vytříbené morální vlastnosti.
Ohledně článků v periodiku KOSTKA obec prohrála soudní spor. Experiment s ignorováním zákona přijde obec na nejméně 50 tisíc Kč. Ačkoliv vyhlášení rozsudku byli osobně přítomni oba hlavní aktéři protiprávního jednání - současná starostka Pospíšilíková a bývalý starosta
Hlobil, na nejbližším jednání Rady obce do zápisu zamlčeli, že obec soud prohrála. Namísto návrhu kroků jak splnit rozsudek je v zápise RO
hlobilovatění: dobrovolně nic neříkat, nezveřejňovat dokud se někdo nezeptá, negativní informace o obci neexistují.
Vážená paní Popíšilíková, rozumím důvodům a smyslu Vaší vděčnosti bývalému starostovi Hlobilovi za instalaci do funkce starostky. Je
veřejně známo, že Váš dlouholetý zaměstnavatel je od ledna 2018 v konkursu, což mimo jiné znamená propuštění zaměstnanců, registraci
na úřadu práce a ztrátu příjmu. Nešlo přehlédnout časový soulad mezi úpadkem Vašeho zaměstnavatele a skokovým zdvojnásobením
odměny za funkci místostarostky obce. 125 tisíc Kč od obce v roce 2018 bylo dozajista vítaným příspěvkem při ztrátě zaměstnání. Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně
2,2 miliónů Kč.
Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne,
zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.
Ing. Petr Žůrek
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nechybí prevence požární ochrany. Děkujeme SDH Karlovice za
spolupráci.

Myslivecká olympiáda

Den dětí
Letos jsme svátek dětí pojali trošku netradičně. Rozhodli jsme se, že
se zúčastníme Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve
Zlíně. Navštívili jsme filmová představení v multikině Golden Apple
Cinema. Velké dobrodružství Čtyřlístku zhlédli žáci 1. – 3. třídy,
Rocca mění svět 4. – 5. třídy. Žáci 2. stupně měli možnost vidět
v předpremiéře film Uzly a pomeranče. Všechny filmy byly v rámci
festivalu zdarma, na dopravu nám přispěla Rada rodičů. Některé
třídy také využily doprovodného programu a podívaly se do zámeckého parku a na náměstí, kde bylo pro děti připraveno mnoho
aktivit.
Mgr. P. Pospíšilíková

Žáci 1. – 5. ročníku mají v rámci této akce, kterou připravují kostelečtí myslivci, nejen zážitek ze soutěže, ale především krásný vzor a
příklad lidské obětavosti a nadšení udělat co nejvíc pro naši přírodu.
Děkujeme všem, kteří se na letošní olympiádě podíleli.

Branný den
Díky spolupráci s MS Kostelecký les můžeme využít areál Myslivny.
Znalost témat ochrany člověka za mimořádných událostí doplňují
žáci důkazem své fyzické zdatnosti. Na stanovištích již několik let

Exkurze do Rymic
Nezapomínáme pravidelně navštívit i nejbližší kulturněhistorické
zajímavosti, mezi něž lidové stavby v Rymicích rozhodně patří. Žáci
4. a 5. ročníku zvládli tento výlet i jako částečné pochodové cvičení.
Můžeme tedy směle vyvrátit tvrzení, že současné děti neujdou ani
pár kilometrů. Ujdou! 

Čtení v MŠ
Součástí aktivit projektu Celé Česko čte dětem, kterým se ve škole
věnujeme několik let, patří čtení v okolních MŠ. Je vždy něčím no-
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vým pro děti ze školek i pro naše žáky, kteří vlastně trénují čtení pro
své budoucí potomky.

šitelné, že naši kluci a holky to umí.
VIDA Brno
V brněnském zábavném vědeckém parku Vida! se exponátů musí dotýkat každý.
Skvělé interaktivní zážitky si
mohli zdarma užít vybraní žáci
naší školy v rámci zájezdu,
který spoluorganizovaly základní školy našeho regionu
díky koordinaci prostřednictvím Místního akčního plánu
pod vedením MAS (Místní
akční skupiny). Pozornost
věnujeme nejen žákům v rámci
inkluze, ale všem, kteří, jak
doufám, jednou budou náš
svět řídit.

Vystoupení v Domě seniorů

Program pro všechny obyvatele DS připravují společně se žáky
učitelé ZŠ a ZUŠ Hulín. Skvělé publikum, které je tolerantní
k občasným chybičkám, oceňuje každé vystoupení, jež je mnohdy
úplnou premiérou. Příjemná atmosféra mezi diváky a vystupujícími
přispívá k tomu, že každoročně není mezi dětmi nouze o zájemce,
kteří se budou na představení podílet. Těšíme se příště na viděnou.

Pohádkový les
Pro nejmladší žáky školy, děti MŠ z Kostelce i okolí připravili i letos
deváťáci procházku plnou pohádkových postav spojenou rozličnými
úkoly vědomostními i dovednostními. Není samozřejmé, že nejstarší
žáci školy dokáží „blbnout“ kvůli těm nejmladším. O to více je potě-

Výlet za odměnu
Celoškolní soutěž, která kombinuje průběžné plnění úkolů pro třídy,
sběr papíru, aktivity Recyklohraní atd., má své vítěze, kteří si díky
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podpoře Rady rodičů mohli „užívat“ při společném třídním výletě.

S nejstaršími, s deváťáky se
loučilo nejen vedení školy,
ale i malí kamarádi, o něž se
absolventi v rámci patronátu
celý rok starali, žáčci prvního
ročníku.
Ani letos nechyběl tradiční
symbolický skok do života,
kterým kluky a holky
z „devítky“ provedla třídní
učitelka Mgr. Renata Smékalová.
V podvečer se před zraky
rodičů rozloučili se žáky, kteří
úspěšně ukončili povinnou
školní docházku, také představitelé obce. Všichni jim
přáli do dalšího života štěstí a
úspěch.

Environmentální výchova

Podařilo se nám získat na ekologické aktivity z dotace Zlínského
kraje 73000,- Kč. První exkurzí, která byla pro první a devátou třídu,
byl výjezd do Hustopečí v rámci spolupráce s ochránci přírody
z Valašského Meziříčí.

Mozek

Jak funguje náš mozek? Jak se naučit na písemku?
Fyzikálně - přírodopisné povídání doplněné unikátními pomůckami
dokázalo zaujmout naše žáky.
To, jestli to ale všichni zvládnou podle návodu (na jedničku), se ale
teprve ukáže. 
Závěr školního roku
Na slavnostním shromáždění na konci školního roku se hodnotila
práce za uplynulý školní rok společně s hosty – paní starostkou
Pospíšilíkovou a panem starostou Škrabalou z Roštění. Mimořádnými, i když pravidelnými hosty byli Ing. Ladislav a Martin Pospíšilíkovi, kteří předali ocenění nejlepším ve výtvarné soutěži Požární
ochrana očima dětí.
Neoznačené články Mgr. Ballnér, foto archív školy
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Rozloučení pro rodiče

… ještě pohádkový les

Mateřská škola 2019

Pozvánka na výstavu
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V naší farnosti nastala po letech změna v duchovní správě. Dosavadní duchovní správce P. Jan Vinkler nastoupil do zaslouženého
důchodu s tím, že bude dále bydlet a obhospodařovat místní faru.
Arcibiskupem byl ustanoven s účinností od 1. srpna nový kněz P.
Petr Dolák, který bude sloužit také farníkům z Němčic, Roštění a

okolí, kde se staral o 12 kostelů, sloužil lidem po duchovní stránce a
udržoval kostely po stránce stavební.
Náš nový kněz zná dobře okolí Bystřice pod Hostýnem, ale i bývalého kosteleckého kněze P. Josefa Němce, který u nás před lety působil. Jelikož zde je zatím krátce, zvyká si na nový život ve farnostech a doufá, že s pomocí Boží a Panny Marie budeme všichni spolu
dobře vycházet a směřovat do Božího království.
P. Petr Dolák zve všechny k pravidelné společné modlitbě každou
neděli od 15:00 hod. v našem farním Kostele sv. Petra a Pavla
v Kostelci u Holešova.
Srdečně Vás také zveme na duchovní setkání a společnou modlitbu
farníků. Setkání probíhá pravidelně vždy první pondělí v měsíci v
18:30 u pana varhaníka J. Bleši - Kostelec u Holešova č.p. 218.
Prosíme také všechny rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství
svých dětí v ZŠ Kostelec u Holešova, aby si vyzvedli přihlášky na
faře, v kostele po mši svaté, nebo přímo ve škole. Časy výuky pro

Prusinovic, kde bude bydlet na tamní faře.
P. Petr Dolák pochází z Radotína u Soběchleb z početné rodiny.
Působil jako jáhen v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí. Po vysvěcení mu k primici vyšla kniha „Ozvěny ze sv. Hostýna“,
která obsahuje 124 písní a básní od různých autorů (Zahradníček,
Táborský a další). Během svého působení ve Valašském Meziříčí
napsal knihu „Oni jsou otcové naši“, která pojednává o sv. Cyrilu a
Metoději. Dále působil také v Kojetíně a okolí, kde v duchovní
službě vypomáhal. Další dva roky byl kaplanem ve Svitavách. Zde je
nyní knězem jeho bratr. Celkem 19 let působil v Hanušovicích a

jednotlivé třídy budou upřesněny. V rámci výuky náboženské výchovy ve školách se děti seznamují s obsahem křesťanské víry, učí
se komunikovat s Bohem a získávají všeobecný historický přehled.
Mgr. Monika Motáňová

Kulturní komise
.
Velikonoční výstava

1/2019

Ve dnech 13. a 14. dubna 2019 proběhla pod záštitou OÚ Kostelec u
Holešova a jeho kulturní komisí velikonoční výstava, kterou uspořádaly kreativní, ale hlavně nadšené kostelecké ženy.
Jejich přáním, které se snad vyplnilo, bylo inspirovat a přiblížit návštěvníkům krásné období postního času i samotný průběh velikonočních svátků, období nastupujícího jara protkaného množstvím
lidových zvyků a tradic.

Součástí této výstavy byla i ochutnávka tradičních velikonočních
pokrmů jako jsou jídášky, mazanec, beránek, velikonoční hlavička i
různé „jarní“ pomazánky, které spolu s vůní dobré kávy či čaje při
milém posezení dodaly atmosféru celé akci.
Věříme, že se nejen pořadatelkám, ale hlavně návštěvníkům akce
líbila a splnila jejich očekávání.
Ačkoliv děti sotva usedly do lavic a vyhlížíme barevný podzim,
máme pro vás všechny pozvánku na naši další výstavu, vánočně
laděnou, která se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2019.
Těšíme se na Vás!Votavová
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Text a foto Renata Votavová

Letní kino opět v Kostelci!
V letošním roce jsme se rozhodli oprášit starou tradici a uspořádat pro občany letní kino. Areál Myslivny je ideálním místem pro
promítání. Avšak počasí opravdu poručit neumíme a předpovědi
hlásily, že celý den proprší, proto jsme se rozhodli, že celou akci
přesuneme do sokolovny. Ostatně, i ona pamatuje časy, kdy se
v ní promítaly filmy. Atmosféra byla báječná, komedie „Po čem
muži touží“ byla skvělou volbou pro navození pohodového večera. Mnoho účastníků neodešlo ihned po konci filmu, ale ještě
chvíli poseděli, okomentovali film a možná i zavzpomínali na
staré časy. Děkujeme všem, kteří se nezalekli deštivého počasí a
strávili s námi příjemný sobotní večer.
Text a foto Mgr. Petra Pospíšilíková

Další akce kulturní komise
1. Setkání seniorů - 16. 10. 2019 od 16.00 hod
2. Vítání občánků - 20. 10. 2019 v 9,30 hod. Prosíme rodiče nově narozených dětí o vyplnění formuláře pro
zveřejnění nového občánka, který je vyvěšen na webových stránkách obce.
3. Vánoční posezení u cimbálu - 7.12. 2019 od 18. hod.

Hasiči Karlovice
.
1/2019
Činnost mladých hasičů
O POHÁR OBCE KARLOVICE 8. 6. 2019
Za ideálního slunečného počasí se v sobotu v dopoledních hodinách uskutečnil 21. ročník soutěže pro mladé hasiče v klasickém požárním
útoku podle hry Plamen. V této soutěži byli nejrychlejší mladí hasiči z Roštění, druhé místo získal kolektiv z Kroměříže a třetí místo si vybojovali mladí hasiči z Karlovic.
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odpoledne bylo věnováno výšlapu na Pulčínské skály a skalní hrad.
Další den jsme nacvičovali štafetu CTIF a překonávání jednotlivých
úseků. Proběhly také testy na 60 a100 metrů překážek a pokračoval
nácvik překonávání překážek. Část druhého odpoledne patřilo
návštěvě hasičského centra a zbrojnice v Horní Lidči. Velitel sboru
Miroslav Pinka provedl mladé hasiče i s jejich rodiči celou zbrojnicí s
jejím zázemím a školicím střediskem a klubovnou, kterou zdobí
slavnostní prapor a řada pohárů ze soutěží. Po absolvování

Krajské kolo dorostu 9.6.2019
Tři naše dorostenecké hasičské naděje se v neděli zúčastnily krajského kola v soutěži dorostenců. Soutěžící bojovali v disciplínách
100m s překážkami, dvojboji a testech z požární ochrany, zdravovědy, historie hasičstva. V kategorii mladší dorostenky obsadila
Natálie Hradilová pěkné 4. místo, David Sedlář se v kategorii mladší
dorostenci umístil na 7. místě a Luděk Mlčák na 9. místě.
Závodů se účastnilo 58 jednotlivců.
této návštěvy proběhl ve sportovním areálu na tartanovém oválu
nácvik štafety dvojic. Odpoledne bylo ukončeno malým závodem
hasičské zdatnosti a testem znalostí z požární ochrany, zdravovědy,
historie a hasičských značek. Podvečer byl věnován bowlingu, kde si
děti vyzkoušely přesnou mušku a posílily si své ruce odhazováním
bowlingové koule. Třetí dopolední trénink zacílil na nácvik předávky
štafetové proudnice a test na 60 a 100 m. Na závěr proběhlo za
přítomnosti rodičů hodnocení celého soustředění s předáním malých dárků a cen za branný závod. Akce byla podpořena z dotací
Zlínského kraje a obce Kostelec u Holešova.

Stará Ves
11. 8. 2019 se mladí hasiči zapojili do soutěže ve Staré Vsi. Ve
štafetě dvojic a požárním útoku si vybojovali 2. místo.

Soustředění na zvýšení výkonnosti v disciplínách
hry Plamen

Z činnosti sboru

Ve dnech 4. - 7. 7.2019 se konalo soustředění mladých hasičů
v hasičském areálu v Horní Lidči. Soustředění se zúčastnilo 11 mladých hasičů, kteří se během tří dnů zaměřili na nácvik správného
běhu a testování rychlosti na 60 a 100 m. Jeden den byl věnován
nácviku překážkové dráhy na 60 a 100 metrů. V průběhu tohoto
tréninku se měli mladí hasiči možnost seznámit s Petrou Chovancovou, reprezentantkou ČR v požárním sportu, která zde trénuje a je
členkou SDH Horní Lideč. Petra ochotně a nezištně přispěla radou a
rovněž ukázala, jak se překonává domeček pomocí žebříku. Jedno

1. 6. 2019 se sbor
zapojil do pořádání
Dne dětí KVZ Kostelec
u Holešova. Připravil
prezentaci činnosti a
ukázky z disciplín hry
Plamen.
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Soutěž v požárním sportu
V sobotu 8.6.2019 proběhl 22. ročník netradiční soutěže pro dospělé pod názvem „Útok naruby“. Do soutěže byli zapojeni i rozhodčí,
vedoucí družstev a přítomní funkcionáři sborů. Z prvního místa se
radovaly ženy z Karlovic, které předběhly hasičky z Roštění. V kategorii starších pánů se setkala dvě velmi vyrovnaná družstva; o
prvenství domácích rozhodlo pouhých 0,68 vteřiny. Soutěž byla
podpořena z dotací Zlínského kraje a obce Kostelec u Holešova.
Oslav 130 let trvání SDH Stará Ves 9.6.2019 a 120 let SDH Roštění
16.6.2019 se za náš sbor zúčastnili vždy tři pozvaní zástupci sboru.

Netradiční soutěž Roštění 16. 6. 2019
Součástí oslav sboru byla i netradiční soutěž hasičských družstev
okrsku a pozvaných sborů. Náš sbor reprezentovalo družstvo žen,
které se umístilo na druhém místě za týmem z Prusinovic, které
tvořili členové zásahového družstva.

Technický zásah JSDH 13. 6. 2019
Ve čtvrtek 13.6. ve večerních hodinách vyjeli po přívalovém dešti
členové zásahové jednotky k zaplavené cestě na Loučkách. Bylo
nutno odvést vodu z cesty a vyčistit kanálové vpusti pro odvod
vody.

Setkání Kostelců 22. 6. 2019
28. setkání Kostelců se realizovalo v Kostelci u Jihlavy. Ze sportovních soutěží se uskutečnila soutěž hasičů a fotbalistů na fotbalovém
hřišti. Soutěž ve střeleckém sportu proběhla na střelnici mimo
obec. V hasičské soutěži, která se skládala ze dvou částí požárního
útoku a běžecké disciplíny, obsadilo naše pětičlenné družstvo první
a druhé místo.
Dva členové sboru, Ladislav a Martin Pospíšilíkovi, si připravili k
brannému závodu školy 25.6.2019 stanoviště požární ochrany, na
kterém prověřili žáky ze znalostí předpisů požární bezpečnosti a
první pomoci. Na slavnostním ukončení školního roku 27.6.2019
předali místostarosta sboru Ladislav Pospíšilík a vedoucí mládeže
Martin Pospíšilík žákům diplomy a upomínkové předměty za výsledky ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže. 8
žáků postoupilo do okresního kola, 3 pokračovali i do kola krajského, kde se dva z nich umístili na prvních místech a postoupili do
republikového kola.
Ing. Ladislav Pospíšilík, foto Pospíšilíkovi
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Kostelecké hody

Sport
.
Karlovický nohejbal

1/2019
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Vděční diváci

Foto Andrlíková (9)↑

2. utkání OP mladší žáci ze dne 15. 9. 2019 – Kostelec – Prusinovice

Andrlík (3)↓

)
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