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Dne 25. 7. 2020 se uskutečnil v Karlovicích na hřišti u rybníka již 17. ročník turnaje v nohejbalu trojic. Na tento tradiční
turnaj se přihlásilo 7 týmů. Hrálo se systémem „každý s každým“ a jako nejlépe připravený se prezentoval tým ve
složení Jakub Zmeškal, Roman Zmeškal a Martin Hradil, který si odvezl pohár pro vítěze. Letošní ročník byl nesmírně
vyrovnaný a do posledního zápasu nebylo jasné, kdo turnaj vyhraje. Pro všechny, kdo si k rybníku našli cestu, bylo
připraveno občerstvení v podobě točeného piva a pochutin z grilu. Chtěl bych poděkovat všem stálým sponzorům
této akce, bez kterých by nebyly krásné ceny, pořadatelům, za jejich výborně připravené podmínky ke hře, všem
hráčům, divákům a zase za rok se uvidíme za sítí.
Za SDH Karlovice: Jiří Čúzy, foto 1: Jiří Čúzy, foto 2,3 : Martin Pospíšilík
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Příspěvek starostky obce
Vážení spoluobčané,
blíží se konec léta a já mám pocit, že nebýt těch pár horkých dnů v srpnu, tak letos léto vlastně ani nebylo. To
letošní léto ale nebylo zvláštní jen počasím, ale i situací ovlivněnou znovu se šířící virovou nákazou, která znamená
a i do budoucna bude znamenat, omezení běžného života nás všech. Žádám vás proto, abyste sledovali oznámení
OÚ, kterými vás budeme, pokud to bude nezbytné, na webových stránkách i venkovních vývěskách informovat o
opatřeních vyhlašovaných vládou, případně krajským úřadem.
V průběhu léta proběhla instalace klimatizace v maloobchodní prodejně Domu seniorů, byla opravena střecha na
fotbalových šatnách, byly nakoupeny stany a pivní sety pro akce spolků, proběhlo vyčištění a ošetření povrchu
víceúčelového hřiště, byla opravena část kanalizačních vpustí v Karlovicích a Kostelci a závažnější defekty na
místních komunikacích, atd. Další informací pro vás je, že 23. 7. 2020 převzala starostka obce od dodavatele nový
DA určený pro zásahy a výcvik JSDH. V současné době v obci probíhá oprava chodníku v ulici u bytovek, která už
nějakou dobu omezuje a ještě nějakou dobu bude omezovat pohyb občanů touto ulicí. Závažná havárie, která se
zde stala v souvislosti s poruchou kanalizace vedenou pod chodníkem a níž došlo k přímému ohrožení zdraví jedné z
občanek obce, naštěstí neměla tragické následky. Chodník bude nyní opraven v celé délce ulice. Jistě jste si všimli,
že letošní rok je velmi náročný na udržování zeleně v obci. Věřte, že pracovníci obce vynakládají velké úsilí, aby letos
tak náročnou práci zvládli, přičemž prioritou je sečení trávy v centru obce, kde je největší pohyb občanů.
Povinností starostky je informovat občany o dění v obci. Proto se musím zmínit ještě o jednom průvodním jevu
letošního léta. Jeden z členů zastupitelstva, Ing. Petr Žůrek, výrazně zvýšil svoje úsilí ve směru uveřejňování svých
názorů na dění v obci. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby prezentoval skutečnosti takové, jaké jsou a ne takové,
jak chce, aby byly vnímány. Pan zastupitel k napadání vedení obce využívá i běžné provozní situace, které v jiných
obcích jejich obyvatelé vůbec neřeší, např. krátkodobé vypnutí EE 14. 8. v dopoledních hodinách, vyvolané
potřebou preventivního odstranění vyvrácených stromů, které se zachytily v jiných stromech a hrozily, že spadnou
na vedení (tedy poruchovým stavem, nikoliv plánovanou prací!). Snaha technika E.ON o včasné informování občanů
obce se nakonec, aktivitami pana Žůrka, když rozpoutal pátrací akci u E.ON a svůj názor na věc prezentoval v
kritickém článku, obrátila proti jemu samému (technikovi E.ON) a i proti obci. Krátkodobou opravu silnice, při které
OÚ potřeboval, aby občané obce, kteří bydlí v části Loučky a Sušeny, byli ohleduplní a nejezdili po dobu asfaltování
a chladnutí asfaltu v místě opravy zúženým prostorem mezi domy, ventiloval pan zastupitel na silničním úřadu v
Holešově.
A to nejhorší nakonec. Pan zastupitel rozeslal do datových stránek několika obcí svůj článek, ve kterém obviňuje
starostku obce z podvodu při podání žádosti o dotace na VO a chodníky v Kostelci a opět argumentuje nepravdami
a polopravdami přizpůsobenými účelu – vyvolat nedůvěru občanů. Celé dění okolo žádosti o dotace, které se článek
pana zastupitele týká, bylo už několikrát vysvětleno starostkou obce radě obce i zastupitelům. Někteří starostové
obeslaných obcí se podivují nad tím, koho že to máme v zastupitelstvu, zazněl však ještě jeden názor. Cituji: „Váš
zastupitel dělá ostudu obci.“
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce 

Zprávy z obce
U S N E S E N Í schůze Rady č. 10/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 18. 5. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/10/R/2020 zprávy ze služebních cest starostky obce
od 2. 4. do 13. 5. 2020.

Rada obce Kostelec u Holešova jmenuje
2/10/R/2020 ředitelkou příspěvkové organizace
Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Mgr. Janu Možíšovou, s účinností od 1. 8. 2020.
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Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
3/10/R/2020 se stavbou "Novostavba RD na p. č. 5/2,
5/9, 4/1, 1003 a 1005 Kostelec u Holešova".
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
závěrečný účet a účetní závěrku obce Kostelec u
Holešova za rok 2019.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2172/2020/KH na
pořízení nové požární techniky - nákup dopravního
automobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování
Programu MV - GŘ HZS ČR "Dotace pro jednotky SDH
obcí". Smlouva bude předložena ke schválení ZO.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 11/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 1. 6. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/11R/2020 přidělení místa pro urnový hrob č. L/18,
hrob č. 8 o velikosti 1 m2 (1x1 m).
4/11R/2020 výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ pro
školní rok 2020/2021.
6/11R/2020 pronájem bytu č. 7 v Domě seniorů od 1.
6. 2020 paní ***
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
2/11R/2020 zastupitelstvu obce schválit rozpočtovým
opatřením navýšení rozpočtu MŠ na rok 2020 o 13
000 Kč, na pokrytí nákladů spojených s hygienickoepidemiologickými opatřeními v době epidemie
COVID-19.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
5/11R/2020 s přerušením provozu školní družiny v
době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2020.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí dopis
*** - prosbu o projednání současného stavu Mateřské
školy v Kostelci u Holešova. Se zněním dopisu bude
seznámeno ZO.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 11 obce
Kostelec u Holešova konané dne 2. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/11Z/2020 zařadit na program ZZO č. 11 "Projednání
situace v Mateřské škole" jako samostatný bod č. 4.
4/11Z/2020 Závěrečný účet obce Kostelec u Holešova
za rok 2019.
5/11Z/2020 účetní závěrku obce Kostelec u Holešova
za rok 2019 a hospodářský výsledek ve výši 5 679
012,26 Kč.
6/11Z/2020 zhotovitele (prodávajícího) veřejné
zakázky malého rozsahu "Kostelec u Holešova Dopravní automobil pro JSDH" firmu TECHSPORT,
s.r.o., Pekařská 33, 602 00 Brno (IČ 255241135).
8/11Z/2020 zhotovitele veřejné zakázky malého
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rozsahu "Revitalizace zeleně v obci Kostelec u
Holešova" firmu FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686
Kunovice (IČ 60731346).
9/11Z/2020 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.
D/2172/2020/KH na pořízení nové požární techniky nákup dopravního automobilu v roce 2020 v rámci
spolufinancování Programu MV - GŘ HZS ČR "Dotace
pro jednotky SDH obcí" z rozpočtu Zlínského kraje.
11/11Z/2020 veřejnoprávní smlouvu číslo D/2020/11 s
organizací Linka bezpečí z. s. na poskytnutí finančního
příspěvku na činnost ve výši 1 000 Kč.
12/11Z/2020 veřejnoprávní smlouvu číslo D/2020/10 s
Charitou Holešov o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu obce Kostelec u Holešova ve výši 9 000 Kč.
13/11Z/2020 prodej pozemků p. č. 437/22 a 437/23 k.
ú Kostelec u Holešova o výměře, každý 24 m2, za cenu
navrženou v žádosti o odkup pozemku, tj. 6 000 Kč/
jedna parcela panu ***
15/11Z/2020 rozpočtové opatření č. 3/2020.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova pověřuje
3/11Z/2020 Radu obce zadáním vypracování variantní
studie
rozšíření
kapacity
mateřské
školy.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává
14/11Z/2020 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2002
Řád veřejného pohřebiště.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova se zavazuje
10/11Z/2020 dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou
a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů –
dopravní automobil pro JSDH.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vylučuje
7/11Z/2020 na základě stanoviska hodnotící komise z
účasti ve výběrovém řízení společnost MIRIBEN s.r.o.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na
vědomí informace k projektu PLURAL.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 12/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 15. 6. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/12R/2020 zábor veřejného prostranství pro
umístění propagačního banneru politické strany
Trikolóra s kandidáty do zastupitelstva ZK ve volbách
2020 za poplatek 200 Kč.
5/12R/2020 provedení výměny 5 ks kanalizačních
vpustí kanalizace v Karlovicích dle cenové nabídky
firmy WoXi poklop servis.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
6/12R/2020 zastupitelstvu obce neschválit odkup
pozemků v k. ú Kostelec u Holešova. Jedná se o podíl
35/48 na pozemku st. 404/4 a 623 (LV 616) a podíl
20/48 pozemků st. 186 a 622 (LV617).

3

zpravodajství
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
2/12R/2020 s přijetím daru od Sdružení rodičů a přátel
žáků ZŠ v plánované výši 35 937 Kč, formou nového
školního nábytku.
Rada obce Kostelec u Holešova vydává
3/12R/2020 Řád veřejného pohřebiště obce Kostelec
u Holešova. Nabytí účinnosti Řádu veřejného
pohřebiště je od 1. 9. 2020.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Kostelec u Holešova,
ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí obsah
dopisu Úřadu pro ochranu osobních údajů obce
Kostelec u Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
*** a stanovisko Ing. arch. Dujky – územní plán.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 12 obce
Kostelec u Holešova konané dne 25. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova neschvaluje
2/12Z/2020 odkup pozemků v k. ú Kostelec u
Holešova. Jedná se o podíl 35/48 na pozemku st.
404/4 a 623 (LV 616) a podíl 20/48 pozemků st. 186
a 622 (LV 617).
Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
pokračování v projektu PLURAL.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 13/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 29. 6. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/13R/2020 provedení oprav závad na místních
komunikacích a výměnu 2 ks kanalizačních vpustí
kanalizace v Kostelci u Holešova, dle cenové nabídky
firmy WoXi poklop servis.
4/13R/2020 vyřazení a likvidaci (odprodej) majetku ZŠ
dle Protokolu o vyřazení majetku z používání v období
14. 5. 2020 - 16. 6. 2020.
6/13R/2020 vyřazení hmotného movitého majetku
inv. číslo 574 Panelový radar z majetku obce.
8/13R/2020 zařazení území obce Kostelec u Holešova
do územní působnosti MAS Partnerství Moštěnka.
9/13R/2020 cestovní zprávy starostky obce za období
od 28. 5. do 29. 6. 2020.
10/13R/2020 objednání opravy (výměny) střechy na
šatnách u fotbalového hřiště dle nabídky firmy p.
Sikory.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
3/13R/2020 s přijetím daru pro ZŠ Kostelec u Holešova
v plánované výši 35 937 Kč od Sdružení rodičů a přátel
žáků ZŠ, formou nového školního nábytku.
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5/13R/2020 s realizací odstavné plochy na pozemku
*** a sjezdu na pozemek 736/11 (místní komunikace)
v k. ú. Kostelec u Holešova.
7/13R/2020 s návrhem na výsadbu zeleně v otevřené
krajině za podmínky, že bude získána dotace a že bude
k danému záměru kladné odborné stanovisko
zahradního a krajinářského architekta.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 14/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 3. 7. 2020 Rada obce
Kostelec u Holešova schvaluje
1/14R/2020 objednání projektových dokumentací na
rekonstrukci chodníků v ulici u bytovek v celé délce u
firmy NELL Projekt s.r.o., ohlášení stavby a podání
žádosti o stavební povolení.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 15/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 20. 7. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/15R/2020 prodloužení pronájmu obecního bytu v
budově č. p. *** Kostelec u Holešova panu *** do
31. 7. 2021.
4/15R/2020 objednání rekonstrukce drátěného
oplocení hřbitova u firmy Jan Dastych v ceně 145 228
Kč s DPH.
5/15R/2020 nákup párty stanů a pivních setů u firmy
Pártystany-Jičín s.r.o. v celkové ceně 145 574 Kč s
DPH.
6/15R/2020 pronájem bytu č. 9 v DS Kostelec u
Holešova paní *** od 1. 9. 2020.
7/15R/2020 uzavření smlouvy na zajištění dotačního
managementu akce "Revitalizace zeleně v obci
Kostelec u Holešova" s Ing. Liborem Malůškem.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
3/15R/2020 s poskytnutím peněžního daru ve výši 1
500 Kč Mysliveckému spolku "Mariánov". Rada obce
Kostelec u Holešova akceptuje 8/15R/2020 rezignaci
Mgr. J. Suraly na člena kulturní komisi obce Kostelec u
Holešova.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 16/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 10. 08. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/16R/2020 objednání prací - kácení tújí vč. frézování
pařezů u firmy VACULA SILNIČNÍ s.r.o.. Cena prací je
141 000 Kč bez DPH.
4/16R/2020 objednání výměny 4 střešních oken v
zasedací místnosti OÚ v Domě služeb Kostelec u
Holešova, ve 2. podlaží u firmy Jan Sikora, v nabídkové
ceně 52 220 Kč bez DPH.
5/16R/2020 objednání variantní studie rozšíření
kapacity MŠ Kostelec u Holešova u Ing. arch. Šárky
Zelinkové v ceně 54 000 Kč bez DPH a včetně
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zpracování vizualizací v ceně celkem 17 000 Kč.
6/16R/2020 vystavení objednávky na zakázku
rekonstrukce chodníku po provedené opravě
kanalizace v ulici u bytovek na firmu
Vodohospodářské stavby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.
s cenou 68 086 Kč bez DPH.
7/16R/2020 doplnění pojistné smlouvy s pojišťovnou
D.A.S. o pojištění právní ochrany řidiče soukromého
vozidla (starostky obce) využívaného pro služební
účely a navýšení ročního pojistného o 1 000 Kč.
10/16R/2020 Dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění
stravování ze dne 15. 7. 2015.
11/16R/2020 cestovní zprávy starostky obce za
období od 1. 7. 2020 do 10. 8. 2020.
Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje
8/16R/2020 vybudování parkovacích míst místo
chodníku v ulici u bytovek. RO se přiklání k řešení
situace s parkováním směnou pozemků. Finální
rozhodnutí o směně pozemků je v kompetenci ZO
Kostelec u Holešova.

Rada obce Kostelec u Holešova revokuje
3/16R/2020 usnesení č. RO č. 4/15R/2020 a schvaluje
objednání rekonstrukce drátěného oplocení hřbitova
u firmy Jan Dastych v ceně dle nové cenové nabídky
zohledňující upravené požadavky zadavatele, ve výši
194 890 vč. DPH.
Rada obce Kostelec u Holešova vydává
9/16R/2020 Směrnici č. 1/2020, která stanovuje
podmínky provozu motorových vozidel obce Kostelec
u Holešova.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
doplněné podklady žádosti ***. Žádost bude
postoupena k projednání na nejbližším zasedání ZO.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Fórum zastupitelů
Odpověď
Vydavatel periodika KOSTKA se v čísle 2/2020, vydaném dne 11. 6. 2020, na str. 5 v článku „Proč zastupitel Petr Žůrek
zastupitelstvu (a občanům) lže?" autorky RNDr. Marcely Pospíšilíkové se souhlasem Bc. Zdeňka Klesnila dotknul mé
cti a důstojnosti.
Tvrzení, že "Zastupitel Petr Žůrek sám sebe pasoval do role zastánce práva a demokracie v obci.", je nepravdivé,
protože se nezakládá na objektivní skutečnosti. Každý zastupitel, včetně pí Pospíšilíkové a p. Klesnila, skládá slib, že
se "... bude řídit Ústavou a zákony České republiky“. Bez složení slibu zastupitelský mandát nevznikne. Roli zastánce
práva na sebe vzal dobrovolně každý zastupitel s nástupem do veřejné politické funkce.
Pro slova použitá v textu článku jako "lež, prezentace nepravd a polopravd" není uveden konkrétním důkaz či text,
osvědčující oprávněnost publikovaného tvrzení. Texty, co zveřejňuji na webu www.kostelecuholesova.eu, jsou
odzdrojovány konkrétními důkazy a lze si ověřit věrohodnost publikovaných informací. Originální texty článků
zaslané do periodika Kostka vycházejí z příslušných příspěvků na tomto webu a obsahují řádné odkazy na zdrojové
dokumenty.
Autorka tvrdí, že "ve svých sděleních používám nadávky". Své obviňující tvrzení mé osoby nedoprovází konkrétním
označením textů mých sdělení či uveřejněných nadávek. Takovýmto paušálním a nepodloženým obviněním se cítím
dotčen na své cti a důstojnosti.
Ing. Petr Žůrek

Po bitvě je každý generál?
(Zpracováno podle příspěvku "Po bitvě je každý generál?" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní
plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
Na FB profilu kostelecuholesova.eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality,
idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v
obci.
Vysvětlení a komentář jsem shrnul do 10 bodů, z nichž část pro tento text vybírám. Nemohu konat jménem obce,
protože k tomu nemám pravomoc. Moje zkušenost s veřejnými zakázkami je známá, přesto jsem nikdy nebyl navržen
za člena hodnotící komise. V Kontrolním výboru není člen opozice, podobně jako v Redakční radě. O co spolky
požádají, to dostanou. Pokud mám v předstihu informace, dávám na ZO písemné připomínky, které jsou v zápise.
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Informace, co nám obec nesdělí, si musím napřed vyžádat a pak mohu reagovat jako "generál po bitvě". Silou 9 hlasů
proti 6 bude opozice vždy tahat za kratší konec a nezbývá, než zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že
se to nezopakuje.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace
(Zpracováno podle příspěvku "Lež ani podvod nepomohly k získání dotace" z webu www.kostelecuholesova.eu
publikovaného 31. 7. 2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem "prodala", že chodníky
a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky
vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také
ucházeli.
Originální příspěvek popisuje podvod, kdy výběrové řízení ani vítěze VZ neschválil žádný orgán obce a cituje veřejné
přiznání: „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci ..."
Přečtěte si dokument ukazující marnost podvodu, protože žádost byla podána mezi posledními bez šance na úspěch.
Samostatný odstavec je v původním příspěvku věnován časovému přehledu s doložením důkazních dokumentů, kdy
několikaměsíční náskok před vyhlášením dotace promarnilo úřední lemplovství.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce
Svůj tiskový prostor poskytl: Petr Měrka

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí
(Zpracováno podle příspěvku "Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí" z webu www.kostelecuholesova.eu
publikovaného 21. 8. 2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě
vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici.
Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.
„Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů…“ stojí v politickém odůvodnění tří radních. V textu
příspěvku najdete, že trojlístek místo seriózní analýzy shromažďoval drby, které si nechává ve své hlavě. Že konkurz
na ředitelku MŠ se nedělal proto, že je v předdůchodovém věku, ale konkurz na ředitele ZŠ se dělal proto, aby si
nemyslel, že ředitelování má do důchodu. A prý jsou za své hlasování odpovědní voličům. Zeptáte se trojlístku za své
děti, proč politicky po 28 letech vytlačili z obce zkušeného pedagoga?
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce
Svůj tiskový prostor poskytl: Radoslav Pospíšilík

Základní škola
Jak všichni víme, jarní měsíce loňského školního roku
se nesly v duchu distanční výuky. V lavicích chyběli
žáci a škola zela prázdnotou. Tato situace byla pro
žáky, rodiče i učitele nová a neznalá. Pro většinu se
stalo toto období velmi náročným. Někteří rodiče byli
na pokraji sil, museli žáky do učení nutit, pomáhat jim
při každodenním domácím vzdělávání, zatímco jiní by
žákům úkolů přidali více. To záleží především na
rozdílnosti a individualitě každého žáka a dalších
faktorech v rodinách spojených s opatřením proti
koronaviru.
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Přesto rodiče, žáci i pedagogové díky vzájemné
spolupráci odvedli velký kus práce a školní rok byl
zdárně završen.
Nyní nás čeká nový školní rok. Doufejme, že i přes
nutná opatření proti koronaviru se nám bude dařit
naplnit cíle školního vzdělávacího programu,
vzdělávání bude probíhat prezenční formou a že žáci
budou zažívat úspěch, pohodu a radost společně se
svými spolužáky a učiteli.
Mgr. Renata Smékalová

Mateřská škola
Vypouštíme babočky

Jak jsme ukončili školní rok
Letos bylo opravdu všechno jinak! Skoro nic z toho, co
jsme si společně naplánovali, se nemohlo uskutečnit.
Do školičky se nám od konce května vrátilo jen 12
dětí, protože byl provoz ze známých důvodů omezen.
Sice jsme si stihli vychovat novou generaci motýlků
a opět jsme s úžasem pozorovali, jak se z ošklivé
housenky stává kukla a jak z ní po 10 dnech vylétá
motýl. Ale červen jako „měsíc výletů a radostí“ byl v
uplynulém školním roce značně omezen.
A tak jsme přemýšleli, jak alespoň předškolákům
vynahradit, o co všechno nouzovým stavem
a karanténou přišli. Koncem června jsme si “troufli“
vyrazit na výlet – sice s rouškami, ale zato nejen
autobusem, jeli jsme také vlakem, a dokonce
i minibusem po Podzámecké zahradě. Bylo to krásné
a moc jsme si výlet užili.

Ve vlaku

Tradiční rozloučení proběhlo také „netradičně“ pouze s dětmi a jejich rodiči. Po předání vysvědčení
a dárečků na památku děti společně přeskočily
pomyslný práh mateřské školy a s rodiči i učitelkami si
připily na zdraví a úspěch ve škole.
Šťastný začátek školního roku, milé děti!
Mnoho radosti z vašich dětí, milí rodiče!
A hodně zdraví, trpělivosti a spokojenosti vám všem.
Zdeňka Zaviačičová,
ředitelka MŠ Kostelec u Holešova

Na věži kroměřížského zámku
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Farnost
Duch Svatý vane, kde chce.
Opakovaně u nás vychází Exupéryho Malý princ. V
něm liška praví: "Co je důležité, je očím neviditelné.
Správně vidíme jen srdcem." Vždyť je to potvrzení
evangelia! Boha nikdo nikdy neviděl. Liščin výrok
můžeme říci i obráceně – nesprávně vidíme rozumem,
co vidíme očima, je nedůležité.

K výletu patří i zmrzlina

Naši malí školáci

Úryvek z knihy Dr. Marie Svatošové – Zapalují:
„Už i marxista Laptěv v knize Planeta rozumu tvrdí, že:
„jediné, co má význam, jsou hodnoty tak nehmotné,
jako je krása, moudrost, radost, láska." Z toho je vidět,
že Duch svatý působí i mezi politiky. Přední političtí
teoretici mnohdy na sklonku života docházejí k
závěrům, starým dva tisíce let. Totéž přece říká Kristus
Martě: "Jediné je důležité, Marie si dobře vyvolila.“
I svatý Václav, kterého si v měsíci září připomínáme
vsadil na tyto věčné hodnoty. Básník Josef Byrtus v
knize Dětem Světla je vyjadřuje těmito slovy…
„Znovu je vidím
zástup pod korouhví svatováclavskou
prabábu Ludmilu
chudou svatou Anežku
Prokopa – mnicha od Sázavy
Vojtěcha – dobrého otce neposlušných dětí
a také trpící s holýma rukama...“
Požehnaný tento čas Vám všem přeje a žehná Vám
P. Petr Dolák

Rozloučení s předškoláky
Foto: Pavel Motáň
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Informace:
I v letošním školním roce bude probíhat výuka
náboženské výchovy. V rámci této výuky ve školách se
děti seznamují s obsahem křesťanské víry, učí se
komunikovat s Bohem a získávají hodnoty důležité pro
formování zodpovědné budoucí generace, která dbá
nejen o své kulturní kořeny, ale pečuje o své blízké a o
svoji zemi.
Výuku povede P. Dolák, který nyní sídlí na faře
v Prusinovicích a částečně P. Vinkler z Kostelce u
Holešova. Rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do
náboženství, se obracejte na ředitelku ZŠ Kostelec u
Holešova nebo na P. Doláka (tel. do farní kanceláře:
734 435 476). Podrobnosti k výuce budou dále
upřesněny.

Text a foto: Ing. Ladislav Pospíšilík

Sdružení rodičů žáků ZŠ
SDH Karlovice
Hasičský víceboj
Dne 28. 7. 2020 uspořádal SDH Karlovice hasičský
víceboj. Mladí hasiči postupně absolvovali deset
disciplín. Běh do kopce 50 m, šplh na laně, třikrát
střelbu ze vzduchovky, motání hadice na čas, stavbu
základny pro požární útok, zapojení všech hadic a koše
na základně, nástřik kelímkem do terče, chůzi po
osmimetrové kladině, vázání uzlů, roztahování dvou
hadic. V průběhu soutěže se malí závodníci měli
možnost občerstvit a doplnit chybějící síly. Nechyběla
jim ani podpora přítomných rodičů. Odměnu si na
závěr odnesli všichni účastníci. Kategorii starších žáku
vyhrála Natálie, před Davidem a Luďkem. Kategorii
mladší žáci vyhrál Jakub před Nelou a Michalem.
Soutěž se uskutečnila za finanční podpory Zlínského
kraje.

Stejně jako v loňském školním roce, tak i letos si
Sdružení rodičů žáků nachystalo spoustu aktivit pro
děti i jejich rodiče. Veškerý výdělek z těchto akcí
putuje zpět k dětem, letos se vybavily další třídy,
přispívá se na dopravu, platí výlety za odměnu,
výtvarné pomůcky a další. Zde máte přehled námi
pořádaných akcí:

19. 9. 2020 – Bazárek (Sokolovna)
20. 9. 2020 - POJĎME ZA ŠKOLU aneb rodinný
den se sportem (Myslivna)
17. 10. 2020 – Drakiáda (Loučky)
28. 10. 2020 – Lampionový průvod
(Myslivna)
20. 11. 2020 – Vánoční jarmark (Sokolovna)
5. 12. 2020 – Mikulášská nadílka (Sokolovna)
29. 1. 2021 – Ples (Sokolovna)
Jarmila Sklenářová

SK Moravan
Hodový fotbal
Za pěkného sobotního odpoledne se na fotbalovém
hřišti v Kostelci již tradičně sehrálo utkání ženatí vs.
svobodní. K vidění bylo několik krásných fotbalových
akcí i humorných momentů. Jak se v posledních
letech stává pravidlem, tak i letos vyhráli ženatí. Ke
správné hodové atmosféře přispěly i dobroty z grilu
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a žízeň jsme uhasili orošeným pivem. Akce se jako
vždy vydařila.
Dušan Marek

Fotbal
Po koronavirové pauze, kdy byly všechny amatérské
soutěže zrušeny, se opět rozběhl kolotoč mistrovských
utkání. Družstvo mužů bylo přihlášeno do III. třídy sk.
A okresu Kroměříž. Tým trénuje 1x týdně. Mužstvo
tvoří převážně odchovanci klubu, jejichž cílem je
stabilizace kádru a souboje o vrchní patra tabulky.
Zveme všechny fanoušky na naše mistrovská utkání,
to nejbližší se odehraje 19. 9. s Mrlínkem.
Dušan Marek

Rozpis fotbalových utkání mužů pro
sezonu 2020/2021
ŽENATÍ
13. 09. v 16:00 hod. Bystřice p. H. B – Kostelec
19. 09. v 16:00 hod. Kostelec – Mrlínek
26. 09. v 15:30 hod. Loukov – Kostelec
04. 10. v 15:30 hod. Kostelec – Žeranovice
11. 10. v 14:30 hod. Martinice – Kostelec
17. 10. v 15:00 hod. Kostelec – Rusava
25. 10. v 14:30 hod. Kostelec – Prusinovice
01. 11. v 14:00 hod. Zahnašovice – Kostelec
08. 11. v 13:30 hod. Kostelec – Hlinsko p. H.

SVOBODNÍ
Foto: Ing. Tomáš Marek

Rozpis fotbalových utkání žáků pro
sezonu 2020/2021
13. 09. 2020 v 13:30 hod. Říkovice – Kostelec
19. 09. 2020 v 10:00 hod. Kostelec – Chvalčov
26. 09. 2020 v 15:30 hod. Dřínov – Kostelec
04. 10. 2020 v 10:00 hod. Kostelec – Žeranovice
10. 10. 2020 v 10:00 hod. Koryčany – Kostelec
18. 10. 2020 v 10:00 hod. Kostelec – Zdounky
25. 10. 2020 v 10:00 hod. Prusinovice – Kostelec
28. 10. 2020 v 10:00 hod. Kostelec – Zlobice

MANČAFT ŽÁKŮ
Foto: Mgr. Petra Pospíšilíková

01. 11. 2020 v 09:30 hod. Hulín - Kostelec

Přijďte podpořit mladou generaci
fotbalistů! 
10

zpravodajství

3/2020

Ostatní
Z cizího krev neteče…
Bohužel se v naší obci začal rozmáhat velký nešvar. Přesto, že obec vytváří podmínky pro úklid odpadů z obce,
najdou se lidé, kteří se chovají podle hesla „z cizího krev neteče“. Mohu uvést několik příkladů za všechny:
1. Do kontejnerů na biologický odpad nám nezodpovědní lidé sypou stavební suť. To má za následek, že
nemůžeme biologický odpad zlikvidovat v kompostárně, ale musíme ho odvézt na skládku TKO a to obec
stojí peníze navíc.
2. Obec zajišťuje černé pytle s označením Technické služby na komunální odpad pro ty, kdo nemají domovní
popelnice. S železnou pravidelností se stává, že se nám na některých místech, kde sbíráme tříděný odpad,
objevují různobarevné pytle s komunálním odpadem, který TS Holešov při čtrnáctidenním sběru TKO
neodvezou. To má několik následků – nepořádek a zvýšené náklady, kdy obec musí vlastními silami
a prostředky tento problém vyřešit.
3. Přesto, že obec 2x ročně přistavuje kontejnery na svoz velkoobjemového odpadu a rovněž na nebezpečný
odpad a elektroodpad, tak se někteří neukáznění lidé, kteří si doma dělají pořádek, nerozpakují přinést
tento odpad ke kontejnerům na tříděný sběr kdykoliv v průběhu roku. To má za následek, že obec je
nucena pro udržení čistoty v obci, odvézt tento odpad na skládku – tedy další vícenáklad obce.
Nezbývá než konstatovat – vážení spoluobčané a rekreanti, kterých se týkají výše uvedené řádky. Chovat se podle
hesla „z cizího krev neteče“ je velmi krátkozraké. Obec hradí tyto vícenáklady z peněz, které v konečném důsledku
mohou chybět někde jinde nebo mohou být využity na něco jiného ve prospěch nás všech.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce

2

1

3

Nový dopravní automobil pro JSDH Kostelec u Holešova
Ve čtvrtek 23. 7. 2020 převzala starostka obce od dodavatele nový dopravní automobil značky FORD určený pro
JSDH obce Kostelec u Holešova. Automobil, jehož cena včetně přestavby činila 995 830 Kč, byl zčásti uhrazen z
dotace MV-GŘ HZS, která činila 450 000 Kč a z investiční dotace ve výši bezmála 300 000 Kč poskytnuté z Fondu
Zlínského kraje.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce
Foto 1: Odpad odvážený od Myslivny 14. 7. 2020.
Foto 2, 3: Nový dopravní automobil pro JSDH Kostelec u Holešova.
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Kulturní komise
Vítání občánků
V neděli 21. června jsme do poslední chvíle doufali, že se s rodiči a nově narozenými dětmi setkáme v areálu
Myslivny a přivítáme nové občánky pod širým nebem. Počasí nám ale nepřálo, a tak se vítání tradičně uskutečnilo
v zasedací místnosti Obecního úřadu Kostelce u Holešova. Dětí se od posledního slavnostního obřadu narodilo
šest – čtyři děvčátka a dva chlapečci. Paní starostka RNDr. Marcela Pospíšilíková uvítala do života v obci Michala
Tesaře, Beatu Zmeškalovou, Elišku Měrkovou, Ninu Čúzyovou, Lauru Haškovou a Jana Čúzyho. Děti v hanáckých
krojích z mateřské školy přednesly básně a celým programem provázeli nadaní muzikanti základní školy. Zazněly
tóny harfy, klavíru, kytary i zobcové flétny. Závěr obřadu podkreslen hudbou patřil podpisům do kroniky,
předávání rodinných matrik, dárečků a květin pro maminku a nechyběl ani přípitek na pevné zdraví našim
drobečkům.
Mgr. Michaela Čúzy

Foto: Eva Lachendrová

14. 10. 2020 – setkání seniorů od 16:00 hod. v Sokolovně
18. 10. 2020 – vítání občánků od 9:30 hod. v zasedací místnosti OÚ
11. 12. 2020 – vánoční posezení u cimbálu od 18:00 hod. v Sokolovně
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