4/2019
ZPRAVODAJ OBCE KOSTELEC U HOLEŠOVA A KARLOVICE

„Vánoce, Vánoce přicházejí….“

Navzdory slunečnému počasí se ve dnech 23. a 24. listopadu 2019 linula z prostor obřadní síně kosteleckého
obecního úřadu vůně jehličí, vanilky, skořice a zněly zvuky koled. Kreativní kostelecké ženy zde ve spolupráci
s kulturní komisí totiž uspořádaly VÁNOČNÍ VÝSTAVU, která měla navodit a snad i navodila vánoční atmosféru nejen
v těchto prostorách, ale i v srdcích a duších všech návštěvníků, kteří výstavu navštívili. Výstava měla přiblížit adventní
čas i vánoční dobu napříč „časem“. Nechyběly betlémy, perníčky, vánoční věnce a stromeček, slaměné ozdoby,
andělé, vánoční cukroví, které bylo možno spolu s dalšími dobrotami, které k tomuto období neodmyslitelně patří,
samozřejmě i ochutnat a potěšit tak kromě zraku i chuťové buňky. Kéž se tato pohodová atmosféra dostala k srdcím
všech návštěvníků!
Závěrem dovolte organizátorkám této akce popřát všem „krásné Vánoce plné dárků, které se nedají koupit ani
zabalit…“
text: Renata Votavová
foto: Dagmar Páníková

www.kostelecuholesova.cz
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Příspěvek starostky obce
Vážení spoluobčané,
zdá se mi, že to není tak dlouho, co bylo poprvé uveřejněno úvodní slovo starostky do našeho zpravodaje č. 4/2018
a najednou si uvědomuji, že už uplynul celý rok. Rok, který byl pro mne velkou novou zkušeností. Hned na počátku
jsem si uvědomila, že starosta obce, který začíná pracovat v této funkci, nemůže počítat s nějakou „dobou hájení“ na
zaškolení. Obecní úřad zkrátka musí fungovat, řešit každodenní agendu a situace, které přináší život v obci, protože
to občané potřebují. Neméně důležité je ale také plánovat budoucnost, protože jen tak je možné zajistit rozvoj obce
a spokojenost jejích obyvatel. A tím jsem se snažila řídit. V průběhu roku jste byli informováni o práci obecního úřadu
a vedení obce i o plánech do budoucna prostřednictvím zveřejněných zápisů ze zasedání zastupitelstva obce, rady
obce a i v článcích „Příspěvek starostky obce“ ve zpravodaji Kostka. Proto jen velmi krátce uvedu, co se
z významnějších investičních akcí podařilo v uplynulém období zrealizovat.
Asi nejnápadnější investiční akcí letošního roku bylo dokončení rekonstrukce části chodníku a rekonstrukce sjezdů
v celém úseku chodníků opravených v minulém volebním období. Významné finanční prostředky byly věnované i do
Domu seniorů, kde byl instalován nový kotel na vytápění, provedena výměna rozvodů TUV včetně recirkulace,
seřízení a utěsnění všech oken a dveří, nově natřena pergola a osazena nová anténa pro příjem TV signálu DVB T2.
Na přístavku budovy sokolovny byla provedena rekonstrukce střechy. Po bleskové povodni, která se naštěstí obešla
bez významných škod na majetku, rozhodlo vedení obce o vybudování zpevněné plochy mezi rodinnými domy
v blízkosti návsi a současně byla i částečně opravena cesta k hřišti pod lesem. Ve školní kuchyni byly provedeny
opravy hygienického zázemí a skladových prostor v přízemí budovy tak, aby plně vyhovovaly hygienickým
požadavkům. V letních měsících byl proveden nátěr oplocení okolo víceúčelového hřiště. Tolik k ohlédnutí za
uplynulým rokem.
Na prosincovém zasedání bude zastupitelstvu obce předložen ke schválení rozpočet obce na rok 2020. Do rozpočtu
jsou mimo jiné v nemandatorních výdajích zařazeny finanční prostředky na opravu Domu seniorů, vybudování
nového kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti v obci a prostředky na nákup nového automobilu pro JSDH, na
který máme přislíbenou dotaci z rozpočtu MV HZS ČR. Budeme žádat o dotaci z rozpočtu ZK. V průběhu roku 2020
budou postupně, podle vývoje situace, zastupitelstvu obce předkládány návrhy realizací investičních akcí, na které
máme zpracované projektové dokumentace. Buď už jsme požádali, anebo budeme žádat o dotace z nejrůznějších
fondů. Jedná se například o rekonstrukci veřejného osvětlení a chodníků v Karlovicích, obnovu oplocení
a rekonstrukci márnice na hřbitově, revitalizaci zeleně v úseku rekonstruovaných chodníků v Kostelci a v prostoru
hřbitova, rekonstrukci tělocvičny ZŠ. To jsou plány do budoucna.
Milí spoluobčané, práci vedení obce, kterou se snažíme přispět k lepšímu vzhledu obce, velmi významně doplňují
aktivity spolků a kulturní komise, mnohdy se spoluúčastí naší základní a mateřské školy. V uplynulém roce se
zasloužili o zorganizování řady sportovních, společenských a kulturních akcí. Těchto aktivit si vedení obce velmi cení,
neboť, dle mého názoru, mohou významnou měrou přispět k pocitu spokojenosti a sounáležitosti lidí s místem, kde
žijí. Za to patří všem výše zmiňovaným můj velký dík.
Blíží se vánoční svátky, konec roku 2019 a začátek nového roku s krásným pořadovým číslem 2020. Přeji vám
všem, abyste Vánoce prožili spokojeně a šťastně mezi lidmi, kteří jsou vám nejbližší. Do nového roku vám přeji
pevné zdraví, ať vás pocit spokojenosti a štěstí provází co nejčastěji.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce
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Zprávy z obce
U S N E S E N Í schůze Rady č. 17/2019 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 2. 9. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/17R/2019 přijetí dotace z Fondu Zlínského kraje v roce
2019 z programu "Podpora ekologických aktivit v kraji" ve
výši 58 400 Kč. Dotace bude převedena příspěvkové
organizaci ZŠ Kostelec u Holešova.
3/17R/2019 rozpočtové opatření č. 4/2019.
4/17R/2019 uzavření SOD na vypracování projektové
dokumentace a zajištění inženýringu akce "Obec Kostelec u
Holešova - rekonstrukce chodníku a VO m.č. Karlovice".
5/17R/2019 zadání vypracování podkladů a následně
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kotelny ZŠ Kostelec
u Holešova a vzduchotechniky ve školní kuchyni a poptání
zpracovatele PD.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 18/2019 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 16. 9. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/18R/2019 prodloužení nájemní smlouvy na byt - Kostelec
u Holešova č. p. 172 s panem *** do 31. 12. 2019. Další
prodloužení nájemní smlouvy je podmíněno, tím, že k 30.
11. 2019 budou vyrovnány všechny závazky (nájemné i
energie).
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
2/18R/2019 s přerušením provozu školní družiny ve školním
roce 2019/2020 v termínech prázdnin stanovených v
žádosti ředitele ZŠ, za podmínky zajištění možnosti
docházky do družiny pro případné zájemce v jiném sídle.
Rada obce Kostelec u Holešova projednala
4/18R/2019 návrh bodů, které budou zařazeny do
programu ZZO č. 6/2019.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo,
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o
dalším postupu vybudování optické sítě v obci firmou RAAB
Computer.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
ředitelky MŠ Kostelec u Holešova o navýšení rozpočtu MŠ
na rok 2019 o 35 tis. Kč. Žádost bude předložena ZO na
zasedání č. 6/2019.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
firmy Mopre s.r.o. o vyjádření ke stavbě "Kostelec u Hol., p.
Motáň, kab. NN 1030053258.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 19/2019 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 30. 9. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
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2/19R/2019 objednání opravy nouzových světel a výměny
jističů v Domě seniorů dle předložené nabídky firmy Kunc
elektro.
3/19R/2019 objednání PD na rekonstrukci kotelny ZŠ
a vzduchotechniky ve ŠK dle předložené nabídky firmy
UPOSS spol. s.r.o.
4/19R/2019 rozšíření budovaného sjezdu před domem
Kostelec u Holešova č. p. 62 na parcele č. 736/8 o 1,5 m.
Podmínkou je vybudování plochy na vlastní náklady
žadatelky a ze stejného materiálu jako je budovaný sjezd.
5/19R/2019 rozšíření budovaného sjezdu před domem
Kostelec u Holešova č. p. 8 na parcele č. 736/29 o 2 m.
Podmínkou je vybudování plochy na vlastní náklady
žadatelů a ze stejného materiálu jako je budovaný sjezd.
6/19R/2019 provedení rekonstrukce sjezdu před domem
Kostelec u Holešova č. p. 63 na parcele č. 736/8.
7/19R/2019 provedení rekonstrukce sjezdu před domem
Kostelec u Holešova č. p. 51 na parcele č. 736/8.
8/19R/2019 objednání rekonstrukce sjezdů před domy č. p.
63 a 51 dle cenové nabídky firmy PSM Plus s.r.o. Holešov.
10/19R/2019 vyřazení, likvidaci (odprodej) majetku v
užívání ZŠ v rozsahu dle přiloženého Protokolu o vyřazení
majetku z používání v období 01. 9. 2019 - 30. 9. 2019.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
9/19R/2019 poskytnutí finančního příspěvku Sdružení
rodičů žáků ZŠ ve výši 3 000 Kč.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo,
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 5/2019.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 6 obce Kostelec u
Holešova konané dne 1. 10. 2019
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/6Z/2019 dle § 55 odst. 1 ve spojení s § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon)
• Zprávu o uplatňování Územního plánu Kostelec u
Holešova v uplynulém období 2014-2018 vč. pokynů pro
zpracování návrhu změny územního plánu
• Změna Územního plánu Kostelec u Holešova zpracovaná
na základě Zprávy o uplatňování územního plánu v
uplynulém období 2014-2018 nebude pořizována
samostatným postupem dle § 55a ale dle § 50 a
následujících stavebního zákona
4/6Z/2019 rozpočtové opatření č. 5/2019.
5/6Z/2019 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kostelec u Holešova a
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6/6Z/2019 vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 437/11
2. 7/6Z/2019
k. ú. Kostelec u Holešova, o rozloze 24 m
zhotovitele zakázky "Změna č. 1 Územního plánu Kostelec u
Holešova" Ing. arch. Vladimíra Dujku.
8/6Z/2019 zadávací dokumentaci výběrového řízení na
zhotovitele zakázky "Oprava budovy seniorského domu (č.
p. 285) obec Kostelec u Holešova".
9/6Z/2019 seznam firem dle návrhu přímo obeslaných
zhotovitelů zakázky "Oprava budovy seniorského domu (č.
p. 285) obec Kostelec u Holešova".
10/6Z/2019 složení výběrové komise pro výběr zhotovitele
zakázky "Oprava budovy seniorského domu (č. p. 285) obec
Kostelec u Holešova". Ing. Tomáš Marek – předseda
výběrové komise Petr Měrka – člen výběrové komise Ing.
Petr Hlobil, st. – člen výběrové komise
11/6Z/2019 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030053258/001 s E.ON Distribuce,
a.s. pro stavbu "Kostelec u Hol. p. Motáň, kabel NN
1030053258".
12/6Z/2019 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro stavbu "Výstavba SEK - Kostelec
u Holešova" s firmou RAAB Computer s.r.o.
13/6Z/2019 uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova číslo
D/2019/11 s příjemcem dotace - Sdružení rodičů žáků ZŠ v
Kostelci u Holešova, z. s. Zastupitelstvo obce Kostelec u
Holešova revokuje
2/6Z/2019 usnesení ZO č. 4/4Z/2019.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo,
bere Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova na vědomí
rozpočtová opatření č. 3/2019 a 4/2019, která byla
schválena na základě přenesené pravomoci RO Kostelec u
Holešova usneseními RO č. 3/15R/2019 a 2/17R/2019.
Zastupitelstvo 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.
Výsledky projednávání, která nebyla přijata,
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá na základě
pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 70 Co
13/2019 ze dne 31. 7. 2019 v souladu s § 262 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, Ing. Petru Hlobilovi, Šárce
Andrlíkové, RNDr. Marcele Pospíšilíkové a Mgr. Michaele
Mikeškové, aby společně a nerozdílně uhradili obci Kostelec
u Holešova způsobenou škodu 53 111,85 Kč spočívající v
soudem předepsaných nákladech řízení, nákladech
právního zastoupení obce a cestovních nákladech.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 20/2019 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 14. 10. 2019
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Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/20R/2019 zadání administrace žádosti o dotaci na projekt
„Obnova školní tělocvičny v Kostelci u Holešova“ RRAVM
dle podané nabídky.
8/20R/2019 cestovní zprávy ze služebních cest starostky
obce za období od 20. 8.2019 do 10. 10. 2019.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
3/20R/2019 realizaci bezpečnostního kamerového systému
v obci dle navrženého řešení a dle finančních možností obce
zařazení do rozpočtu na rok 2020.
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
2/20R/2019 starostku obce jednáním ve věci zajištění
dojezdu pojízdné prodejny firma PAULLA s.r.o. do místní
části Karlovice.
Rada obce Kostelec u Holešova revokuje
6/20R/2019 usnesení RO č. 2/18R/2019.
Rada obce Kostelec u Holešova rozhodla
5/20R/2019 ,že nevyužije přednostního práva na upisování
nových akcií společnosti. VaK Přerov.
7/20R/2019 že v souladu s par. 8 odst. 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb. bude provoz školní družiny zajištěn i o
prázdninách. Každá žádost ředitele ZŠ o přerušení provozu
školní družiny bude zřizovatelem ZŠ posouzena samostatně.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 21/2019 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 4. 11. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/21R/2019 vyřazení majetku dle hromadných protokolů č.
2/2019 a 3/2019.
4/21R/2019 přijetí dotace ze státního rozpočtu kapitoly 333
- Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání ve výši 980 075 Kč. Dotace bude
převedena příspěvkové organizaci ZŠ Kostelec u Holešova.
5/21R/2019 rozpočtové opatření č. 6/2019
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
6/21R/2019 starostku obce, v souladu s § 39, odst. 1 zákona
128/2000 Sb., připravit podklady pro zveřejnění záměru
pronájmu prodejny v budově Domu seniorů, p. č. st. 449 k.
ú Kostelec u Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova konstatuje,
3/21R/2019 že pro stanovisko ve věci příjezdové
komunikace k soukromému pozemku, kterou bude dotčen
příkop pro zachycení přívalových vod, potřebuje návrh
řešení
a stanovisko osoby odborně způsobilé ve vodohospodářské
problematice.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo,
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výroční
zprávu příspěvkové organizace ZŠ Kostelec u Holešova za
rok 2018 - 2019.
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U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 7 obce Kostelec
u Holešova konané dne 7. 11. 2019
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/7Z/2019 zhotovitele zakázky "Oprava budovy seniorského
domu (č. p. 285) obec Kostelec u Holešova" - firmu EKON ST
spol. s r.o. Holešov, Palackého 1278, 769 01 Holešov.
3/7Z/2019 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova
číslo D/2019/12 ve výši 6.000,- Kč s Hospicem na Svatém
Kopečku.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo,
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6/2019.

menší na stanovišti nádob na tříděný odpad
v Karlovicích. Informaci o správném nakládání
s odpadem najdete na přiloženém letáku.

Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Anketa
Přenos informací od obecního úřadu směrem
k občanům obce je velmi důležitým nástrojem
komunikace v obci. V současné době se v naší obci
používají tradiční způsoby předávání informací –
úřední deska, vývěska, hlášení obecního rozhlasu a
webové stránky obce. Zvýšení informovanosti v obci
však lze docílit i jinak - zavedením služby informování
občanů přes jejich soukromé mobilní telefony, ať už
speciální aplikací, zasíláním e-mailů nebo SMS zpráv.
Na obecní úřad se obrací řada firem, které jsou
schopny tuto službu v obci zřídit. Předpokladem
ovšem je, že zájemce o tuto službu poskytne svoje
soukromé telefonní číslo, ve spojení se jménem
a adresou místa bydliště pro vytvoření databáze
občanů, kteří mají zájem tuto službu využívat. Důležité
je dodat, že náklady spojené se zřízením a provozem
služby by nesla v plném rozsahu obec. Chci požádat
ty, kteří by měli zájem o tuto službu, aby do konce
ledna 2020 se přihlásili na OÚ.

Sběr použitého kuchyňského oleje.
• Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat s
použitým kuchyňským olejem, když na něm
usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák?
• Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!
• Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím
životní prostředí!
• Dávejte olej nám!!!
• Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko
do PET lahve a řádně ji uzavřete!
• Pak ji odneste na sběrné místo ve Vaší obci a
vložte do naší označené sběrné nádoby.

Rada obce

Sběrné nádoby
Tak to jsou ony
– nádoby na tříděný sběr použitých jedlých olejů a
tuků. Větší bude umístěna ve dvoře Domu služeb,

• Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i
sobě a Vaší obci, která peníze, které za olej od nás
dostane, může využít pro rozkvět obce.
• My olej využijeme jako druhotnou surovinu, tím
společně ochráníme naše životní prostředí.

„FRITEX – PŘIROZENÁ VOLBA“
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Fórum zastupitelů
Odpověď
Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, se v čísle 3/2019 na straně 5 a 6 dotknul mé cti a
důstojnosti. V textu podepsaném Ing. Petrem Hlobilem, místostarostou obce, je uvedena nepravdivá věta, že
„Tvrzení uváděná autorem článku jsou lživá, ničím nepodložená ...“. V mém textu jsou uvedeny údaje o účetní
ztrátě při pronájmu školní jídelny, které byly oficiálně poskytnuty obcí. Můj text také odkazuje na stránky
www.kostelecuholesova.eu, kde jsou tyto dokumenty veřejně publikovány, např. ve zdrojovém příspěvku "Musel
jsem podat trestní oznámení" ze dne 3.6.2018. Dále v textu podepsaném Redakce je bez jediného důkazu uvedeno
nepravdivé tvrzení „... že si zastupitel ... bere jako rukojmí děti a jejich výživu, stresuje jejich rodiče ..., že ve školní
jídelně ... nemusí být děti řádně živeny". Nikdy jsem nekritizoval obsah či kvalitu stravy ve školní jídelně. Nikdy jsem
nepoužíval děti či jejich rodiče, abych je stresoval, že děti nejsou v jídelně řádně živeny. Moje kritika se týkala
právně-ekonomického způsobu pronájmu obecního majetku - školní jídelny.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce Kostelec u Holešova

Příspěvek čtenáře
Když dva dělají totéž, není to totéž
Tímto příspěvkem reaguji na otištěnou ODPOVĚĎ, ve které se autor Ing. Petr Žůrek (zastupitel obce) cítí dotčen na
cti a důstojnosti. Dle jeho názoru, zveřejněním nepravdivé věty ze strany místostarosty obce. Pokusím se vám
občanům i dotčenému zastupiteli objasnit, co mě k takto formulované větě vedlo. V dané věci se jedná o
ekonomické vyhodnocení pronájmu školní kuchyně za přesně sledované období na základě oficiálně poskytnutých
dokumentů obcí. Nesprávným postupem, prostým porovnáním příjmů a výdajů, dospěl zastupitel Ing. Petr Žůrek ke
ztrátě 1.126.207,10 Kč. Při ekonomickém vyhodnocení obcí byly od celkových výdajů odečteny položky, které
nesouvisí s pronájmem školní kuchyně (investiční a provozní náklady do oprav budovy a zařízení). Do úvahy byl vzat
i specifický postup financování nákladů na stravování žáků, a také externích strávníků. Tímto postupem byl za
sledované období u ŠK vykázán zisk ve výši 141.596,06 Kč, ke kterému vydala policie ČR stanovisko, které je s tímto
výpočtem v souladu. Formulovaná věta zastupitelem Ing. Petrem Žůrkem „V mém textu jsou uvedeny údaje o
účetní ztrátě při pronájmu školní jídelny, které byly oficiálně poskytnuty obcí“ je opět lživá. Obec poskytla
zastupiteli požadované dokumenty, nikoli jím nesprávně uvedený údaj o účetní ztrátě. Mým cílem není dotknout se
cti a důstojnosti zastupitele, ale uvádět věci na pravou míru.
Ing. Petr Hlobil

Informace
Jednou z povinností vedoucích představitelů obce je objektivně a pravdivě informovat občany o dění v obci.
Mimo jiné se tak děje i prostřednictvím zpravodaje KOSTKA, v příspěvku starostky obce a v rubrice Zprávy z obce.
Toto jsou oficiální výstupy, za které nesou autoři plnou odpovědnost před nejvyšším orgánem obce, to je
zastupitelstvem obce. Vydavatel je povinen poskytnout prostor pro uveřejnění sdělení i ostatním členům
zastupitelstva, které se týkají územního samosprávného celku Kostelec u Holešova. Tato sdělení zastupitelů
nejsou oficiálním výstupem obce. Jedná se o soukromé názory zastupitelů. Redakční rada v zájmu plurality a
demokratického přístupu tento postup respektuje.
Redakční rada

6

zpravodajství

4/2019
Projektová spolupráce s DIS Fryšták

Základní škola
Kostelecký slavíček po osmnácté

Ve středu 23. října 2019 zorganizovala ZŠ Kostelec u
Holešova ve spolupráci s Obcí Kostelec u Holešova již
XVIII. ročník pěvecké soutěže Kostelecký slavíček. Do
místní sokolovny se sjelo 21 žáků ze sedmi škol v
regionu. Zpěváčci byli rozděleni do čtyř věkových
kategorií a mohli zazpívat libovolnou umělou píseň se
zvoleným doprovodem. Porotu tvořili učitelé ze
zúčastněných škol s čestným hostem Patrikem
Možíšem, který zazpíval píseň z připravovaného
muzikálu pražské konzervatoře, kde studuje. Ve své
kategorii zvítězili Vendula Malířová (ZŠ Bratrství ČaS
Bystřice pod Hostýnem), Karolína Motáňová (ZŠ
Kostelec u Holešova), David Traxmandl ( ZŠ Chropyně),
Adéla Roubalíková (ZŠ Zachar Kroměříž). Poděkování
patří všem, kteří se na celé akci podíleli, za sponzorské
nazvučení celé akce panu Štefanu Kanovskému z f
Motorexpert Přerov, který zastupuje uměleckou
agenturu Ageum, skvěle připraveným vystupujícím,
ale i jejich učitelům, těm, kteří zpěváky doprovázeli na
hudební nástroje či připravili hudební podklady,
porotě a Mgr. Jindřišce Sklenářové za výrobu
originálních pohárů pro vítěze. V neposlední řadě
zaslouží poděkování i žáci naší školy, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci celé akce.

Mgr. Zdeněk Ballnér

Salesiánský klub mládeže DIS Fryšták je už tradičním
partnerem naší školy v oblasti rozvoje sociálních
dovedností žáků i učitelů, takže když jsme loni dostali
možnost zapojit se do velkého projektu dotovaného
z evropských fondů, nebylo proč váhat. Spolu s týmem
odborníků a instruktorů vytváříme nové třídenní
pobytové programy pro druhý stupeň základních škol,
které pak naši žáci pilotují a hodnotí. Tematicky jde o
problematiku
sebepoznání,
kamarádských
i
partnerských vztahů a také zdravého chování na
sociálních sítích a v digitálním prostředí. Jak je dobrým
zvykem, všechna tato závažná témata budou
zprostředkována přitažlivou a zábavnou formou, což,
jak věříme, přispěje k tomu, aby naši žáci byli ještě
lépe připraveni na svou dospělou budoucnost.
Mgr. Miluše Václavková

Přírodopis? V přírodě!

Žijeme na vesnici a to může budit dojem, že naši žáci
mají blízko k přírodě. Jak si ale v posledních letech
všímáme, platí to bohužel čím dál méně. Konkurence
sociálních sítí a virtuální reality je příliš veliká, ve
srovnání s ní je běhání za humny a zkoumání života
zvířat, ptáků, hmyzu a rostlin nuda. A tak jsme se
rozhodli hodiny přírodopisu i přírodovědy oživit
způsobem nejpřirozenějším – výukou přímo v přírodě.
Máme velkou radost, že tuto myšlenku finančně
podpořil svým grantem Zlínský kraj. Už 6 tříd se
zúčastnilo terénních exkurzí, které na míru připravili
fundovaní pracovníci Českého svazu ochránců přírody
z Valašského Meziříčí. Děti zkoumaly život řeky a
v řece, v prostředí skal a také v lesním ekosystému. Až
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na drobné katastrofy (např. šok z toho, že ranní rosa
může zmáčet boty, které ale do svačiny uschnou…☺),
se žáci vraceli nadšení. Na další 4 třídy podobné
výjezdy čekají na jaře. Projekt završíme nákupem
vybavení pro terénní zkoumání, ale hlavně aktivitami
zaměřenými na propagaci moudrého chování
k přírodě v nejbližším okolí – u nás v obci. Budeme vás
o nich informovat a už teď se těšíme, že nás
podpoříte, třeba návštěvou chystané výstavy, nebo
tím, že i vy se zamyslíte, jak se chovat k přírodě ve
všedním životě vstřícněji.
Mgr. Miluše Václavková

Praktické činnosti v ZŠ
Asi každý z nás ví, jak těžké je v dnešní době sehnat
řemeslníka. Zatímco dříve se stačilo zmínit, že něco
potřebujeme, a za pár dnů bylo hotovo, dnes se na
odbornou práci čeká několik týdnů, či měsíců. I z naší
školy odchází na učební obory velmi málo chlapců a
děvčat, proto se situace asi nezlepší. Přesto se ale
naše škola, v rámci svých možností, snaží vést žáky
alespoň k částečné zručnosti a schopnosti vzít do ruky
nástroj, nebo nářadí. Podařilo se nám rozšířit výuku
pracovních činností v 6. a 8. ročníku, a díky
úspěšnému projektu jsme z fondů Zlínského kraje
získali pro naši školu 61.000 Kč, za které jsme mohli
vybavit dílny novým nářadím a pracovními stoly.
Snažíme se žáky naučit základním pracovním
dovednostem tak, aby uměli rovně uřezat desku nebo
smontovat jednoduché výrobky. Je pravda, že se učí
věci, které dříve chlapci zvládali už z domu, ale to už je
úděl dnešní doby. Přesto se snaží, a i s přispěním pana
školníka, Františka Večeři, budou mít brzy hotové
první větší výrobky – ptačí budky. Budete si je moci, i
s dalšími drobnostmi, zakoupit na vánočním jarmarku.
Věříme, že alespoň někteří žáci v sobě objeví pracovní
a manuální talent a rozšíří velmi malé počty
řemeslníků v našem okolí.
Mgr. Jindřich Surala

Atletika v Holešově
30. září jsme využili nabídky města Holešov a se žáky
II. stupně jsme navštívili atletický stadion. Pod

vedením našeho bývalého žáka, dnes Mgr. Jakuba
Hřiba, si žáci vyzkoušeli, jak probíhá atletická
rozcvička, proběhli se po tartanu a procvičili se v hodu
na dálku a skoku dalekém. Vyzkoušeli si disciplíny i
způsoby, které jim v našich podmínkách nemůžeme
nabídnout. V době, kdy většina dětí tráví volný čas u
počítače nebo u televize, je každý pohyb velmi
ceněný. A týká se to bohužel také našich žáků. Proto
bylo úžasné (ale také zábavné) sledovat, jak se mnozí
chlapci chtějí vyrovnat dívkám, nechtějí se nechat
předběhnout, a i ti, kteří v tělesné výchově vyhledávají
kdejakou chvilku k odpočinku, se nechtěli nechat
zahanbit a překonávali sami sebe. Z většiny žáků asi
nebudou sportovní hvězdy, ale pohyb je pro všechny
důležitý a zdravý. Cílem tedy není docílit vrcholových
výsledků, ale ukázat různé druhy sportů a sportovních
činností. A právě tyto akce mohou napomáhat
pohybovému rozvoji každého dítěte. Snad se vrátí
doba, kdy hřiště a další sportoviště v obci budou opět
plné sportujících dětí, jak tomu bývalo v minulosti.
Mgr. Jindřich Surala

V rámci patronátu do DISu
Dne 25. října prožili žáci první a deváté třídy krásný
podzimní den ve Fryštáku. Pracovníci Domu Ignáce
Stuchlého (DIS) jim připravili dopoledne plné her. A
nebyly to hry ledajaké. Žáci se po příjezdu proměnili v
tajné agenty, kdy vytvořili dvojice vždy zástupce první
a deváté třídy. Správný agent musí být nebojácný,
vytrvalý a musí umět pomoci druhému. Tohle všechno
a mnoho dalšího si žáci mohli z nabitého programu
odnést. Všechny překvapila perfektní spolupráce a
sehranost obou tříd. Tato akce je jednou z mnoha v
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rámci Patronátu a deváťáci se již těší na další společně
strávené chvíle s prvňáčky.
Mgr. I. Šišková

Volba povolání - exkurze.
Díky spolupráci OHK Kroměříž se základními školami,
mohli žáci osmé a deváté třídy navštívit 19. listopadu
dva strojírenské podniky. TOSHULIN, kde se vyrábějí
svislé soustruhy a multifunkční obráběcí centra a
Chropyňskou strojírnu, která vyrábí celé montážní
linky pro automobilový průmysl, ale i formy pro
vstřikování plastů. Zaměstnanci, kteří žáky prováděli,
byli vstřícní, ochotně odpovídali dětem na dotazy a
snažili se je co nejlépe seznámit s provozem své firmy.
Žáci tak měli možnost porovnávat strojní vybavení,
velikost a složitost výrobků, pracovní prostředí dílen,
kanceláří, skladů i zázemí pro zaměstnance. Pro žáky
to byla velmi zajímavá zkušenost, většina z nich viděla
strojírenskou výrobu takhle zblízka poprvé.
Mgr. Věra Dudíková

Den zdraví
Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví! Tak toto
přání v životě slyšel už každý z nás a troufám si říci, že
nesčetněkrát… Dospělí vědí své, avšak dětem to může
znít jako trapné klišé. Zdraví je ale opravdu to
nejcennější, co člověk v životě má, a to se snažíme učit
i naše děti už od útlého dětství. Proto jsme 19. 11.
2019 uspořádali v naší škole Den zdraví pro
předškoláčky z okolních mateřských škol a žáčky 1. a 2.

třídy. Den jsme zahájili ve školní restauraci zábavným
setkáním s kamarády Jů a Hele, kteří si přinesli s sebou
knihu paní Hygiény a připomněli nám pár základních
zásad.

O legraci nebyla nouze ani při vyprávění legendy o
pračlověku vzpřímeném s paní Bc. Nikolou
Sklenářovou. Po společném programu se děti
v doprovodu odebraly, po skupinkách na jednotlivá
stanoviště, kde se věnovaly automasážím, relaxaci,
dechovému tréninku, muzikoterapii, bezpečným a
nebezpečným situacím, zdravému i nezdravému jídlu,
první pomoci, emocím, cvičení pro zdraví a slalomu
s unavenými brýlemi  Celý program jsme ukončili
v tělocvičně velkou pochvalou, společným tancem a
odměnou, zdraví prospěšnou (Hanácká kyselka, jablko
a reflexní přívěsek). Videa i fotografie můžete sledovat
na našich facebookových a webových stránkách.
Věřím, že si děti z této akce odnesly spoustu zážitků a
že dobře ví, jak se o své zdraví starat. Na závěr se sluší
poděkovat všem, kteří se do akce zapojili: hlavní
organizátoři naší školy: Mgr. Renata Smékalová, Mgr.
Petra Dítětová, Mgr. Monika Ministrová a Mgr.
Zdeněk Ballnér, dále všichni zúčastnění pedagogové,
vychovatelky školní družiny, paní psycholožka,
asistentky pedagoga a vybraní žáci 7. tř. Velký dík patří
i externím pomocníkům Bc. Nikole Sklenářové (naše
bývalá žákyně, nyní již absolventka studia fyzioterapie
Univerzity Karlovy v Praze), studentkám SZŠ Kroměříž
Evě Furchové, Veronice Ondruchové (rovněž bývalé
žákyně naší školy) a Darině Dítětové. Za financování
dopravy dětí, svačiny, dárků a torza pro výuku
nepřímé srdeční masáže děkujeme MAS – Partnerství
Moštěnka, o.s. v Kostelci u Holešova. Akce je součástí
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MAP (Místního akčního plánu). Za sponzorské dary a
zapůjčení kostýmů Jů a Hele děkujeme Ovocentru
Valašské Meziříčí, manželům Kaďorkovým, kteří nám
pravidelně zajišťují pitný režim pro děti v podobě
Hanáckých kyselek a zaměstnancům firmy Scolarest za
přípravu svačinek.

Bazárek – prodej a nákup nepotřebného pro jednoho
a nezbytného pro druhého organizovaly ve spolupráci
s učitelkami a žáky maminky z Rady rodičů při SRPŽ ZŠ.

Zahrady a zámek v Kroměříži – výjezd v rámci plánu
exkurzí spolu s vypracováním pracovních listů.
Mgr. Monika Ministrová,
zástupkyně ředitele školy

Vedení školy se podařilo ve spolupráci
s učiteli získat pro školní rok 2019/2020
finanční dotace.
1. Z vyhlášených výzev Zlínského kraje:
- 61.000,- Kč na dovybavení žákovských dílen (celkový
rozpočet projektu je 88.000,- Kč).

Perníková chaloupka - tandemová výuka ve ŠD

- 73.000,- Kč na projekt nazvaný Přírodopis v přírodě a
pro přírodu (celkový rozpočet projektu je 105.000,Kč).
2. Z programů MŠMT:
- v rámci dotací na dopravu na plavecký výcvik žáků 3.
a 4. ročníku
- v rámci programu Šablony II. 980.075,- Kč na zajištění
doučování pro žáky, realizaci čtenářských klubů a
klubů deskových her, práce školního psychologa a
školního asistenta, dále na zajištění projektových dnů,
nákup tabletů, apod.
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Děti si vykrájely, upekly a pak i snědly perníčky, a
nazdobily si vlastní baňku na stromeček.

Těšíme se na Vánoce...
Snad nikde čas tak neletí jako v mateřské škole. Jako
by to bylo včera, když naši „malošci“ poprvé přišli do
školky. To bylo slziček, a dokonce i křiku! Někteří si
řekli, že tu prostě nebudou… Ale jsou – a už jsou tu
dokonce rádi. Co v září oplakali – cizí prostředí a cizí
lidé, odloučení od maminky, hračky, o které se musí
dělit s ostatními – to už berou jako samozřejmost. Už
nejsou „mimina“, ale „velcí“. A je tu prosinec. Čas
rozjímání a očekávání. Děti očekávají zejména dvě
návštěvy: Mikuláše s jeho družinou a pak, povede-li se
vánoční kouzlo, i Ježíška. A my dospělí očekáváme, že
se nám letos možná konečně podaří v klidu „rozjímat
a očekávat“. Snad… Kouzlo Vánoc už tak trošku okusily
starší děti, navštívili jsme totiž společně vánoční
expozici v Muzeu Kroměřížska. Na výstavě jsme
obdivovali překrásně naaranžované scény ze čtyř
„zimních“ pohádek: Kráska a zvíře, Tři oříšky pro
Popelku, Sněhová královna a Louskáček.

Teď už se ale těší, až přijdou jednou ráno do mateřské
školy – a bude tu stát nazdobený stromeček. A dárky?
Ty budou jistě také. My ve školce už totiž dobře víme,
že vánoční dárky jsou dárky z lásky. A protože my se
máme rádi, Ježíšek na nás nezapomene. Vánoce jsou
krásné. A my se na ně moc těšíme.

Přejeme vám všem, abyste i vy prožili čas Adventu a
Vánoc v klidu, lásce, pohodě a vzájemném souznění.
Zdeňka Zaviačičová,
ředitelka MŠ Kostelec u Holešova
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Kulturní komise
Setkání seniorů
Už se stalo samozřejmostí a pěknou tradicí, že jeden říjnový podvečer je v sokolovně vyhrazen Setkání seniorů. I letos
se senioři z Kostelce a Karlovic dostavili v hojném počtu k přátelskému posezení u vína či kávy a za poslechu i zpěvu
známých písní, s nezbytným pohárkem vína v ruce, probírali, co jen se dalo: práci na zahrádkách, blížící se Vánoce,
vnoučata a pravnoučata a samozřejmě také vzpomínali na ty, kteří tu již s námi nejsou. Program doplnili žáci MŠ a ZŠ,
kteří svým vystoupením roztleskali celý sál. Nemohla chybět ani očekávaná tombola, ve které bylo tolik cen, že snad
nemohlo být nikoho, kdo nevyhrál. Její výtěžek pak věnovali senioři jako dar dětem ve škole i školce. Setkání seniorů
je možností, jak alespoň částečně poděkovat našim nejstarším spoluobčanům za jejich práci a zpestřit jim podzimní
program. A z jejich slov a účasti vyznívá, že se na toto setkání velmi těší a už ho plánují i na příští rok.
Mgr. Jindřich Surala

Vítání občánků
V neděli 20. října 2019 přijali pozvání na Vítání občánků rodiče nově narozených dětí a společně se svými rodinami se
zúčastnili slavnostního obřadu. Ten se tradičně konal v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.
Kulturní program zpestřily děti z mateřské školy a žákyně ze školy základní zahrála na zobcovou flétnu. Paní starostka
RNDr. Marcela Pospíšilíková uvítala do života v obci Ellie Menžinskou, Nelu Juřenovou a Františka Ležáka. Na závěr
svým podpisem do kroniky stvrdili rodiče účast na obřadu a společně jsme připili na pevné zdraví.
text: Mgr. Michaela Čúzy, foto: Jindřiška Kryštofová

Podzimní čtenářské zastavení
Francouzský spisovatel Honoré de Balzac pravil, že
„květiny a knihy jsou pro mnoho lidí jako denní chléb“.
Na podzim péče o květiny končí, a tak přichází řada na
čtení knih. Takové čtení probíhalo i při našem setkání se
seniory. Zazněla povídka, pohádka a četnické příhody
z nejbližšího okolí. Posezení to bylo velmi příjemné
a milé.
text a foto: Mgr. Petra Pospíšilíková
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Sdružení rodičů žáků ZŠ

Farnost
Pokoj a Dobro!
Spoluobčané Kostelečtí, milovaní Bohem,

Na podzim Sdružení rodičů žáků ZŠ Kostelec u
Holešova uspořádalo Drakiádu. Počasí nám přálo a
draci létali vysoko. Další akcí byl Lampiónový průvod,
který letos začínal na Myslivně. Děti si opékaly
špekáčky, zatancovaly si a pak jsme společně šli
průvodem k pomníku na návsi, kde jsme zapálili svíčku
k výročí vzniku ČSR. A v předvánočním čase
samozřejmě každoroční jarmark. Moc všem děkujeme
za účast na všech našich akcích, výdělek jde na
vybavení učeben, příspěvky na dopravu a další
potřebné věci pro žáky naší základní školy. V roce
2020 máme pro Vás naplánované tyto akce: 14. 2. Ples
SRZZŠ, 1. 5. pálení čarodějnic, kde vystoupí známá
dětská zpěvačka. Na podzim pak Drakiáda,
Lampiónový průvod, Vánoční jarmark a také chystáme
na 5. 12. Mikulášskou diskotéku s nadílkou.

již název měsíce prosinec nás inspiruje, že máme
prosit. V adventním čase máme toužit a prosit, aby se
prolomila - otevřela nebesa a přišel Pán Ježíš mezi nás
- Emanuel (Bůh s námi). Na Vánoce, jako Tři Králové či
chudí pastýři, jdeme se mu poklonit, pozdravit či
poprosit. Neboť přichází Ten, který je všudypřítomný a
který všechno naplňuje, aby v každém z nás uskutečnil
spásu. Přichází Ten, který neodsuzuje, ale volá ty, kteří
zbloudili či se zatoulali. Volá je vlastním jménem,
neboť se narodil, abychom prožívali již nyní radost z
Boží přízně a aby nás jednou uvítal v nebeském
domově. Naše osobní selhání či provinění zničil na
kříži jednou provždy. Hospodinovou slávou je Boží Syn
a také ospravedlněný a vykoupený člověk, který
se otevře Vtělené Boží Lásce.
Požehnané Vánoce a nový rok 2020 vám všem
vyprošuje.
P. Petr Dolák

foto: Pavel Motáň

SK Moravan
text a foto: Jarmila Sklenářová

Po pádu do nižší soutěže jsme se po dlouhé době
ukázali v okresní soutěži a střetávali jsme se s
mužstvy, se kterými jsme dlouho nehráli. Nové bylo
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také to, že se nám dost značně obměnil kádr mužstva.
Někteří hráči skončili nebo změnili působiště, jiní zase
začali hrát po delší době. To vše způsobil fakt, že se
nám podzim hrubě nevyvedl a po polovině soutěže
jsme se umístili na posledním místě. Mnoho lidí by
určitě řeklo, že je to ostuda. Já to ovšem tak nevidím.
Musíme to brát realisticky, věk se nedá zastavit a
mladším ročníkům se prostě nechce, a proto musíme
hrát s tím, co momentálně v Kostelci máme k
dispozici. Podzim se už nedá změnit, musíme jej hodit
za hlavu a jedinou motivací pro nás je jaro. Rozhodně
chceme předvést lepší výkony a s tím přijdou i lepší
výsledky. Pokud nás nebudou trápit zdravotní potíže,
dokážeme rozhodně potrápit i herně lepší mužstva a
odehrát dobré zápasy. Vše se ale ukáže až v rozmezí
měsíců březen - červen, jak na tom opravdu budeme.
Jelikož se blíží Vánoce, všem občanům Kostelce a
Karlovic přeji za SK hlavně zdraví, mnoho úspěchů v
osobním a pracovním životě, bohatého Ježíška. Konec
roku
s
námi
můžete
ukončit
i aktivně. Kdo bude mít zájem a chuť se na Silvestra
proběhnout, může tak učinit a udělat něco pro své
zdraví na tradičním Silvestrovském fotbálku na
víceúčelovém hřišti. Zváni jsou všichni příznivci nejen
fotbalu, ale i sportu obecně.
Ing. Tomáš Marek

SDH Karlovice
Soutěž neupravených strojů PS 8 a PS 12
v Žopech

Netradiční soutěže s neobvyklými překážkami, která
se konala 24. 8. 2019, se zúčastnilo družstvo mužů a
žen. Družstvo mužů získalo 7. a družstvo žen 8. místo.

Hasičský biatlon 31. 8. 2019
Za krásného horkého letního počasí se uskutečnil 4.
ročník hasičského biatlonu. Věk účastníků se
pohyboval od 6 do 63 let. Soutěž si vyzkoušeli všichni
rodinní příslušníci, kteří se dostavili. Závodníci
absolvovali dvě střelby a vzhledem k vysokým
teplotám pouze jeden okruh s hasičskými překážkami
a dovednostmi. Pitný režim a odměna byla připravena
pro všechny závodníky a doprovod.

Dožínky mikroregionu Holešovsko 1. 9.
2019

Slavnostního průvodu přes město Holešov, mše sv. v
kostele a dožínkových oslav mikroregionu Holešovsko
se zúčastnilo pět našich zástupců ve slavnostních
uniformách
jako
doprovod
starostky
obce
a praporečníka s obecním praporem.

Střelecké závody spolků 15. 9.2019

Na střelecké soutěži pro spolky reprezentovali náš
sbor Lubomír Zedek, David Pomajbík a Jitka
Dolníčková. Družstvo se umístilo na 3. místě.
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Hasiči ve školce 2. 10. 2019
Velitel JSDH obce Lubomír Zedek a jednatel SDH
Karlovice Ladislav Pospíšilík navštívili děti v mateřské
škole s ukázkami hasičského vybavení zasahujících
hasičů a nářadím pro malé hasiče. Po krátkém
povídání si děti vyzkoušely sportovní nářadí přípravky
hasičů pro dopravu vody k terčům představujících
požár.

4/2019
zástupce družební organizace dobrovolných hasičů
z obce Podvysoká velitel sboru a ředitel HZS Žilinského
kraje plk. Ing. Jaroslav Kapusniak a kronikářka sboru
Hana Kapusniaková, předseda KVZ Kostelec u Hol. Ing.
Lubor Pavelec a zástupci okolních sborů.
Byla zhodnocena činnost nejen za rok 2019, ale za celé
volební období 2015-2019. V průběhu zasedání
proběhly volby nového výboru na rok 2020-2024.
SDH Karlovice děkuje obecnímu zastupitelstvu,
občanům Kostelce a Karlovic za podporu činnosti.
Přeje všem krásný adventní čas a klidné vánoce. Do
nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
text a foto: Ing. Ladislav Pospíšilík

Plamen Koryčany 12. 10. 2019
V sobotu 12. 10. 2019 za krásného podzimního počasí
se naši mladí hasiči zúčastnili nového ročníku hry
Plamen v obci Koryčany.
V závodě požárnické
všestrannosti obsadili pěkné 2. místo. V požárním
útoku CTIF to bylo až 12. místo. Do soutěže v jarním
kole nastoupí po započtení obou soutěží z 8. místa.

Výroční valná hromada sboru 16. 11.
2019
Výroční valné hromady sboru se zúčastnila starostka
obce RNDr. Marcela Pospíšilíková, starosta OSH
Kroměříž a místostarosta KSH Zlín Stanislav Pumprla,

Příjemné prožití vánočních svátků a
v novém roce hodně zdraví, štěstí a
pohody Vám přeje redakční rada.
15
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Spolek Kosteláň
Rozsvěcení vánočního stromu
Rozsvěcení stromu na kostelecké návsi patří již několik let k předvánočním akcím, které baví pořadatele i
návštěvníky. Kulturní vystoupení doplňuje příjemné lidské setkávání u čaje nebo svařeného vína stejně jako v tisících
obcí naší země. Tentokrát bylo připraveno i něco navíc. Po úvodním přání naší paní starostky zahrál žesťový sextet
žáků ZUŠ Hulín pod vedením pana učitele Žabenského. Dále zazpívali žáci ZŠ Karolína Motáňová a Jiří Kaďorek a po
nich sbor členů a příznivců spolku Kosteláň. Vánoční koledy a písně doplnila Tichá noc, kterou zahrál na trubku pan
František Bucňák. Avízované překvapení na závěr bylo neplánovaně i v tom, že se stromek podařilo rozsvítit po
několika dlouhých minutách kvůli drobným technickým potížím. Pak ale přišlo to pravé doplnění podvečera a na
kosteleckou náves přišel Mikuláš s andělem a čerty zkontrolovat a sladce odměnit naše nejmladší občany. Přítomné
jistě potěšilo, že díky aktivitě kulturní komise bylo zajištěno, kromě návštěvy Mikuláše, i další občerstvení a stánkový
prodej. Poděkování patří všem organizátorům a vystupujícím a také panu Romanu Zmeškalovi za vytvoření zázemí
v hasičárně a původně neplánovanou technickou pomoc při organizaci akce. Věříme, že si najdete čas na setkání se
všemi, kdo pro vás podvečer připravili i v příštím roce.
kmjjj
Mgr. Zdeněk Ballnér

Pozvánka na akce
28. 12. 2019 Vánoční turnaj smíšených družstev ve volejbale o pohár starostky obce - od 9.00 hodin
v tělocvičně ZŠ (TJ Sokol)
28. 12. 2019 Vánoční turnaj v mariáši – od 14.00 hodin v hospodě na Rychtě
Silvestrovský pochod – sraz v 13.00 hodin na Loučkách (Spolek Kosteláň)
Silvestrovský fotbal – od 9.00 hodin na víceúčelovém hřišti (SK Moravan)
8. 2. 2020 Karneval pro děti – od 15.00 hodin v sokolovně (Kulturní komise)
KOSTKA – číslo 4/2019, vydáno 17. 12. 2019. Periodický tisk územního samosprávního celku, zpravodaj obce Kostelec u Holešova a
Karlovice. Vyšlo v nákladu 440 kusů. Vydavatel a místo vydání: Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 76843, IČO: 00287342,
www.kostelecuholesova.cz Povoleno MK ČR E21648. Redakční rada: Mgr. Michaela Čúzy, Mgr. Jindřich Surala. Jazyková korektura:16
redakční rada. Tisk: Tiskárna Brázda Hodonín, e-mail: 518367450@iol.cz. Uzávěrka příštího čísla: 21. 2. 2020 ve 12:00 hod., příspěvky
zasílejte na e-mail: redakcekostka@seznam.cz, zpravodaj ani jeho části nesmí být šířen bez souhlasu vydavatele.
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Sdělení zastupitele obce
Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon!
(kompletní zdrojový text s odkazy na dokumenty najdete na webových stránkách www.kostelecuholesova.eu v příspěvku
"Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon!" publikovaném dne 28.11.2019)
Překvapivě snadno si necháváme ukrást obsah Svobody a Demokracie od vládnoucího establishmentu. Z centra, kde jsou dějinami
vytvářena pravidla, je do Kostelce u Holešova cesta tak dlouhá, že Svoboda a Demokracie přišly o svůj smysl a obsah. V naší obci
se přeměnily na dvě fráze zařazované do bezobsažných projevů minulostí vyškolených aparátčíků.
Myslel jsem si, že se Svobodou a Demokracií obsaženou v zákonech bude náš obecní establishment zacházet alespoň s úctou a
respektem. Úcta ke svobodě slova, respekt k demokracii vyjádřit svůj názor.
V září 2017 redakce periodika Kostka vykopala Svobodu a Demokracii do tmavého kouta: "Cílem celé redakce je … působit lidem
radost a podávat dobré zprávy. Špatných je dost." (Kostka č. 3, strana 6). Minulostí natrénované praktiky naskočily jako Pavlovův
reflex - my určujeme co se smí a co ne, my budeme za vás rozhodovat co je pro vás dobré.
"Děláš bordel v dědině, problémy v zastupitelstvu!" - svůj řev doprovázel odsouzený M.P. ranami pěstí, když násilím vniknul na
můj pozemek a do mého domu 18.12.2017. "Můžete si za to sám, protože veřejně šíříte informace, co se nám nelíbí", s ranou se k
M.P. 8.1.2018 přidala rada obce obecního establishmentu. Rány jsem utržil nejen já, ale i Svoboda a Demokracie u nás v obci.
2018. Čtyřlístek starosta Hlobil a redakční rada (Andrlíková, Pospíšilíková, Mikešková) ztratili poslední stopy pudu sebezáchovy a
uvádějí do obecní praxe svůj výklad Svobody a Demokracie. Namísto otištění mého textu doplňující informace garantovaného
zákonem, redakční rada publikuje: "Doplňující informace je totožná s již otištěným článkem." (Kostka 2/2018 strana 8) a "Další
text doplňující informace je totožný s již otištěným textem ve fóru zastupitelů v č. 2/18 zpravodaje Kostka, str. 8." (Kostka 3/2018
strana 5). Že můj text není totožný s publikovaným vím já a Čtyřlístek. Že Čtyřlístek veřejně lže vím já, ale nikoliv čtenáři periodika
Kostka. Obecním establishmentem byla do prachu cesty zašlapána Svoboda a Demokracie. Nezbývá než zvednout hlavu a vrátit
Svobodu a Demokracii pod vládu práva, nechat promluvit moc soudní.
11.7.2018 a 9.10.2018 podávám 2 žaloby na obec Kostelec u Holešova. Odvolací Krajský soud v Brně 31.7.2019 plně rozhodnul ve
prospěch mých 2 žalob. Krajská odvolací soudní moc podpořila návrácení ztraceného sebevědomí Svobodě a Demokracii u nás v
obci. Navzdory názorům obecního establishmentu a Okresního soudu vyřkla odvolací Krajská soudní moc pravomocné rozhodnutí
o nutnosti dodržovat zákon při naplňování obsahu a smyslu Svobody a Demokracie.
Zdálo se, že Svoboda a Demokracie se díky pravomocnému rozsudku soudu mohou v naší obci přestat bát. Mohou vylézt z
tmavého kouta, kam byly před časem zahnány a hrdě opět pozvednout hlavu při prezentování svých hodnot. Lidé v Kostelci u
Holešova by si to dozajista zasloužili.
Opatření uložená soudem establishment obce splnil. Kontroly nad Svobodou a Demokracií v obci se ale nový Čtyřlístek - starostka
Pospíšilíková a redakční rada (Andrlíková, Surala, Mikešková) - vzdát nehodlá. Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková ve svém
vystoupení na zastupitelstvu č. 6 dne 1.10.2019 v bodě 13 opět vykazuje Svobodu a Demokracii do temného kouta, protože ona
bude nadále určovat, co se smí napsat a co ne, co je pro občany obce Kostelec u Holešova dobré a co je zbytečné.
Přepis jejího vystoupení: "21:28 Ten příspěvek, ten poslední, jsme vám zkrátili o ten první odstavec. 21:46 (příspěvek) Se týkal
jenom vás, vaší osoby a vašeho kvílení, že se vám ubližuje. Protože to kvílení už bylo v těch prvních soudem ... přinucených, soudem
přinucených ... abysme je otiskli, tak to kvílení tam bylo, takže už jsem považovala za zbytečné to kvílení znova opakovat."
V podobná touha o udržení kontroly nad Svobodou a Demokracií byla cítit z některých vyjádření v diskuzi k rozsudku o prohraném
soudním sporu (ZZO č. 6, bod 13). Na stránkách obce budete diskuzi v zápise hledat marně.
Hlobil P. ml: Na volené osoby se nevztahuje zákoník práce, kterým se oháníte. ZO se před zahájením soudních jednání odmítlo s
vámi dohodnout a proto by jste měl požadovat náhradu škody po celém zastupitelstvu.
Hlobil P. st.: Jako starosta jsem se řídil zákonem o obcích, neobdržel jsem mandát od zastupitelstva cenzurovat články do Kostky.
I kdyby ZO rozhodlo, že mám zaplatit tak nezaplatím a potom je na vás, pane Žůrku, aby jste to dal k soudu.
Hlobil P. ml.: Do doby než rozhodl soud platilo usnesení zastupitelstva, škoda vznikla soudními poplatky a zastupitelstvo mohlo
této škodě předejít, kdyby schválilo dohodu, ale zastupitelstvo schválilo, ať věc dojde k soudu.
Andrlíková Š.: Zastupitel hrubě uráží čtyři lidi, tím, že je obviňuje z protiprávního jednání. Bývalý starosta, pokud by kontroloval
články, tak by byl ve střetu zájmů a to nikdy nedělal.
Hlobil P. st.: Rozhodnutí soudu respektuji, ale v žádném případě se s ním neztotožňuji.
Hradil M. : Tento bod bychom neměli vůbec projednávat, škoda není jasně stanovena a ještě běží lhůta na odvolání.
Bude nutné opět nechat promluvit soudní moc pro obranu Svobody a Demokracie v obci? Nestačí jeden rozsudek, jeden prohraný
soudní spor pro ponaučení a zjednání nápravy?
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce Kostelec u Holešova
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