Koncert do oken
První květnovou neděli se prostranství před domem seniorů rozeznělo známými melodiemi české populární hudby.
O tento zážitek, který probíhal v rámci série „koncert do oken“, se za klavírního doprovodu Marie Drkulové postaral
Patrik Možíš, bývalý žák naší základní školy, nyní student populárního zpěvu na Pražské konzervatoři. Naši nejstarší
spoluobčané si tak mohli vychutnat tento kulturní počin z oken a balkonů svých domovů. Tímto bychom chtěli
Patrikovi velmi poděkovat, že si mezi přípravou na maturitní zkoušku našel čas potěšit i naše seniory.
Kulturní komise, foto: Mgr. Petra Pospíšilíková
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Příspěvek starostky obce
Vážení spoluobčané,
číslo obecního zpravodaje Kostka 1/2020 vyšlo 10. 3. 2020. Krátce na to, 12. 3. 2020, jsme se všichni ocitli v situaci,
kterou jsme ještě nikdy nezažili. Vláda České republiky vyhlásila v souvislosti s pandemií virového onemocnění
nouzový stav a na všechny obyvatele ČR se začala hrnout nařízení, která významným způsobem zasáhla do našich
životů. Obecní úřad formou zveřejňování informací na úřední desce průběžně informoval občany o rozhodnutích
Vlády ČR i Krajského úřadu Zlínského kraje a doporučeních KHS ZK. Pozornost úřadu se v prvních chvílích od
vyhlášení nouzového stavu soustředila zejména na Dům seniorů, kde žijí na jednom místě naši starší spoluobčané,
kteří jsou skupinou nejvíce ohroženou stavem pandemie. Snažili jsme se co nejrychleji zajistit dezinfekční prostředky
pro údržbu společných prostor a ochranné pomůcky pro obyvatele DS. Jsem velmi ráda, že v našem DS nedošlo,
přes zvýšené riziko, k propuknutí onemocnění u žádného z jeho obyvatel. Stejně tak nemáme informaci o tom, že by
v naší obci někdo nemocí SARS-CoV-2 onemocněl. Velkou zásluhu na tom má bezpochyby disciplinované chování
obyvatel obce, kteří v převážné většině vzali ochranná opatření vážně a řídili se jimi. Obecní úřad pro obyvatele
obce zajistil textilní pratelné obličejové roušky, které byly rozdány zájemcům. Nouzový stav skončil o půlnoci 17. 5.
2020 a vracíme se tak všichni k běžnému životu.
Jedním z opatření proti pandemii bylo i omezení provozu obecního úřadu, které jste zaznamenali jako omezení
úředních hodin. Omezení provozu se v žádném případě netýkalo jiných činností a úkolů zajišťovaných OÚ. Život se
nezastavil, pouze podmínky byly, mimo jiné vzhledem k omezeným možnostem komunikace s partnery, mnohem
složitější. Schůze rady obce se v období nouzového stavu konaly v neomezeném rozsahu a hned jak to bylo možné,
tak bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo schválilo zadávací dokumentace výběrových řízení na
zakázky „Kostelec u Holešova – dopravní automobil pro JSDH“ a „Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova“.
Díky získaným dotacím ze státního rozpočtu a u DA i z rozpočtu KÚ Zlínského kraje pořídíme letos dopravní
automobil pro JSDH za čtvrtinu prodejní ceny a z ceny na revitalizaci zeleně na průtahu obcí a na hřbitově ušetříme
60% uznatelných nákladů. Práce na revitalizaci zeleně by měly být zahájeny, pokud vše půjde hladce, v průběhu
srpna, nový automobil bude dodán koncem roku. V průběhu nouzového stavu probíhala intenzivní práce na
přípravě všech náležitostí k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení a chodníků v Karlovicích,
žádost byla podána a nyní čekáme na výsledek. Jistě jste si všimli, že v druhé dekádě května se v obci objevily
kamery, které monitorují centrum obce a průjezdové komunikace. Kamerový systém bude na základě uzavřené
smlouvy využíván pouze Policií ČR pro účely vyšetřování nahlášených mimořádných událostí. Ke zvýšení bezpečnosti
v obci jistě přispěje i osazení radarového ukazatele rychlosti u krajské silnice od Němčic.
V průběhu května bylo dokončeno konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Kostelec u Holešova.
Nejdříve zasedala osmičlenná konkurzní komise složená s externích členů (4), zástupců zřizovatele (2) a členů
delegovaných orgány základní školy (2), která rozhodovala o vhodnosti a doporučila pořadí uchazečů. Druhým
krokem bylo rozhodnutí RO o jmenování. Rada obce usnesením jmenovala do funkce ředitelky Základní školy
Kostelec u Holešova Mgr. Janu Možíšovou. Paní ředitelka se ujme funkce od 1. 8. 2020.
Vážení spoluobčané, máme za sebou složité období devíti týdnů nouzového stavu. V těchto devíti týdnech se mimo
jiné čtyřikrát sešla rada obce, jednou bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, ale také vyřízeno dohromady
jedenáct žádostí o informace a stížností, které sepsala jedna osoba. Výsledky práce, které předcházely a navazovaly
na rozhodnutí RO a ZO budou brzy vidět v naší obci. Hodiny práce vynaložené na vyřizování žádostí o informace
a stížností jsou bohužel promarněným časem, který mohl být věnován pro obec užitečnějším věcem. Na prahu léta
vám všem přeji hlavně hodně zdraví a pohodové prožití letních dnů.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce 
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Zprávy z obce
U S N E S E N Í schůze Rady č. 4/2020 obce Kostelec u Holešova konaná dne 17. 2. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/4R/2020 pronájem bytu č. 32 v Domě seniorů od 1. 3. 2020 p. Mojmíru Kozlanskému, dosud bytem Kovářská 15,
180 00 Praha 9.
Rada obce Kostelec u Holešova jmenuje
3/4R/2020 konkurzní komisi pro volbu ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec
u Holešova, okres Kroměříž.
Rada obce Kostelec u Holešova vyhovuje
4/4R/2020 žádosti manželů Bačových. Úpravu koruny stromu zajistí obec.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v teritoriu obcí Kostelec
u Holešova - Karlovice v roce 2019.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola,
Kostelec u Holešova, okres Kroměříž za rok 2019.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 5/2020 obce Kostelec u Holešova konaná dne 2. 3. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/5R/2020 uzavření SOD na zpracování "Územní studie Kostelec u Holešova - lokalita BI6" s Ing. arch. Vladimírem
Dujkou.
2/5R/2020 navržené řešení přípojky NN k p. č. 134/3 k. ú Kostelec u Holešova.
3/5R/2020 objednání zpracování brožury k výročí 240 let od založení Karlovic dle předložené nabídky Bc. Jany
Hlavinkové.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost pana Zdeňka Slováčka, Karlovice 353, 768 43 Kostelec
u Holešova o odkoupení pozemků p. č. 437/22 a 437/23 v k. ú. Kostelec u Holešova.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 6/2020 obce Kostelec u Holešova konaná dne 16. 3. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
2/6R/2020 s dočasným přerušením provozu MŠ Kostelec u Holešova od 17. 3. 2020 do odvolání.
3/6R/2020 s uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem o zhotovení zakázky na rekonstrukci VO a chodníků v
Karlovicích, firmou Rovina stavební a.s.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí nabídku na odkup pozemku p. Miroslava Příhody, Na hrázi 26, 750
02 Přerov v k. ú. Kostelec u Holešova p. č. 621. Nabídka bude předložena k projednání ZO na ZZO č. 10. Starostka
obce zajistí stanovení ceny obvyklé a projedná cenu s majitelem nemovitosti. Rada obce Kostelec u Holešova bere
na vědomí informace z Valné Hromady Mikroregionu Holešovsko.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost o podpis smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu k
realizaci stavby "Kostelec u Holešova. P. Černý, kab NN". Návrh smlouvy bude předložen ZO na zasedání ZO č. 10.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 7/2020 obce Kostelec u Holešova konaná dne 30. 3. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/7R/2020 Spisový a skartační řád obce Kostelec u Holešova.
4/7R/2020 vyřazení a likvidaci případně odprodej majetku dle přiloženého "Protokolu o vyřazení majetku z
používání v období 12. 2. 2020 - 19. 3. 2020.
5/7R/2020 zprávy ze služebních cest starostky obce od 6. 2. do 11. 3. 2020.
6/7R/2020 přenesení kompetence k poskytování ochranných roušek a ke stanovení způsobu jejich rozdávání
obyvatelům s místem trvalého pobytu v Kostelci u Holešova a Karlovicích na starostku obce.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
3/7R/2020 s výsadbou stromů na hranici k. ú. Beňov a Kostelec u Holešova, na pozemcích k. ú. Beňov p. č. 762
a 764.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 8/2020 obce Kostelec u Holešova konaná dne 20. 4. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/8R/2020 pronájem bytu č. 7 v Domě seniorů od 1. 5. 2020 panu Ladislavu Huszerovi, dosud bytem ul. Páleníčkova

3

zpravodajství

2/2020

č. p. 2421 Kroměříž.
3/8R/2020 přijetí finančního příspěvku ve výši 25 800 Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku do rozpočtu obce Kostelec u Holešova.
5/8R/2020 výši odměny za pravopisnou korekturu článků do obecního zpravodaje Kostka 500 Kč/1 číslo.
Rada obce Kostelec u Holešova projednala
4/8R/2020 žádost o zpevnění části parcely č. 65/1 v k. ú Karlovice u Holešova k umožnění příjezdu k parcele č. 578/1
k. ú Karlovice u Holešova. K žádosti je třeba doložit písemný souhlas majitelů sousedních pozemků, návrh
technického řešení a návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. Materiály budou předloženy ke schválení ZO.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 10 obce Kostelec u Holešova konané dne 23. 4. 2020 Zastupitelstvo obce
Kostelec u Holešova schvaluje
2/10Z/2020 zadávací dokumentaci VŘ na dodavatele DA pro JSDH Kostelec u Holešova.
3/10Z/2020 firmy navržené k zaslání přímé výzvy k podání nabídky na dodávku DA pro JSDH Kostelec u Holešova.
4/10Z/2020 složení výběrové komise pro VŘ na dodávku DA pro JSDH Kostelec u Holešova.
5/10Z/2020 zadávací dokumentaci VŘ na zhotovitele zakázky "Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova.
6/10Z/2020 firmy navržené k zaslání přímé výzvy k podání nabídky na zhotovitele zakázky "Revitalizace zeleně v
obci Kostelec u Holešova".
7/10Z/2020 složení výběrové komise pro VŘ na zhotovitele zakázky "Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova".
8/10Z/2020 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Kostelec u Hol. P. Černý,
kabel NN".
9/10Z/2020 rozpočtové opatření č. 2/2020.
10/10Z/2020 vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 437/22 a 437/23 v k. ú. Kostelec u Holešova, každý o rozloze
24 m2.
13/10Z/2020 novelu Pravidel pro vydávání zpravodaje "Kostka" (Zpravodaj obce Kostelec u Holešova a Karlovice).
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova neschvaluje
11/10Z/2020 odkup pozemku v k. ú Kostelec u Holešova č. p. 621 obcí Kostelec u Holešova. Zastupitelstvo obce
Kostelec u Holešova pověřuje
12/10Z/2020 starostku obce jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o podmínkách
možného odkupu nemovitosti Kostelec u Holešova č. p. 226.
Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje vypuštění bodu 10 z programu jednání ZO. Zastupitelstvo obce
Kostelec u Holešova schvaluje rozdělení bod č. 4 na dva samostatné body jednání.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 9/2020 obce Kostelec u Holešova konaná dne 4. 5. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/9R/2020 program schůze RO č. 9/2020.
2/9R/2020 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kostelec u Holešova za rok 2019.
3/9R/2020 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u Holešova za rok 2019.
4/9R/2020 převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u Holešova ve výši 38
905,02 Kč do rezervního fondu.
5/9R/2020 přijetí dotace z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020 - Podpora vybavení dílen v základních školách ve
výši 6 100 Kč. Dotace bude převedena příspěvkové organizaci ZŠ Kostelec u Holešova.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Fórum zastupitelů
Proč starostka zastupitelům lže?

19. 3. 2020 rozeslala starostka zastupitelům informaci k akci
rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích. Na můj dotaz, zda máme stavební povolení (SP),
starostka 23. 3. uvedla: „Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení.“ Vědomě lhala, jelikož teprve 13. 3.
podala obec na SÚ v Holešově žádost o stavební povolení. To bylo sice vydáno 6. 5., ale v době psaní sdělení
nenabylo právní moci. Starostka se 1. 4. omluvila za chybnou informaci způsobenou nedorozuměním s
projektantem. Projektant i ona musí vědět, že vydání SP netrvá pár dní. Jsme ostražití, nechceme opakovat chybu
Hlobila st. při rekonstrukci chodníků v r. 2018, která proběhla bez SP. Šestiletá zkušenost s vedením obce nás
naučila důvěřovat dokumentům a faktům, a ne proklamacím či líbivým vyjádřením.

4

zpravodajství

2/2020

Kostlivec vypadnul ze skříně V článku "Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila" jsem napsal, že starostka by
měla vymést po Hlobilovi st. kostlivce minulosti. Podrážděnou reakci vystřídala po ¾ roce realita. Úřady
zkonstatovaly pochybení při stavbě chodníků, dodatečně se změnil projekt, řeší se reklamace s dodavatelem SISKO.
Rekonstrukce chodníků proběhla bez SP a bývalý starosta Hlobil podepsal f. SISKO, že dílo přebírá bez vad a
nedodělků. K tomu ukazoval SISKO razítka "skutečné provedení" na PD. Čas ukázal, že se jednalo o podvod.
Kontrola z PČR a SÚ konstatovala, že skutečné provedení stavby je odlišné od dokumentů se SISKO razítky. Obec
zadala změnovou PD a požádala o výjimku – náklady obce jsou min. 35 tis. Kč. Starostka zahájila reklamační řízení s
firmou SISKO, což kvituji. Teď ještě zahájit reklamační řízení s Ing. Bartošem. Jako stavební dozor má klíčovou
odpovědnost, podobně jako odpovědná osoba investora – bývalý starosta Hlobil.
Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr? Starostka je asi jasnovidec - 6 dní před vyhlášením
nouzového stavu (NS) věděla, kdy bude vyhlášen. Výběrové řízení na opravu chodníků a VO v Karlovicích za 3,5 mil.
Kč obchází obecní směrnici s výmluvou "z důvodu NS se nemůže zastupitelstvo sejít, a proto jsem rozhodla sama".
To je ale lež. NS byl vyhlášen 12. 3. 2020. VŘ bylo zahájeno 5. 3., tedy o 6 dní dříve. Administrátor VŘ objednaný
starostkou se neobtěžoval konat podle naší směrnice a vygeneroval vítěze VŘ. Nikdo z radních nezapochyboval o
správnosti průběhu VŘ. Asi to nebyla chyba, ale záměr vybrat dodavatele rychle mimo kontrolu zastupitelstva. Pro
obec nevýhodná smlouva s dodavatelem je podepsaná. V Karlovicích budou mít záruku na VO jen 2 roky. V Kostelci
máme záruku 5 let. K tomu existuje riziko, že dotaci nedostaneme, nebo jí budeme muset vracet kvůli nesprávně
udělanému VŘ.
(odkazy a zdrojové dokumenty sdělení na www.kostelecuholesova.eu)
Autor sdělení zastupitele: Ing. Petr Žůrek (zkráceno redakční radou)
Svůj tiskový prostor poskytl: Petr Měrka

Odpověď na sdělení zastupitele P. Žůrka „Proč starostka zastupitelům lže?“
Vážení spoluobčané, pan Petr Žůrek velmi často a rád používá ve svých sděleních silná slova. Není tomu jinak ani
nyní. Proto reaguji na jeho sdělení takto: Žádost o stavební povolení jsem za obec nepodávala já, ale zpracovatel
projektu, který zastupoval obec na základě plné moci. Je to běžná praxe. Dotaz pana Žůrka na stavební povolení,
který byl jedním z mnoha, které se týkaly zakázky, jsem proto směřovala na pana projektanta a špatně jsem si
vyložila jeho odpověď, že stavební povolení máme zajištěno. Za svůj omyl, nebo spíš nepřesnou informaci, neboť
žádost o stavební povolení již byla podána a všechny záležitosti s ní související byly se stavebním úřadem
projednány, jsem se zastupitelům obce omluvila. Teď ale k podstatě věci: Každý, kdo úmyslně lže, tak tím sleduje
určitý cíl a většinou svůj vlastní prospěch. Nechávám na zvážení vás občanů posoudit, jaký cíl nebo osobní prospěch
bych mohla sledovat tím, co pan zastupitel nazývá vědomou lží starostky zastupitelům.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce

Proč zastupitel Petr Žůrek zastupitelstvu (a občanům) lže?
Zastupitel Petr Žůrek sám sebe pasoval do role zastánce práva a demokracie v obci. Je proto s podivem, že napíše
článek, o kterém každý zastupitel, který četl sdělení starostky všem zastupitelům, ví, že není pravdivý. Jeho úporná
snaha najít v konání vedení obce postranní cíle a dokazovat to prezentací nepravd a polopravd není nic nového.
Pravdivé slovo v jeho článku je pouze jedno – ano byl to záměr, který byl zastupitelům ve sdělení starostky
vysvětlen. Záměrem starostky bylo získat plný počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci, ve výši 95%
z uznatelných nákladů na zakázku. Převedeno na koruny to znamená, že v případě úspěchu žádosti by obec
zrekonstruovala chodníky a VO v Karlovicích za cca 150 tis. Kč. Ano, riziko, že dotace nebude přiznána existuje vždy,
to pan zastupitel, který se tak vyzná v dotacích, jistě dobře ví. Poslední poznámka na závěr - Pane Žůrku, máte sám
o sobě velmi vysoké mínění. Používáním nadávek ve svých sděleních se ale chováte jako „ten komu čouhá sláma
z bot“.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce
Svůj tiskový prostor poskytl: Bc. Zdeněk Klesnil

Vážení spoluobčané,
příspěvky zastupitele Ing. Petra Žůrka považuji za účelové a tendenční. Beru je s nadhledem a tolerancí. Považuji za
zbytečné se k nim vyjadřovat.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce
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Základní škola
Vybíjená v Bystřici pod Hostýnem

Škola v období koronaviru
Jsem velmi rád, že mohu informovat veřejnost
v Kostelci a okolí o tom, že také naše škola se zařadila
mezi ty aktivnější v republice, které využívaly už od
začátku období uzavření škol moderní technologie.
Systém Škola OnLine, který používáme již několik let
pro komunikaci, plánování výuky, zapisování třídních
knih, nebo i pro klasifikaci žáků, se stal hlavním
informačním zdrojem pro všechny žáky i rodiče.
Někteří učitelé se dohodli se žáky na využití aplikací
v telefonu, sociálních sítích nebo jednoduché
emailové komunikaci. Výuku přes Messenger,
Facebook nebo Skype výborně doplnil program
nabídnutý školám zdarma pro výuku s názvem
Microsoft 365, díky němuž začaly být videokonference
běžnou součástí našeho školního života. Nejen
povídání či výuka a zkoušení mezi žáky a učiteli, ale
také videoporady pedagogického sboru doplnily
komunikaci pomocí emailů, SMS, telefonátů či zpráv
přes Školu OnLine.
Postupně se z nezávazného povídání stala rychle
výuka se vším všudy, a když se rozhodlo, že se do školy
žáci jen tak nevrátí, přidalo se zkoušení a písemky na
čas. Obsah výuky je samozřejmě stále omezen
a prioritními předměty zůstaly především matematika,
český jazyk a anglický jazyk. Další naukové předměty
probíhají v omezeném rozsahu a výchovy skutečně jen
symbolicky, v souladu s metodickým pokynem MŠMT.
Pro odlehčení i smysluplné trávení volného času
pravidelně komunikují s žáky také vychovatelky ŠD
a svou pomocí významně přispívají i asistenti
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pedagoga. Byla upravena také pravidla pro hodnocení
žáků s důrazem na povinnost odevzdávání povinných
úkolů v termínu.
Jistě to nebylo jednoduché ani pro učitele ani pro
žáky, aby se nové situaci přizpůsobili. Kdo ale zaslouží
největší obdiv a poděkování, jsou rodiče, kteří aktivně
převzali roli učitele, organizátora, plánovače, fotografa
a sekretáře, pokud to jejich syn či dcera nezvládli
sami. Nutno dodat, že na 1. stupni ZŠ, především od
1. do 4. ročníku to nikdo ani po žácích dříve nechtěl –
nebylo to součástí školních výstupů. O to větší kus
práce museli rodiče či prarodiče zvládnout.
Poděkování patří i všem starším sourozencům,
rodinným příslušníkům, kamarádům a známým našich
žáků, kteří se do vzdělávání, mnohdy nedobrovolně,
ale ochotně zapojili.
Od 11. 5. 2020 se do školy vrátili deváťáci, aby se
mohli co nejlépe připravit na přijímací zkoušky na
střední školy, které by měly proběhnout 8. 6. 2020.
Čtrnáct kluků a holek se dvakrát za týden učí čtyři
hodiny češtinu a matematiku s dodržením všech
hygienických opatření. Od 25. 5. 2020 začíná výuka
pro žáky 1. stupně, tj. 1. – 5. ročníku. Zákonní zástupci
žáků se mohou rozhodnout, zda své dítě pošlou do
školy, nebo zůstanou u tzv. distančního vzdělávání
jako dosud. Výuky se bude účastnit maximálně 15
žáků ve třídě. Po skončení výuky od 11:20 hod. budou
probíhat aktivity školní družiny, k nimž může být žák
také přihlášen. Za zvláštních organizačních podmínek
mohou žáci také obědvat ve školní restauraci. Věřím,
že se podaří skloubit všechny aktivity s hygienickými
opatřeními, která jsou v některých bodech u dětí
mladšího školního věku v delším časovém horizontu
téměř nesplnitelná.
Všechno zlé je prý pro něco dobré, a tak mohu jen
konstatovat, že komunikaci přes Školu OnLine si
konečně vyzkoušeli i rodiče, kteří systém aktivně
nepoužívali několik měsíců či let. Věřím, že jej i do
budoucna budou využívat, například pro komunikaci
s vyučujícími.
Ještě jednou děkuji všem, kdo se podílejí na
distančním vzdělávání a pomáhají v této nelehké
situaci.
Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy

Celoškolní soutěž
Žáci základní školy se každoročně účastní celoškolní
soutěže. Její náplní jsou různé úkoly týkající se
recyklování a přírody. Třída, která si v soutěži vede
nejlépe, vyhraje na konci školního roku výlet za
odměnu.
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Letošním prvním úkolem bylo vyrobit nádobu na
plasty a “baterkožrouta”. Celoškolní soutěž totiž
provází také sběr baterií, starých elektrospotřebičů,
oleje a papíru. Další úkol vyhnal žáky do barevné
podzimní přírody. Fotili krásy okolní krajiny a sbírali
kouzelně zbarvené listí. Pro některé se sice stalo
oříškem správně určit, jaký list patří jakému stromu,
ale všichni si užili legraci při dekorování své třídy
získanými úlovky. Na podzim také proběhl sběr
starého papíru.
V zimě bylo ke splnění dalšího úkolu potřeba
především kreativně přemýšlet. Žáci dostali zadaných
10 slov a měli vytvořit příběh, ve kterém budou tato
slova obsažena. Tento úkol se nejlépe povedl žáčkům
druhé třídy. Ti vymysleli krásnou pohádku o závodu
zvířátek v lese. Následující úkol se opět vrátil blíže k
tématu recyklace. Tentokrát bylo pro jeho splnění
třeba změřit rozměry kontejneru na tříděný odpad.
Druhý stupeň měl celé zadání ještě těžší, protože
museli spočítat objem a kolik se do takového
kontejneru vleze plastových lahví. To se bohužel
většině tříd zdálo složité, proto celý úkol příliš úspěšný
nebyl. S blížícím se jarem přišly také jarní úkoly.
Zasadit a vypěstovat meduňku se ale žákům
nepodařilo. Tento letošní poslední úkol jim překazilo
uzavření škol.
Přestože letošní celoškolní soutěž byla ukončena dříve
než jindy, žáci nasbírali 30 kg použitého stolního oleje,
210 kg starých baterií, 420 ks drobných
elektrospotřebičů a neuvěřitelných 12 000 kg starého
papíru! Toto je, myslím, jasný důkaz, že i naše malá
škola dokáže velké věci. Díky celoškolní soutěži se žáci
dozvídají mnohem více o přírodě kolem nás, o tom,
jak ji šetřit a jak důležité je recyklovat a třídit odpad.
I jediná pet lahev vyhozená do plastů místo
obyčejného koše je krok k lepšímu. Věřím, že ač si
vítězné třídy z prvního a z druhého stupně budou moci
užít výlet za odměnu až v podzimních měsících, třídit
odpad nepřestanou.
Jelikož je, obzvláště v tomto období, důležité zůstat
pozitivně naladěni, doporučuji vám přečíst si pohádku,
kterou vytvořili druháčci v rámci soutěže. Příjemné
čtení!
Mgr. I. Šišková
V LESE
Poblíž jednoho velkého ovocného sadu je i krásný
a docela starý les. Žije v něm spousta zvěře, ale
nejdéle jeden moc hodný a kamarádský datel. Ten
jednoho zimního dne vymyslel, že pro ostatní zvířátka
– jeho kamarády, uspořádá závody.
Datel pozval jelena, srnku, daňka, medvěda, veverku,
lišku, divoké prase, sovu, muflona a kolouška. Vyhlásil,
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že cena pro vítěze bude velká kostka soli. Než se však
všichni sešli u startu, napadlo docela dost sněhu. To
však zvířátka neodradilo a k závodu v lese se dostavila.
Start byl u toho nejvyššího dubu v lese, na kterém už je
datel všechny nedočkavě čekal. Cíl se nacházel v sadu,
u jednoho krmítka pro ptáčky. Ti se stali fanoušky
a diváky celého závodu. Radostně jásali, skandovali
a pokřikovali.
Zvířátka běhala slalom mezi duby a smrky, zdolávala
překážky – pařezy, větve a klády, musela třikrát
oběhnout krmelec a mezitím datel nachystal
doskočiště. Odhrnul sníh, aby nachystal mech
a doskoky zvířátek byly do měkkého.
Do cíle se všechna zvířátka dostala zároveň a o kostku
soli se rozdělila.
I datel byl spokojen a pro velký úspěch vyhlásil celému
lesu, že příští rok se budou závody opakovat.

Velké poděkování za velkou radost

V čase před Velikonoci, kdy nebyla nálada ve
společnosti ze známých důvodů dvakrát optimistická,
ke mně doputovala prosba o pomoc od jedné
z maminek. Vysvětlovala, že ji poprosily sestřičky
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z domova důchodců v Kroměříži o větší množství
velikonočních dárků pro své klienty. Ty měly aspoň
trošku nahradit radost ze slavnostního vystoupení
dětí, jež bylo kvůli karanténě zrušeno. Termín byl
opravdu šibeniční – dva dny. Přes náš komunikační
systém Škola OnLine jsem se tedy obrátila na naše
žáky a rodiče a s napětím čekala, kdo se do této
dobrovolné výtvarné práce pustí. Doma jsem pro
jistotu do tvorby zapojila celou rodinu, abychom
dodali aspoň něco. Ale moje obavy byly naprosto
liché, krabice u dveří školy, kam měli naši kreativci své
výrobky ukládat, byla plná. A dárečky byly opravdu
exkluzivní – malované, šité, lepené, z vlny, papíru,
drátků, mašliček, prostě radost pohledět. Umím si
představit, jak obrovskou radost udělaly. Já sama
z vědomí, že mám kolem sebe takové srdnaté
a nápomocné lidi, beru sílu doteď. A vůbec nevadí, že
jsou to teprve žáci školou povinní, právě naopak. Je
totiž velká naděje, že s nimi jejich nezištná dobrota
poroste… Moc a moc všem, co se zapojili, děkuji!!!
Mgr. Miluše Václavková

Život v našich zahradách očima našich
dětí
Když jsme loni žádali o grant na podporu rozvoje
environmentální výchovy, měli jsme jasno v tom, že
díky němu chceme napříč různými předměty oživit
zájem dětí o přírodu v jejich nejbližším okolí
a vybudovat v nich mimo jiné i pocit zodpovědnosti za
její stav. Abychom měli představu, jak a jestli vůbec
naši žáci sobě nejbližší, v podstatě domáckou přírodu
vnímají, předložili jsme ještě před uzavřením škol
zhruba dvěma třetinám dětí v naší ZŠ dotazník
s tematikou Naše zahrada. Pojďte se seznámit s jeho
hlavními výsledky.
Z 85 respondentů (4. – 9. třída, všechny spádové
vesnice) má 88% zahradu u domu, ale jen 20 procent
i sad. V 88% zahrad či předzahrádek byste našli
kvetoucí kytky a v 85% aspoň jeden ovocný strom (vše
zásadní pro hmyz), dále v 9 z 10 zahrad se pořád ještě
pěstuje zelenina a potěšující také je, že 70% dětí
uvedlo, že se u nich doma zachytává dešťová voda. Ale
jen 60% domácností má kompost! Z bazénu se raduje
43% dětí, ovšem letní pítko v těchto opravdu
katastrofálně suchých letech poskytuje ptákům nebo
hmyzu jen 20% žáků. Zato zimní krmítko má 66%
z nich. Na ježka, ještěrku nebo hada byste narazili
v 60% zahrad, ale na žábu jen v 35%. Hmyz dopadl
ještě hůř, třeba větší počet čmeláků vídává v zahradě
ani ne polovina dětí a aspoň 3 druhy motýlů jen
třetina. Není divu, na trávníku od jara do podzimu

sekaném na 3 cm se nenakrmí… Nejčastějšími ptačími
návštěvníky zahrad jsou vrabec (79%), kos (76%)
a vlaštovka (71%). Sýkoru vídají dvě třetiny dětí.
A hnízdo si ptáci podle odpovědí postavili jen ve 40%
zahrad. Možná jim na to chybí budky, ale hlavně
stromy, obzvlášť ty starší a také husté keře. Děti
zaznamenaly jejich úbytek v každé třetí zahradě.
Zajímavé, ale nikoli překvapující je, že podle dotazníku
jde na zahradu každý den zhruba jen polovina dětí.
Jednou týdně se tam vyskytne 33% z 85 odpovídajících
a čtvrtina chodí na zahradu jen v létě. A co tam
nejčastěji děti dělají? Překvapivě pracují (78%), dále
jedí (61%) a sportují nebo si hrají (40%).
Samostatnou částí dotazníku byly otevřené otázky: Co
v zahradě rád děláš? Co se Ti tam líbí? Co Ti tam
chybí? Reflexi velmi, opravdu velmi zajímavých
odpovědí bych ráda věnovala samostatný článek.
Prozatím zkuste uhádnout, co nejčastěji dětem v jejich
zahradě chybí. Bazén? Skluzavka? Skákací hrad?
Trampolína? Bunkr? To vše se sice vyskytlo, ale
nejčastěji a napříč všemi ročníky, to byl – VELKÝ
STROM.
Mgr. Miluše Václavková

Školní družina
Riskuj ve ŠD

V době, kdy nemůžeme do školy, i když bychom rádi,
kdy nouzový stav a epidemie zabraňují přímému
kontaktu vychovatelek s dětmi, se snažíme o kontakty
alespoň na dálku. Naším cílem je, aby naši žáci volný
čas strávili smysluplně. Náměty jak vyplnit volný čas
mohou rodiče a děti najít např. na Facebooku základní
školy, na Škole OnLine a v e-mailech dětí i rodičů. Na
Facebooku naší školy najdou rodiče zábavná
i vzdělávací videa pro děti. Prostřednictvím Školy
OnLine zasíláme odkazy na zajímavé tvořivé stránky,
pozdravy dětem, krátké příběhy apod. Také se
snažíme o využití moderních technologií v přímém

8

zpravodajství

2/2020

kontaktu s dětmi a to využitím videohovorů přes
Teams Microsoft. Přesto doufáme, že tato výjimečná
doba brzy skončí a vše se navrátí do starých kolejí. Už
se na to moc těšíme!
Lenka Kotolanová

Nové vedení školy
Jistě jste na toto téma slyšeli spoustu informací
a vzhledem k tomu, že mám rád jednání na rovinu,
nesnáším pomluvy a polopravdy, rozhodl jsem se
informovat vás tímto krátkým textem.
31. 7. 2020 končí šestileté funkční období ředitele
základní školy. Obec měla dvě možnosti v souladu
s platnou legislativou – vyhlásit konkurs, nebo potvrdit
stávajícího ředitele na další období. Zvolena byla první
varianta. Nebylo to tedy z pochybení ředitele školy,
jak to vyplývalo z krátkého textu v Týdeníku
Kroměřížska. Alespoň jsem neměl od vedení obce
žádné negativní připomínky.
Ve škole pracuji od roku 1992, tedy 28 let, a z toho
jsem 11 let působil jako ředitel. Věřím, že jste základní
školu vnímali jako kulturní středisko obce se vstřícným
vedením a výbornými učiteli. Doufám, že tomu tak
bude i nadále. Poděkovat chci za spolupráci nejen
dalším zaměstnancům školy – asistentkám pedagoga,
vychovatelkám a správním zaměstnancům, ale i všem
spolkům a rodičům. Předpokládám, že veřejnost
i obec jako zřizovatel budou nadále podporovat školní
aktivity, neboť škola v obci pokládá základy
občanského chování dětí v budoucnosti. Může tak
alespoň z části ovlivnit jejich jednání i charakter.

Každý týden dostaly děti nový plán činností a všechno,
co k práci budou potřebovat. Na konci týdne se pak
maminky pochlubily fotografiemi dětí, ze kterých je
vidět, jak jim šla práce na „úkolech“ od ruky.
Celá mateřská škola prošla důkladnou dezinfekcí
a dnes už jsme tady zpátky, i když v omezeném režimu
– s menším počtem docházejících dětí, jejichž rodiče
se už museli vrátit do práce.
Stýská se nám sice po kamarádech, kteří zůstali ještě
doma, ale já bych chtěla moc poděkovat rodičům,
kteří umožnili provoz MŠ právě tím, že sem řada z nich
své děti neposlala. Náročná hygienická nařízení
a pravidla by ve velkém počtu dětí byla
neproveditelná. Děkuji vám.
Skoro vždycky svůj článek končím tím, že se na něco
těšíme. Tak na co se těšíme dnes?
Že se řada věcí vrátí do starých kolejí a že se nám
třeba o prázdninách podaří sejít se se všemi dětmi
a rodiči na společné opožděné oslavě konce školního
roku, kde se rozloučíme s našimi nejstaršími
kamarády. Že se některé věci nevrátí do starých kolejí
a lidi budou i nadále k sobě vnímavější a bez dlouhých
řečí a cavyků budou pomáhat těm, kdo to potřebují.
Že prožijeme klidné léto, vždyť i bez cestování do
exotických krajů se dá užít krásná dovolená. A že
budeme zdraví a spokojení.
To všechno přeji i vám všem.
Zdeňka Zaviačičová, ředitelka MŠ

Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy

Mateřská škola
Tak se pilně plánovalo … a nic z toho
nebylo
Tak jsme si to na konci zimy pěkně naplánovali:
velikonoční tvoření, výlety, divadlo pro maminky,
oslavy Dne matek, Dne otců, Dne dětí, návštěvy v
Domě seniorů a návštěvy ve škole. A taky zápis do
školy a do školky, slavnostní rozloučení s našimi
předškoláky…
Všichni už víte, jak nám všem ty naše jarní plány
dopadly…
Ale my jsme to nevzdali – to ne! Jako mnoho jiných
škol, i my jsme se učili „na dálku“. Maminky
a tatínkové zastoupili paní učitelku – a už to fičelo.

9

zpravodajství

2/2020

Spolek Kosteláň
XI. Kostelecké chmelovárek

Začátek března je posledních jedenáct roků v Kostelci
zasvěcen pivu a pivovarnictví, především tomu
amatérskému.
Také letos se účastníci ze vzdálenějších koutů Čech
i Slovenska začali sjíždět už v pátek a v sobotu opět
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zcela zaplnili naši sokolovnu. Program je od druhého
ročníku stabilní – blok přednášek, ochutnávky doma
vařených piv a degustační soutěž o Grand prix
Kostelce u Holešova. Do degustační soutěže bylo
přihlášeno 352 vzorků od autorů z Čech, Slovenska,
Polska, Bulharska, Slovinska a Rakouska. Vzorky
hodnotilo 39 degustátorů rozdělených do třinácti
dílčích komisí. Po skončení oficiálního programu
pokračoval Chmelovárek tradičním posezením pro
laickou veřejnost. Během večera přišlo zajímavá piva
(více než 40 druhů z 15 pivních stylů) z minipivovarů
celé republiky a Slovenska ochutnat více než 250
pivomilů z širokého okolí. Celá akce sice na první
pohled probíhá v posledních letech beze změn,
drobná vylepšení ale vymýšlíme každý rok. Letos jsme
opět rozšířili škálu piv nabízených na deseti výčepech.
Mimo stálých pivovarů ze Záhlinic, Svatého kopečku,
Velké nad Veličkou, Plzně, Kamenice nebo Jihlavy,
bylo nově možno ochutnat pivo z pivovaru Volt z
Jablonce, Beranova pivovaru nebo létajícího pivovaru
Ničitel. Na vzrůstající oblibu takzvaných kyseláčů, tedy
piv, při jejichž výrobě se používají i bakterie mléčného
kvašení, jsme reagovali zavedením „kyselé pípy“.
Během dne se na ní vystřídala piva z pivovarů Cobolis,
MadCat, Raven a Wild creatures. Zájem o dost předčil
naše očekávání, kyselá piva došla už v podvečer.
Pořádání akce takového rozsahu by nebyla vůbec
myslitelná bez totálního nasazení členů spolku
Kosteláň a dalších dobrovolníků, kteří se starali o
přípravu akce, její hladký chod a následný úklid. Letos
se zapojilo přes čtyřicet organizátorů a pomocníků
včetně některých domovarníků. Ti pomohli především
s přejímkou a přípravou vzorků pro degustační soutěž.
Především jejich zásluhou si Chmelovárek s přehledem
drží pozici největší a nejprestižnější akce zaměřené na
amatérské pivovarnictví v rámci České a Slovenské
republiky.
Petr Měrka

2/2020

SDH Karlovice
Masopust

V sobotu 22. 2. 2020 uskutečnili hasiči masopustní
průvod obcí. Povolení průvodu si účastníci byli vyžádat
u starostky obce se slibem, že zavítají do všech domů.
Medvěd všem pro štěstí podá svou tlapu a vytančí
hospodyně. Ženich s nevěstou připomenou
obyvatelům obce, že končí období bujarého veselí,
zábav, plesů a začíná 40 denní půst.
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Přednáška
9. 3. 2020 provedli Ladislav Pospíšilík a David
Pomajbík preventivní přednášku pro obyvatele Domu
seniorů na téma jaké nebezpečí číhá v domě z hlediska
vniku požáru a na co si musí každý občan dávat pozor.
Vyhlášením nouzového stavu 12. 3. 2020 byla
omezena činnost sboru na všech úsecích činnosti. V
pohotovosti zůstala pouze zásahová jednotka obce.

V sobotu 22. 2. 2020 odjeli tři zástupci sboru SDH
Karlovice společně se starostkou obce RNDr. Marcelou
Pospíšilíkovou a starostou okresního sdružení
Kroměříž Stanislavem Pumprlou na valnou hromadu
hasičů do obce Podvysoká na Slovensku. Tam byli
vřele přivítáni velitelem sboru plukovníkem, Ing.
Jaroslavem Kapusniakem, který pracuje jako ředitel
záchranného sboru Žilinského kraje a k dobrovolným
hasičům se hrdě hlásí. Pozdravit se přišli i starosta
sboru Miroslav Slíž a nový starosta obce. Po zprávě o
činnosti sboru, která zhodnotila všechny úseky
činnosti, vystoupili se svými příspěvky pozvaní hosté,
kteří konstatovali, že DHZ Podvysoká patří k nejlepším
sborům na Kysuci. Jednatel SDH Karlovice Ing. Ladislav
Pospíšilík předal starostovi DHZ Podvysoká slavnostní
stuhu k praporu jako připomínku k 25 leté spolupráci
a vzájemnému přátelství. Kronikářce sboru Haně
Kapusniakové předal starosta OSH Kroměříž medaili za
mezinárodní spolupráci třetího stupně. Starostka obce
RNDr. Marcela Pospíšilíková na úvod svého projevu
připomněla, že i ona se v minulosti zúčastnila setkání
a závodů v jejich obci. Předala sboru upomínkový
dárek, popřála hodně úspěchů v další činnosti
a vzájemné spolupráci. Po ukončení schůze si všichni
účastníci v družném hovoru vyměnili své poznatky z
veřejné a dobrovolné práce.

Ing. Ladislav Pospíšilík

Fotosoutěž
Tento rok je ve znamení změn, které jsou vynuceny
situací ve světě. Z tohoto důvodu byly zrušeny
i hasičské závody. Hasiči se však nikdy nevzdávají,
a tak i jejich soutěže přešly do pomyslného soutěžení
z domova. Hasičské noviny vyhlásily fotosoutěž, do
které mohli účastníci zasílat fotografie z činnosti sborů
dobrovolných hasičů (SDH) i jednotek sborů
dobrovolných hasičů (JSDH). Soutěže se zúčastnili
i členové sboru SDH Karlovice a jejich fotografie byly
otištěny v Hasičských novinách č. 8/2020. Úspěchem
je 2. místo Eleny Pospíšilíkové, která vyhrála s
fotografií s názvem „Hurá vpřed!“. Vyhodnocení
soutěže a další fotografie najdete také na webových
stránkách:
www.hasicskenoviny.cz/promo/vyhodnocenifotosouteze-hasicskych-novin/
Martin Pospíšilík

Krásné prožití letních dnů
plných pohody a sluníčka Vám
přeje redakce.
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„Hurá vpřed!“, Elena Pospíšilíková

Poděkování
Vážení spoluobčané, jsou mezi námi lidé, kteří jsou připraveni přispěchat na pomoc nebo podpořit své bližní,
pokud mají pocit, že je jejich pomoci a podpory zapotřebí. Takoví lidé, kteří jen za dobré slovo pomáhají, si zaslouží
velké a veřejné poděkování. V době „koronavirové“ se v naší obci a okolí takoví lidé našli.
Paní Vanda Foukalová z Kostelce ušila brzy po vyhlášení nouzového stavu celkem 120 ks roušek, kterých část
rozdala seniorům v Domě seniorů a část dala k dispozici na OÚ pro zaměstnance a občany obce. Paní Foukalová –
děkuji Vám!
Paní Kamila Smolíková z Roštění přivezla do Kostelce u Holešova ušité roušky, které nechala na poště k dispozici
občanům obce. Paní Smolíková - děkuji Vám!
Paní Ivana Bouchalíková z Němčic ušila roušky pro zaměstnance OÚ. Paní Bouchalíková – děkuji Vám!
Pan Ludvík Vymětal z Kostelce věnoval obci peněžní dar na nákup ochranných prostředků pro občany obce. Pane
Vymětale – děkuji Vám!
Dva mladí lidé, Patrik Možíš a Marie Drkulová, 3. 5. 2020 přinesli potěšení a dobrou náladu seniorům svým
koncertem pod okny Domu seniorů. Patriku a Maruško – děkuji vám!
Určitě se našli i jiní lidé v naší obci, které sice neznám jménem, ale vím, že „Hurá
pomáhali,
kde to
byloPospíšilíková
zapotřebí. Takže
vpřed!“,
Elena
všem těmto lidem patří jedno veliké - DĚKUJI VÁM!!!
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce
Dovolte mi, abych prostřednictvím zpravodaje Kostka vyjádřil velké poděkování Mateřské škole v Kostelci u
Holešova, která pod vedením paní ředitelky Zdeňky Zaviačičové vyjádřila nebývalou ochotu, podporu a pomoc
maminkám i dětem v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Kroměříži.
V době nouzového stavu a mimořádných opatření k zamezení šíření nebezpečného koronaviru, které dolehly i na
naši sociální službu paní ředitelka osobně několikrát darovala maminkám, dětem i zaměstnancům luxusní
a nádherně ušité látkové roušky. V tu dobu bylo v našem azylovém domě 23 dětí, 13 maminek, 12 pracovníků
a nebylo v našich silách v prvních dnech krize vyrobit větší množství ochranných roušek.
Děkujeme za nezištnou pomoc, podanou ruku a srdce na dlani. Velmi si toho vážíme!
Za všechny klienty i zaměstnance azylového domu Libor Jarmar, vedoucí sociální služby.

13

zpravodajství

2/2020

Ostatní
Lidé odchází, vzpomínky zůstávají
22. dubna 2020 jsme doprovodili na poslední cestě z kostela svatého Petra a Pavla na místní hřbitov kosteleckou
rodačku, paní Boženu Matúšů, která se dožila požehnaného věku 94 let. Slunný teplý den s modrou oblohou
a zelenající se příroda evokovaly vzpomínky na 8. květen 2015, kdy jsme u příležitosti Dne vítězství kladli věnec
a kytice k pomníkům padlých. Tohoto slavnostního aktu se účastnila i paní Matúšů, která se mne u pomníku
padlých z 1. světové války dotázala, zdali by mohla před shromážděním občanů zarecitovat báseň. V daný okamžik
se jednalo o ušlechtilý akt moudré ženy, kterým chtěla veřejně vzdát hold a uznání hrdinům, kteří položili své
životy pro vlast. Paní Matúšů zarecitovala báseň procítěně, s noblesou. Pro mnohé přítomné to byl
nezapomenutelný zážitek. V následujících dnech jsem paní Matúšů požádal, aby text básně napsala na památku
pro budoucí generace. Ve spolupráci se svou dcerou Zdenou tak učinila.
Ing. Petr Hlobil st.

Foto: Šárka Andrlíková
Přepis básně dle poskytnutého rukopisu:

Návrat
Sta tisíce těch dobrých hochů bylo.
Šli v západ, východ, stranu polední.
Sta tisíce se jich už nevrátilo.
Vy vracíte se nyní poslední.

I svoboda má mučedníky boží
a národ světce.
V zemi volně kosti nyní slavně složí
a stromy chladivý jim dají stín.

Ti s prapory a hudbou přišli v pýše.
„Vítěznou řečí zajásala zem.“
Vy vracíte se vážně, tiše
a lid Vás vítá slzným pohledem.

Vy drahé hroby, buďte časy všemi
svědomí živých, příklad přeskvělý.
A třikrát běda, národu i zemi,
Vás mučedníků zapomněli.
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Výběr poplatků za likvidaci odpadů a za psy v roce 2020
Poplatky se budou vybírat v období od 25. 05. 2020 do 20. 06. 2020.
Poplatek je splatný vždy nejpozději do 30. 06. příslušného roku. Lze uhradit i ve dvou splátkách do 30.
06. a do 30. 09. příslušného kalendářního roku.

Využívejte, prosím, přednostně úhradu na účet 1483094359/0800. Jako variabilní symbol
uveďte číslo popisné nemovitosti, případně evidenční číslo nemovitosti. Při platbě na účet uvádějte
v poznámce kolik požadujete známek na popelnicové nádoby. Známka na příslušný rok Vám bude
doručena domů.
Pokud budete současně hradit poplatek za likvidaci odpadů a za psa převodem z účtu, můžete uhradit
jedním platebním příkazem.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.
Vybírat se bude vždy v úřední dny:

Pondělí: 8:00-11:30 12:30-16.00 hodin
Středa: 8:00-11:30 12:30-16.00 hodin
Mimo úřední dny nebude možné poplatek uhradit.

Výše poplatku za odpady:
520,- Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu,
520,- za nemovitost sloužící k rekreaci.
Osvobození od poplatku:
Čl.6 OZV 4/2018 https://www.kostelecuholesova.cz/wcd/docs/vyhlasky/ozv4-2018-o-poplatku-za-likvidaciodpadu.pdf

Výše poplatku za psy:
200,- Kč poplatek za jednoho psa,
300,- Kč poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož majitele,
100,- Kč poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
150,- Kč poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.
Osvobození od poplatku:
Čl. 6 OZV č. 2/2019 https://www.kostelecuholesova.cz/wcd/docs/vyhlasky/ozv-02-2019.pdf
Úplné znění vyhlášek najdete: https://www.kostelecuholesova.cz/obecne-zavazne-vyhlasky

Další informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle 573385069

15

zpravodajství

2/2020

Kulturní komise
Podvečer her
V tomto roce jsme si pro naše spoluobčany naplánovali podvečery se společenskou hrou. Při našem prvním setkání
na Domě seniorů dne 3. března 2020 jsme se vydali křížem krážem Českou republikou. Vědomostní hra “Česko otázky a odpovědi” byla rozdělena do šesti okruhů: historie, příroda, technika a věda, sport, geografie, kultura
a ostatní. Každá oblast obsahovala deset různě bodovaných otázek, a to podle náročnosti. Seniorů se ve
společenské místnosti sešlo celkem osm a rozdělili se do skupinek po dvou. Hra mohla začít! Jsem si jistá, že
babičky a jeden jediný dědeček se dobře bavili. Zápal pro hru a chuť zvítězit měl každý z nich. Šlo to znát! Nejednou
v návalu adrenalinu prozradili správnou odpověď, a tak měli soupeři body v kapse. Každá hra má i svého vítěze
a těmi se stal tým číslo čtyři - paní Vanda Foukalová s paní Annou Machulovou. Z prvenství a ceny měly upřímnou
radost, avšak malou pozornost si odnesli všichni zúčastnění. Během příjemného podvečera bylo i do čeho se
zakousnout, tím děkujeme Agrodružstvu Roštění za sponzorský dar a samozřejmě OÚ Kostelce u Holešova za
finanční podporu. Pozdní odpoledne jsme strávili v dobré náladě a především s hřejivým pocitem, že jsme zpestřili
čas a udělali radost našim nejstarším spoluobčanům. Slova díku zazněla nesčetněkrát. Věřte, že my si to s Vámi
také moc užili. Těšíme se na další podvečer her.
Text a foto: Martina Pšenčíková

Informace a pozvánka na plánované akce a události
21. 6. 2020 – vítání občánků v areáluvMyslivny
od 14.00 a 14.30 hodin (Kulturní komise)
naší obci
HODY:
26. 6. – hodová zábava od 20.00 hodin na Myslivně, Press rock (SDH Kostelec u Holešova)
27. 6. – hodový fotbal od 14.00 hodin na hřišti (SK Moravan)
27. 6. – diskotéka na Myslivně od 19. 00 hodin (SDH Kostelec u Holešova)
28. 6. – dechová hudba Hulíňané od 14. 00 hodin na Myslivně (SDH Kostelec u Holešova)
11. 7. – letní kino (Kulturní komise)
28. 8. 2020 – letní kino pro děti – rozloučení s prázdninami (Kulturní komise)
září/říjen – požární sport netradičně (SDH Karlovice)
KOSTKA – číslo 2/2020, vydáno 11. 6. 2020. Periodický tisk územního samosprávního celku, zpravodaj obce Kostelec u Holešova a Karlovice.
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www.kostelecuholesova.cz. Povoleno MK ČR E21648. Redakční rada: Mgr. Michaela Čúzy, Mgr. Jindřich Surala, Martina Pšenčíková.
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