240 let od založení obce Karlovice

Sbor dobrovolných hasičů připravil v sobotu 5. 9. 2020 malou vzpomínkovou oslavu k první písemné zprávě o založení
obce Karlovice a 60. výročí od začlenění do obce Kostelec u Holešova. Po několikaleté odmlce zahájil oslavy zvuk
zvonu v místní kapličce, který svolával účastníky ke slavnostní mši. S prvními zvuky zvonu se dal do pohybu průvod
hasičů s prapory obce a prapory pozvaných hasičských sborů. Součástí mše bylo také žehnání nového dopravního
automobilu JSDH Kostelec u Holešova. Po mši následovalo slavnostní předání klíčů od automobilu veliteli JSDH obce
Lubomíru Zedkovi, které provedla starostka obce RNDr. Marcela Pospíšilíková. Starostka obce dále předala SDH
Karlovice pamětní stuhu k praporu, která bude připomínat výročí založení obce a její připojení k obci Kostelec
u Holešova. Náměstek a jednatel sboru Ing. Ladislav Pospíšilík připomněl v krátké zprávě okolnosti vzniku obce. Oslavy
pokračovaly prohlídkou nového dopravního automobilu, požární zbrojnice s instalovanou výstavkou fotografii, která
byla doplněna filmem z historie obce Kostelec a Karlovice. Pro návštěvníky připravili místní hasiči malé pohoštění.
V odpoledních hodinách předvedli mladí hasiči humornou scénku, kterou si sami sestavili, zrežírovali a nacvičili.
V rámci preventivní požární výchovy byla ukázka zaměřena na stavbu domečku s následným požárem, který
nešikovným stavitelům vznikl. Špatné a nefunkční protipožární vybavení vedlo nakonec k přivolání hasičů, kteří oheň
uhasili. Následně proběhla malá soutěž se džberovými stříkačkami.
text: Ing. Ladislav Pospíšilík, foto: Anna Mlčáková

www.kostelecuholesova.cz
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U S N E S E obce
N Í schůze Rady č. 10/2020 obce Kostelec
Příspěvek starostky
u Holešova konaná dne 18. 5. 2020

Vážení spoluobčané,
rok 2020 se pomalu chýlí ke konci. Myslím, že mi dáte za pravdu, že tento rok byl v mnoha ohledech výjimečný.
Máme za sebou období naplněné událostmi, které jsme nikdy předtím nezažili a které zcela jistě významně
v mnohých směrech ovlivní i budoucnost. Nebudu teď ale dále psát o tom, co každý den slyšíme ze všech stran
a budu se raději ve svém posledním letošním příspěvku starostky věnovat událostem v naší obci.
Konec roku je obdobím, kdy se jednak díváme zpět, abychom udělali „inventuru“ toho, co se v uplynulém období
událo, ale také se díváme dopředu, na to, co nás čeká. O investicích realizovaných v obci v roce 2020 jsem vás ve
svých příspěvcích průběžně informovala, ale myslím, že neuškodí, když teď budou ty nejvýznamnější realizované
zakázky uvedeny v přehledu na jednom místě.
V březnu byly dokončeny opravy v přízemí Domu seniorů zaměřené na omezení vzlínání vlhkosti z podlahy v přízemí
do stěn, za cca 0,8 mil. Kč. V květnu byl v Kostelci i Karlovicích vybudován kamerový systém za cca 0,6 mil. Kč, který
slouží potřebám Policie ČR. V červnu byla položena nová střecha na šatnách u fotbalového hřiště za cca 0,11 mil. Kč.
V červnu a v srpnu byly provedeny opravy dalších kanalizačních vpustí v Kostelci a Karlovicích, zároveň s několika
opravami defektů na komunikacích za celkem cca 0,13 mil. Kč. V červenci byl zakoupen nový DA pro JSDH za cca 1
mil. Kč, přičemž bezmála 750 tis. Kč bylo získáno z dotace MV HZS ČR a z rozpočtu ZK. V srpnu byly zakoupeny párty
stany a pivní sety za cca 0,15 mil. Kč. V září byla dokončena rekonstrukce části chodníku v ulici u bytovek po havárii
kanalizace, která obec přišla na pouze cca 0,11 mil. Kč, jelikož obec zaplatila pouze materiál. Oprava zbylých částí
chodníku bude dokončena po vydání stavebního povolení. V říjnu byla dokončena 1. etapa opravy oplocení hřbitova
za cca 0,2 mil. Kč a provedeno vykácení dřevin na průtahu obcí a na hřbitově za cca 0,14 mil. Kč. Tyto práce
předcházely zahájení revitalizace zeleně v obci, která ještě probíhá a obec za ni zaplatí cca 1,2 mil. Kč, přičemž cca
0,65 mil. Kč získá zpět z dotací. Další akcí, která byla zahájena v říjnu, je rekonstrukce veřejného osvětlení
v Karlovicích za cca 1,8 mil. Kč, která by měla být dokončena do poloviny ledna 2021. Z drobnějších investic je
možné vzpomenout např. instalaci měřiče rychlosti na vjezdu do obce před MŠ (cca 60 tis. Kč) a výměnu části
střešních oken na Domě služeb (cca 33 tis. Kč).
V současné době sestavujeme rozpočet obce na rok 2021. V nadcházejícím roce počítáme s realizací větších staveb
jako je rekonstrukce kotelny ZŠ a vzduchotechniky ve školní kuchyni za více než 6 mil. Kč, přičemž cca 55 % z této
částky budeme mít uhrazenou ze získané dotace z OPŽP. Další stavbou je vybudování samostatného vchodu do
školní jídelny určeného pro cizí strávníky, který požaduje hygiena a zároveň umožní využívání školní jídelny pro širší
veřejnost např. k pořádání soukromých oslav. Tato stavba má rozpočet na cca 2 mil. Kč. Obě stavby jsou časově
naplánovány na období hlavních prázdnin. Máme zpracovaný projekt na rekonstrukci tělocvičny v ZŠ, kde budeme
žádat o dotaci a budeme zpracovávat projekt na rozšíření kapacity MŠ, kde rovněž budeme v příštím roce hledat
vhodný dotační titul. V roce 2021 chceme pokračovat s výměnou střešních oken na Domě služeb a na stejné budově
bude provedena oprava části střechy. V plánu je i nová výsadba dřevin v intravilánu Karlovic.
Vánoce už jsou na dohled, týden po nich přijde poslední den v roce a budeme všichni zase o jeden rok starší. Po
dvou letech prožitých ve funkci starostky obce musím říct, že si stále více vážím těch lidí, za kterými je vidět kus
dobré práce, těch, kteří více konají pro obecný prospěch, než jen mluví a kritizují všechny a všechno.

Vážení spoluobčané, přeji vám, aby ty letošní Vánoce byly pro vás opravdu ŠŤASTNÉ
a VESELÉ. Přání pevného zdraví v nadcházejícím roce 2021 myslím chápeme všichni
z pohledu situace, kterou přinesl rok 2020 trošku jinak, než tomu bylo dříve. Takže ještě
jednou upřímně přeji všem pevné zdraví a štěstí.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce 
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Vydavatel periodika KOSTKA se v čísle 3/2020, vydaném dne 10. 9. 2020, na str. 2 v rubrice Příspěvek starostky
autorky RNDr. Marcely Pospíšilíkové se dotknul mé cti a důstojnosti.
V posledním odstavci vyznívá kriminalizujícím způsobem informace autorky o rozeslání článku "Lež ani podvod
nepomohly k získání dotace" datovou schránkou. Rozesláním informace dotčeným obcím jsem plnil svou povinnost z
Tiskového zákona (umožnit dotčenému se vyjádřit). Snahu autorky řídit, co mám, či nemám právo komu rozeslat,
považuji za nepřijatelný zásah od mých práv zaručených Ústavou a Listinou základních práv a svobod.
Autorka dále tvrdí, že argumentuji nepravdami a polopravdami, přičemž tvrzení nedokládá žádným konkrétním
důkazem či textem. Ve svém příspěvku jsem pouze publikoval její samo usvědčující tvrzení o podvodu, "Záměrem
starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci..." spolu s dalšími oficiálně
získanými důkazy a doklady.
V předposledním odstavci se autorka dále dotkla mé cti a důstojnosti tvrzením: "… kdyby prezentoval skutečnosti
takové, jaké jsou a ne takové, jak chce, aby byly vnímány." V článku "Nemoc mocných: pohrdání a arogance"
publikovaném na webu www.kostelecuholesova.eu jsem prezentoval a navzájem porovnával otisky obrazovek webu
E.ON a obce, tedy skutečnosti jaké objektivně a dokazatelně jsou. Napadání autorkou, že mám publikovaná fakta na
webu vnímat jinak považuji za nepřijatelný pokus o normalizaci názorů občanů obce.
Ing. Petr Žůrek

Zprávy z obce
U S N E S E N Í schůze Rady č. 17/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 24. 8. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
5/17R/2020 čerpání účelové neinvestiční dotace ZŠ
Kostelec u Holešova z rozpočtu obce Kostelec u
Holešova na rok 2020 ve výši 54 000 Kč.
6/17R/2020 uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o
nájmu
prostor
sloužících
k podnikání
a
podnikatelském pronájmu věcí movitých.
Rada obce Kostelec u Holešova navrhuje
3/17R/2020 nabídnout ke směně obecní pozemek
p.č.423/12 k.ú. Kostelec u Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
4/17R/2020 s vypracováním pasportu hřbitova.
Doporučuje rozšířit nabídku o náklady v předložené
nabídce nezahrnuté.
Rada obce Kostelec u Holešova konstatuje
2/17R/2020 že sdělení zastupitele Petra Žůrka,
uveřejňovaná na jeho soukromých webových
stránkách, způsobem prezentace a zejména obsahem,
významně poškozují obraz obce Kostelec u Holešova
navenek a doporučuje zastupitelstvu obce, aby se
touto situací zabývalo na nejbližším veřejném
zasedání ZO.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
Smlouvu o dílo na autorský dozor zakázky
Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova s Ing.
Čeleďovou.

Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
koncept Variantní studie odkanalizování obce Kostelec
u Holešova - Karlovice.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
projektovou dokumentaci stavby "Oprava chodníku v
obci Kostelec u Holešova".
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
projektovou dokumentaci pro stavební řízení stavby
"Rekonstrukce chodníku v obci Kostelec u Holešova"
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
žádosti o odkoupení pozemků p. č. 437/19, 437/20 a
437/21 k. ú. Kostelec u Holešova. Projednání žádostí
bude zařazeno na zasedání ZO.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 13 obce
Kostelec u Holešova konané dne 27. 8. 2020
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
5/13Z/2020 přijetí účelové investiční dotace z MV-GŘ
HZS ve výši 450 000 Kč do rozpočtu obce Kostelec u
Holešova.
6/13Z/2020 rozpočtové opatření č. 4/2020.
7/13Z/2020 "Postup zkrácení procesu veřejné
zakázky" předložený zastupitelem Petrem Žůrkem.
8/13Z/2020 zadávací dokumentaci výběrového řízení
na zakázku "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Kostelec u Holešova - místní část Karlovice"
9/13Z/2020
výběrovou
komisi
na
zakázku
"Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Kostelec u
Holešova - místní část Karlovice"
10/13Z/2020 portfólio firem, které budou přímo
obeslány na zakázku "Rekonstrukce veřejného
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osvětlení v obci Kostelec u Holešova - místní část
Karlovice".
11/13Z/2020
uzavření
Smlouvy
č.
OT014330060006/002 mezi Obcí Kostelec u Holešova
(budoucí povinná) a E.ON Distribuce, a.s. (budoucí
oprávněná) o zřízení věcného břemene na parcelách č.
161/3 a 736/1 v k. ú. Kostelec u Holešova v majetku
Obce Kostelec u Holešova pro stavbu s názvem
„Kostelec u Hol., ***, Kab NN“
12/13Z/2020 uzavření Smlouvy č. 1030052032/002 o
smlouvě budoucí mezi Obcí Kostelec u Holešova
(budoucí povinná) a E.ON Distribuce, a.s. (budoucí
oprávněná) o zřízení věcného břemene na parcelách č.
618/16 a 618/9 v k. ú. Kostelec u Holešova v majetku
Obce Kostelec u Holešova pro stavbu s názvem
„Kostelec u Hol., ***, smyčka NN“
14/13Z/2020 zpevnění části parcely č. 65/1 v k. ú.
Karlovice u Holešova k umožnění příjezdu k parcele č.
578/1 k. ú. Kostelec u Holešova.
16/13Z/2020 , že Územní studie Kostelec u Holešova lokalita Záhumení BI7, zpracovatel Ing. arch. Vladimír
Dujka, je stále aktuální a platná.
18/13Z/2020 člena redakční rady zpravodaje Kostka
Bc. Zdeňka Klesnila.
19/13Z/2020 zahájení jednání o směně vhodných
pozemků v majetku obce za pozemky p. č. 246/17
(248 m2 - orná půda) a 248/3 (286 m2 - zahrada) v
majetku ČR a pověřuje Radu obce výběrem vhodných
obecních pozemků.
20/13Z/2020 vyhlášení záměru prodeje DA Avie R. Z.
KM 54-48 VIN 17-84-11841/1984. Prodej bude
uskutečněn obálkovou metodou. Automobil bude
prodán zájemci, který nabídne nejvyšší odkupní cenu.
21/13Z/2020 vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.
437/19 a 437/20, 437/21 v k. ú. Kostelec u Holešova.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova neschvaluje
13/13Z/2020 návrh na pořízení změny Územního
plánu Kostelec u Holešova, který uplatnil ***.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova odkládá
15/13Z/2020 projednání návrhu na pořízení změny
ÚP, který podala ***.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova akceptuje
17/13Z/2020 rezignaci Mgr. Jindřicha Suraly na funkci
člena redakční rady zpravodaje Kostka obce Kostelec u
Holešova.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova projednalo
22/13Z/2020 usnesení RO č. 2/17R/2020. ZO se
ztotožňuje s názorem RO , že sdělení zastupitele Petra
Žůrka, uveřejňovaná na jeho soukromých webových
stránkách, způsobem prezentace a zejména obsahem,
významně poškozují obraz obce Kostelec u Holešova
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navenek. ZO vyzývá zastupitele P. Žůrka, aby upustil
od tohoto způsobu jednání.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 18/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 7. 9. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/18R/2020 dopracování předložené varianty ÚS
lokality BI6 v rozsahu daném SOD.
4/18R/2020 uzavření smlouvy o výpůjčce a zpracování
osobních údajů obecního kamerového a dohlížecího
systému s Policií ČR.
7/18R/2020 přidělení bytu č. 8 v Domě seniorů paní
*** od 1. 10. 2020.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
5/18R/2020 před příští rekreační sezónou rozeslat
informační dopis všem majitelům rekreačních chat s
výzvou na vyzvednutí černých pytlů na TKO.
Rada obce Kostelec u Holešova nedoporučuje
zastupitelstvu
6/18R/2020 obce Kostelec u Holešova odkup části
pozemku v k. ú. Kostelec u Holešova,***
U S N E S E N Í schůze Rady č. 19/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 21. 9. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/19R/2020 cestovní zprávy ze služebních cest
starostky obce za období od 12.8 do 17. 9. 2020.
4/19R/2020 vyřazení majetku dle protokolu o vyřazení
2/2020.
5/19R/2020 znění návrhu novely OZV č. 2/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která bude po právních
rozborech předložena ZO.
7/19R/2020 umístění drobné stavby (přístřešku na
dřevo) na parcele č. 66/1 k. ú. Kostelec u Holešova ve
vzdálenosti 1,3 od pozemku p. č. 736/29 k. ú. Kostelec
u Holešova v majetku Obce Kostelec u Holešova
Rada obce Kostelec u Holešova navrhuje
6/19R/2020 aktuální situaci s potřebou navýšení
kapacity MŠ řešit formou zaslání oznamovacího
dopisu KÚZK a žádost případně podat až po schválení
konkrétní stavební varianty rozšíření kapacity MŠ.
Rada obce Kostelec u Holešova projednala
2/19R/2020 program zasedání ZO Kostelec u Holešova
č. 14 a souhlasí se zařazením bodu "Předžalobní
výzva" na program ZZO.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
o odprodej obecního pozemku p. č. 437/10 k. ú
Kostelec u Holešova. Schválení záměru prodeje je
zařazeno na program zasedání ZO č. 14.
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U S N E S E N Í schůze Rady č. 20/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 24. 9. 2020 Rada obce
Kostelec u Holešova doporučuje
1/20R/2020 ZO schválit prodej nepotřebného majetku
DA Avia p. *** za nabízenou cenu 10 000 Kč.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 14 obce
Kostelec u Holešova konané dne 24. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/14Z/2020 zařadit na program zasedání ZO č. 14 bod
"Prodej nepotřebného majetku obce - DA Avia." jako
bod č. 9.
2/14Z/2020 zařadit na program zasedání ZO č. 14 bod
"Předžalobní výzva" jako bod č. 10.
4/14Z/2020 podání žádosti o změnu Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.
5/14Z/2020 odkanalizování a čištění odpadních vod z
obce
Kostelec
u
Holešova
lokální
mechanickobiologickou ČOV (návrh VaK Kroměříž a.s.)
a odkanalizování a čištění odpadních vod z kanalizace
Karlovice vlastní ČOV kořenového typu s vertikálním
štěrkovým filtrem (varianta 19 variantní studie), s
náhradním variantním řešením ČOV mechanickobiologické (varianta 18 variantní studie)
6/14Z/2020 vítěze výběrového řízení na zakázku
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Kostelec u
Holešova – místní část Karlovice firmu ETMONTA
s.r.o., Palackého 193, 769 01 Holešov, IČ 28263111 a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
8/14Z/2020 prodej pozemku p. č. 437/19 k. ú.
Kostelec u Holešova o výměře 24 m2 za cenu
navrženou v žádosti o odkup pozemku tj. 6 000 Kč
paní ***.
9/14Z/2020 prodej pozemků p. č. 437/20 a 437/21 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 ***
10/14Z/2020 vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č.
437/10 k. ú. Kostelec u Holešova.
11/14Z/2020 prodej dopravního automobilu Avia, RZ
KM 54 48, panu *** za nabízenou cenu 10 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova neschvaluje
7/14Z/2020 odkoupení části pozemku p. č. 492/5 v k.
ú. Kostelec u Holešova Obci Kostelec u Holešova.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova souhlasí
12/14Z/2020 se smírným řešením sporu: sdělení
zastupitele budou zveřejňována v periodiku KOSTKA
tak, jak je stanoveno Pravidly pro vydávání zpravodaje
obcí Kostelec u Holešova a Karlovice Kostka a bude
zachován jednotný grafický styl článků včetně mezer
mezi články. Mgr. Grepl v zastoupení Ing. Žůrka

4/2020
nepodá soudní žalobu na neuveřejnění doplňující
informace.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 21/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 5. 10. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/21R/2020 prodloužení nájemní smlouvy na obecní
byt v budově *** Kostelec u Holešova s panem *** do
31. 12. 2021.
6/21R/2020 soupis prací zakázky Oprava chodníku v
obci Kostelec u Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
2/21R/2020 starostku obce vypracováním písemného
sdělení a žádosti o řešení situace na E.ON.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
4/21R/2020 s přerušením provozu školní družiny v
době podzimních prázdnin, tj. od 29. 10. do 30. 10.
2020
5/21R/2020 s přijetím finančního daru pro ZŠ Kostelec
u Holešova od Sdružení rodičů žáků školy na nábytek
do třídy v celkové hodnotě 76 911 Kč.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330061457/001 s E.ON Distribuce a.s. Smlouva
bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání
ZO.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
nabídku na provedení drátěného plotu v zadní části
dvora Domu služeb.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
nabídky od firmy Dobrá zakázka s.r.o. na administraci
VŘ zakázek "ZŠ Kostelec u Holešova - vestavby
schodiště" a "Rekonstrukce kotelny a VZT kuchyně ZŠ
Kostelec".
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
nabídky firem na výrobu kuchyňského nábytku do
hasičské zbrojnice v Karlovicích.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
rozpočet na provedení vyspádování terénu v dolní
části areálu hřbitova.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh
rozpočtu DSO na rok 2021. Návrh bude předložen na
ZZO.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 22/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 26. 10. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/22R/2020 vyřazení majetku dle hromadného
protokolu č. 3/2020.
3/22R/2020 vyřazení majetku dle hromadného
protokolu č. 4/2020.
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4/22R/2020
objednání
zpracování
pasportu
římskokatolického hřbitova u firmy ATOMICON s.r.o.
Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje
5/22R/2020 pronájem nebytových prostor v Domě
služeb. V současné době je tento prostor využíván
obcí.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí ZD
výběrových řízení zakázek "ZŠ Kostelec u Holešova
vestavba schodiště" a "Rekonstrukce školní kotelny a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u
Holešova". ZD budou předloženy ke schválení na
nejbližším ZZO.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola
Kostelec u Holešova.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 23/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 9. 11. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/23R/2020 snížení ročního nájemného za rok 2020 za
pronájem provozoven v objektu Domu služeb o 50 %.

3/23R/2020 vydání dárkových poukázek v hodnotě
350,- Kč na jednorázový nákup zboží pro seniory ve
věku 80 let a více. Budou rozneseny do 18. 12. 2020.
4/23R/2020 Ing.. Petra Hlobila st. jako oprávněnou
úřední osobu ve správním řízení kácení dřevin
rostoucích mimo les na p. č. 618/6.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
variantní studii rozšíření kapacity MŠ Kostelec u
Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
rozpočet na doplnění 5 ks světelných bodů na VO
Karlovice.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
žádosti o prodej pozemků p. č. 437/9 a 437/4 k. ú.
Kostelec u Holešova. Schválení záměru prodeje je
zařazeno na program ZZO č. 15.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
cenovou nabídku na zakázku "Rekonstrukce chodníku
v obci Kostelec u Holešova." Na ZZO č. 15 bude
zařazen bod - Schválení zhotovitele zakázky
"Rekonstrukce chodníku v obci Kostelec u Holešova."
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Fórum zastupitelů
Neví nebo nechce vědět?
(Zpracováno podle příspěvku "Neví nebo nechce vědět?" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní
plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
"Necítím potřebu psát odpovědi na stránky p. Žůrka, protože by si je určitě nepřečetlo víc lidí, než jsou přítomni tady."
odpověděla pí Pospíšilíková na trefnou připomínku kolegy Měrky: "Význam by mělo, kdybyste odpověď na články
uveřejnili hned, když vyjdou."
Nemám za zlé, že pí Pospíšilíkové chybí dostatečná počítačová gramotnost. Kombinace věku, druhu vzdělání a
pracovního prostředí ji determinovaly do role uživatele typu "co to zase po mně chce?" Jako starostka ale má
možnosti, pravomoce a prostředky tento svůj hendikep dohonit.
Bylo hloupé uvést takovou nepodloženou a zbytečnou lež, jak ukazují nezávislá data. Možná ji nepřipravenou na
položenou otázku zastihly emoce. Pravděpodobnější se mi jeví, že o IT má nedostatečné znalosti, aby dokázala
zhodnotit věrohodnost informací, co jí okolí předkládá. Vřele jí doporučuji: odřízněte se od našeptávačů s jedovatou
slinou a nenechte se ovládat jejich hloupostí a neznalostí.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Objektivně si zaslouží pochvalu
(Zpracováno podle příspěvku "Objektivně si zaslouží pochvalu" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní
plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
Průběh posledního zastupitelstva č. 15 ze čtvrtka 19. 11. 2020 si objektivně zaslouží pochvalu. Podklady byly
rozeslány v dostatečném předstihu a byly dobře připraveny. Problémy, co se léta neřešily, dostaly konkrétní postup a
byly všemi odsouhlaseny. Hlas občanů obce o věci veřejné přestal být přezírán, což vnímám jako probouzení se
občanské společnosti i u nás v obci.
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V původní PD na VO v Karlovicích chyběla v některých ulicích světla. Na základě našeho podnětu s R. Pospíšilíkem
našel projektant řešení, které jsme mohli hladce schválit. Jako bonus navíc byla informace o žádosti o dotaci.
Po dopisu rodičů se rozhýbal dlouhodobý problém s kapacitou MŠ. Díky přehledně připraveným podkladům jsme
mohli rychle vybrat půdní vestavbu a schválit zadání PD.
Oceňuji vstřícný přístup obce k občanské iniciativě na vysázení stromů v Karlovicích. Sami přišli s nápadem, našli
dotaci a zpracovali materiály pro zastupitelstvo.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce
Svůj tiskový prostor poskytl: Petr Měrka

Takový malý podvůdek
(Zpracováno podle příspěvku "Takový malý podvůdek" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní
plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
Podstatou mého příspěvku "Nemoc mocných: pohrdání a arogance" ze 14. 8. 2020 bylo doporučení ověřovat si na
faktech, dokumentech a jiných zdrojích informace proudící od obce. Odezvou byla až hysterická reakce, která ale
nevysvětlovala jádro problému. O pár týdnů později tu máme druhý díl. Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce
slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.
Z kraje roku 2018 začala příprava na rekonstrukci chodníků. Jelikož od mlékárny po družstvo jsou obecní chodníky na
soukromých pozemcích, bylo potřeba mít souhlas vlastníků. Souhlasy jsou podepsané 1. 3. 2018 na dobu neurčitou.
Ve smlouvě majitelé pozemků dávají také souhlas na obnovu zeleně. S čím majitelé vlastně souhlasili, se mohli
nejdříve dozvědět po roce a půl, v srpnu 2019, kdy byl vypracován projekt. Obec 17. 6. 2020 za majitele žádala o
pokácení stromů. Žádost doložila smlouvou s majiteli, kde žádné zmocnění obce uvedeno není. Po pokácení stromů v
listopadu 2020 byla část majitelů pozemků zaskočena citelným zvýšením hlučnosti a prachu od silnice. Díky absenci
vizualizace v PD není jasné, jak nová zeleň odstíní hluk a prach ze silnice. Nejasná zůstává údržba záhonů (pletí,
zalévání). Především, kdo jí bude z dlouhodobého hlediska dělat a financovat. Stále existuje riziko, že obec někdy v
budoucnu použije smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou k zatím neznámé aktivitě, která se některým majitelům
pozemků nemusí líbit.
Při snaze o pokácení smrku pichlavého, co stojí na pozemku v zatáčce se zrcadlem, se možná nejednalo o podvůdek,
ale pouhé lemplovství a šlendrián. Strom tam dle pamětníků stojí asi 25 let. V projektu byla nesprávně uvedena
podměrečná velikost 79 cm a strom mohl být pokácen bez správního řízení. Obec si nezkontrolovala správnost PD,
ačkoliv má ve svých řadách zemědělského inženýra. Obecní úřad tak na sebe upozornil ČIŽP, že nedostatečně dbá na
dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny. OÚ následně na sebe upozornil KÚ Zlínského kraje, když se
přezíravým a nedostatečným způsobem nedokázal vypořádat s požadavky na odůvodnění kácení smrku pichlavého.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce
Svůj tiskový prostor poskytl: Radoslav Pospíšilík, Vojtěch Sklenář

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych v rubrice Fórum zastupitelů, uvedl několik citátů slavných osobností.
►“Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami“! - J. A. Komenský
►„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“ - Dalajláma
►„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“ - Gándhí
►„Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.“- Dalajláma
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce
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Rozhovor
Se začátkem nového školního roku došlo ke změně ve funkci ředitele
naší Základní školy Kostelec u Holešova. Osoba ředitele školy patří
v každé obci k těm nejdůležitějším a nejvýznamnějším. Proto se redakční
rada rozhodla novou paní ředitelku Mgr. Janu Možíšovou oslovit a
představit ji tak všem občanům.
Paní magistro, můžete úvodem občanům představit svou osobu, Váš
profesní život a celkovou pracovní dráhu, která Vás přivedla až na
nejvyšší post na Základní škole v Kostelci u Holešova?
Moje první cesta po narození směřovala do Kostelce. Tady jsem strávila
první měsíce života, než jsme se s rodiči přestěhovali do Němčic, kde
jsem vyrůstala. Povinnou školní docházku jsem plnila v kostelecké škole.
Protože mám ráda děti a chtěla jsem být vždycky učitelka, bylo mé
studium na Střední pedagogické škole v Kroměříži jasnou volbou. Od
mala se věnuju hře na klavír a hudbě, hodně čtu, proto jsem po maturitě
odešla do Olomouce na FFUP a vystudovala obor Česká filologie Hudební výchova. Na „rodnou“ pedagogickou školu v Kroměříži jsem se
pak vrátila, tentokrát jako učitelka českého jazyka, hudební výchovy a
hry na klavír.
Ještě během mateřské dovolené, to už jsem bydlela ve Staré Vsi, mě oslovila paní ředitelka Grajciarová, abych šla
učit na kosteleckou základní školu „na záskok“. Zůstala jsem tady jako učitelka ČJ – HV několik let a ráda na to
vzpomínám. Pak jsem se vrátila na střední školu: na Gymnázium J. Blahoslava a Střední pedagogickou školu v
Přerově. Učit převážně budoucí učitelky mateřských škol literaturu nebo mj. i to, jak mají dělat hudební činnosti s
dětmi v mateřské škole, mě naplňovalo. Odejít po 9 letech krásné práce z Přerova patří mezi má nejtěžší
rozhodnutí. Zvažovala jsem přihlášku do konkurzu víc jak rok. O svém záměru jsem nikomu neříkala, aby mě nikdo
neovlivňoval a já se mohla rozhodnout sama. Celou tu dobu jsem se hodně připravovala, studovala…a teď jsem
tady. Na škole, kterou znám z pohledu žáka, učitele i rodiče (obě mé děti do této školy chodily). Do konkurzu na
jinou školu bych se nepřihlásila, ale k místní škole a lokalitě mám prostě osobní vazbu a vztah. A to u mě rozhodlo.
Po svém nástupu máte jistě své vize. Jakým směrem by se měla místní základní škola ubírat? Máte představu o
jejím dalším financování?
Všechny myšlenky a plány, které mám v hlavě, chci realizovat postupně, promyšleně a společně s ostatními kolegy.
Kostelecká škola má svoji tradici a výhodu rodinného prostředí. Chci, aby si škola vybudovala důvěru u rodičů, aby k
nám dávali děti, protože je škola pro ně něčím zajímavá a ne proto, že jsme spádovou školou. Aby nám rodiče věřili,
že práci, kterou děláme, děláme dobře. Měli bychom rodičům tak více naši práci prezentovat, vtahovat je do dění
školy, mluvit s nimi. Je škoda, že se někteří rodiče „bojí“ ozvat a mluvit s námi učiteli o nějakém problému – mají
pocit, že tak svému dítěti uškodí. Nevím, z čeho tato obava pramení nebo proč přetrvává, ale v naší škole se nic
takového dít nebude. Jako škola musíme být také flexibilní - přizpůsobovat se změnám společnosti, poptávkám na
trhu práce nebo požadavkům rodičů. Reagovat na to. Musíme také těžit z místa, ve kterém se škola nachází: z
blízkosti přírody, z možností sportovat a učit se venku, a tak se například zaměřit na přírodní vědy nebo sport. Naší
snahou bude přilákat do školy na 2. stupeň více dětí z okolních vesnic, z Rymic a Staré Vsi. Průběžně je třeba
pracovat na tom, aby byla škola pro děti pořád pěkným a kulturním prostředím. Aby na to měla finance. V oblasti
financování máme velkou podporu ze strany zřizovatele, obce. Chceme využívat alternativních zdrojů financování.
Já věřím, že budu úspěšná ve snaze získat podporu i ze strany podnikatelských subjektů v okolí, které osobně znám
a které chci oslovit.
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Můžete nám nastínit, zda chcete něco změnit z pozice Vaší funkce v režimu fungování školy?
Pokud budu chtít něco zásadního měnit v režimu školy, budou to vždy změny, které budou hlavně ve prospěch žáků
a s kterými budou ztotožněni i kolegové. Od září jsme například udělali zatím drobnou úpravu rozvrhu: téměř úplně
jsme vyrušili odpolední vyučování – aby měli žáci více prostoru pro své koníčky, kroužky apod. Nebylo to vůbec
organizačně jednoduché, ale pan zástupce Ing. Petr Lipner je šikovný a mé (někdy téměř nemožné) nápady vždycky
technicky zrealizuje. Prozrazovat další, větší plánované změny v režimu školy zatím nechci, na to je ještě brzy.
Prozraďte nám něco o svých zálibách, co děláte ráda ve volném čase?
Hodně volného času jsem vždycky věnovala rodině a aktivitám mých dětí (20 a 16 let), které měly od mala spoustu
zájmů (bývala období, kdy jsme to s manželem časově vůbec nezvládali, ale dědečci a babičky nám hodně pomohli a
pomáhají pořád). Syn teď studuje konzervatoř v Praze a mívá tam, i tady v okolí, často koncerty nebo vystoupení, na
která jezdíme, dcera zase hraje fotbal za Sigmu, proto ji vozíme několikrát týdně do Olomouce na tréninky a zápasy.
Spoustu volného času mi zabere starost o dům a údržba okolí domu: starám se o kytky, střihám keře, stromky, seču
trávník. Jinak pravidelně sportuju, chodím denně se psem na dlouhé procházky, starám se o (toulavé) kočky a hodně
čtu detektivky… Nejsem samotář, ráda trávím čas s rodinou, přáteli nebo kamarádkami. Nikdy se nenudím. A to je
dobře. 
Děkujeme za rozhovor! Redakce

Základní škola
Přírodopis v přírodě
V loňském roce se podařilo naší škole získat dotaci z
programu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ na
projekt nazvaný Přírodopis s přírodou a pro přírodu.
Díky tomuto projektu měli možnost žáci jednotlivých
tříd navštívit Valašské ekocentrum, naučnou stezku
Klenov nebo přírodní rezervaci Losový (lokalitu
zajímavou výskytem modráska černoskvrnného).
Na těchto terénních exkurzích nám program připravili
pracovníci ČSOP z Valašského Meziříčí.
Po návratu do školních lavic jsme však v přírodopise
nebo v pracovních činnostech neseděli jen v
učebnách, ale začali jsme pozorovat a bádat přírodu
na školním pozemku a v okolí školy. Možná jste
zahlédli žáky naší školy se síťkou na motýly na louce
nad Lipinami nebo s lupou a pracovními listy na
rybníce v Karlovicích.
I když se tento projekt blíží ke konci, určitě s výukou v
přírodě nekončíme a budeme pozorovat a bádat v
přírodě dál.
Mgr. Renata Rajnochová
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nebo ostatních lidech, pro které svou práci dřív
vykonávali.

Distanční výuka na naší škole
Když jsme 1. září zahajovali nový školní rok, přáli jsme
si, abychom mohli po jarní vlně koronaviru konečně
„normálně“ učit ve škole. Ale přišlo to, čeho jsme se
obávali: školy se v říjnu uzavřely a prezenční výuku
nahradila výuka distanční, tedy „výuka na dálku“.
Stejnou situaci jsme všichni zažili už na jaře, kdy jsme
se my, učitelé, žáci i rodiče přes různé technologie
teprve učit učili. Já jsem tehdy ještě vyučovala na
střední škole, moje děti se také distančně vzdělávaly,
a proto jsem si jako učitelka i matka uvědomovala, co
by se v distanční výuce dalo udělat lépe. Podobně to
měla i většina mých kolegů: získali jsme dovednosti
a zkušenosti, na které jsme teď na podzim mohli
navázat. Podařilo se nám téměř ze dne na den vytvořit
online rozvrh podle doporučení ministerstva školství.
Zaměřili jsme se převážně na výuku hlavních
předmětů, online („živě“) začaly probíhat i různé
jazykové kroužky a doučování. Mysleli jsme na to,
abychom byli s žáky co nejvíc v přímém kontaktu,
nezatěžovali je zbytečnostmi a kvantem samostatné
práce, a abychom vše také ulehčili rodičům. Myslím,
že jsme to zvládli dobře: díky zkušeným pedagogickým
pracovníkům, kteří na naší škole jsou, díky pracovitým
a snaživým žákům, a díky rodičům, kteří nás v tom
nenechali... Všem za jejich práci a činnost moc děkuji.
Věřím, že to nejhorší je za námi. Že už brzy bude škola
zase plná dětí, plná života.
Za celou naši školu vám přeji krásný advent, hezké
vánoční svátky a poklidný, zdravý nový rok.
Mgr. Jana Možíšová, ředitelka školy

dřív,

nic

není,

Nemohli jsme uskutečnit ani plánované divadlo, ani
návštěvu muzea, a už vůbec ne tradiční besídku pro
babičky a dědečky a vánoční besídku pro rodiče.
Nebudeme si moci užít ani vánoční a tříkrálovou
koledu v Domě seniorů. To všechno nás moc, MOC
mrzí.
Ale my se nedáme. Obyvatelé Domu seniorů i přesto
najdou ve svých schránkách drobné dárky od dětí. Jen
co to bude možné, pozveme k nám na návštěvu
prarodiče našich dětí – i kdybychom jim měli zazpívat
a zatancovat na zahradě!
A namísto vánoční besídky máme naplánované
„Putování za vánoční vůní“. S písničkami a koledami
projdeme s dětmi část Kostelce od mateřské školy až
na náves a právě tam, pod rozsvíceným vánočním
stromem, proběhne vánoční nadílka. Po celou dobu
budeme venku, dospělí budou mít roušky (a budeme
dodržovat rozestupy).
Nic není jako dřív – ale lásku a vzájemné porozumění
nám nikdo nevzal ani nezakázal, takže můžeme
navzdory všemu dětem i sobě připravit pěkné a klidné
Vánoce. Přeji vám, ať se vám to podaří.
Zdeňka Zaviačičová,
ředitelka MŠ Kostelec u Holešova

Mateřská škola
Nic není jako
bejvávalo…

Děti v mateřské škole existenční potíže neřeší. Ale
věřte, že ostatní změny našeho společného života
pociťují stejně jako my, dospělí. Po karanténě jsme
začínali ve školce se šesti dětmi, postupně nás
přibývalo, dnes jsme tu už skoro všichni. Měli byste
vidět, jak každého „staronového“ kamaráda děti vítají.
Jak si užívají společných her, jak si spolu povídají –
i vzájemně pomáhají.

jak

Tuto písničku bychom si v dnešní době mohli zpívat
snad denně. Protože skutečně není nic jako dřív –
a myslím, že ani dlouho nebude. Může nám to být líto,
také jsme se ale mohli ze současné situace poučit
a hodně naučit. Zjistili jsme, jak moc nám chybí ostatní
lidé, se kterými jsme byli dřív i v denním kontaktu. Jak
smutno může být bez divadla, koncertu, posezení s
přáteli. A jak těžko může být lidem, kteří jsou
existenčně závislí na své živnosti, chodu své firmy

Počítáme s Křemílkem a Vochomůrkou
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Šála pro televizní skřítky

Mladší děti to také umí

Naši draci papíráci

Home office 

Farnost
Pokoj a Dobro!
Vážení spoluobčané,
svatý Mikuláš nám již nastiňuje vánoční atmosféru.
Jeho dobrota, velkorysost a láska k Bohu i bližnímu
byla, tak velká, že se jej lidé hned po jeho smrti (roku
335) snažili připomínat a napodobovat. Vždyť byl mistr
v obdarování. Víme, že svatý Mikuláš je bez
konkurence, co se týká všeobecné úcty i v zásluhách
o ekumenické hnutí. Vždyť každý Jeho čin zrcadlí něco
krásného z Bible Svaté.

Někteří s námi pracují z domova

Nedávno mi jedna paní vyprávěla příběh, který se Vám
nyní pokusím předat. Ze Spojených států amerických
byl do Vietnamu poslán vojenský výsadek. Část vojáků
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se ocitla v zajetí. Jeden z bojovníků byl těžce zraněn
a umíral. Jeho kamarád mu slíbil, že až se vrátí zpět do
vlasti, že předá osobně jeho rodině poslední pozdrav.
Dotyčný spolubojovník byl také amatérským malířem,
a tak jej nakreslil, jak nejlépe dovedl. Po strastiplném
návratu do své vlasti se snažil co nejdříve splnit daný
slib. Vyhledal rodinu zemřelého kamaráda a předal jí
portrét jejich syna, který sám zhotovil. Rodina vlastnila
obrazovou galerii se vzácnými obrazy od umělců
světových jmen. Tatínek si však nejvíce cenil onen
amatérský „Obraz mého syna". Když časem tatínek
a majitel této obrazové galerie zemřel, byla vyhlášená
aukce. Sjelo se mnoho zájemců. Šlo o velká jména
i velké peníze. První obraz byl k dražbě nazván "Obraz
mého syna." Začalo reptání, že to nestojí ani za starou
belu a ať už vytáhnou ty umělecké skvosty. Do aukční
síně nahlédl nějaký zahradník a když viděl, co se tam
děje zvedl ruku a řekl, že za nabízený obraz dá dvacet
dolarů. Vykonavatel dražby jen suše oznámil ostatním:
"Aukce skončila. V závěti je psáno, že kdo koupí Obraz
mého syna, získává vše."

4/2020
pořídili závodní elastické kalhoty. Dosahované časy na
trénincích se v průběhu roku stále zlepšovaly, škoda,
že většina soutěží byla z důvodu pandemie covidu-19
zrušena.

trénink Provodice, foto: Ladislav Pospíšilík

29. 8. 2020 Hasičský biatlon

Nebeský Otec nám také se svým Synem Ježíšem
Kristem dává vše. „To, co oko nevidělo, ucho
neslyšelo, ani na mysl nevstoupilo, to, co Bůh
připravil těm, kdo jej milují.“ (1 Korintským 2,9)
Od srdce si zazpívejme Narodil se Kristus Pán!
Požehnané Vánoce a nový rok.
Vyprošuje Vám Všem P. Petr Dolák

SDH Karlovice
Podpora sportu v obcích do 2000
obyvatel
V roce 2020 jsme získali dotaci od Zlínského kraje v
programu Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel.
Cílem programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti
dětí a mládeže ve sportovních organizacích. V
letošním roce jsme zaměřili náš projekt na: Rozšíření
materiálně technického vybavení ke zkvalitnění
sportovních výkonů. Pro zlepšení tréninkového
procesu byly pořízeny ke stávajícím sadám hadic dvě
nové na běžeckou disciplínu s překážkami na 60 m
a 100 m. Trénovat s vybavením na tartanové dráze v
Hulíně a Provodovicích tak mohli současně 3 členové
dorostu a tři členové starších nebo mladších žáků. Pro
mladší žáky byly pořízeny ochranné přilby Rock
Master Junior. Pro dorostence a starší žáky jsme

Poslední prázdninovou sobotu uspořádal sbor 5.
ročník hasičského biatlonu. Deštivé ráno nevěstilo nic
dobrého a nezbývalo než čekat až přestane pršet.
Postavení stanů nad prostorem střelby a stanu pro
účastníky přilákalo první zájemce o účast v soutěži.
Soutěž byla zahájena po menším odkladu mladšími
žáky. Jako další se představili starší žáci, pak muži,
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ženy a rodiče mladých hasičů. Pravidla soutěže byla
vzhledem k mokrému terénu a překážkám upravena
tak, aby byla maximálně bezpečná pro všechny věkové
kategorie. Na závěr soutěže byli vyhlášeni vítězové
a na každého čekala odměna ve formě malého
občerstvení na doplnění vydaných kalorií.

Hasiči ve školní družině
Dvě odpoledne věnovali dobrovolní hasiči dětem ve
školní družině. 11. 9. 2020 připravili na hřišti pod
lesem ukázky hasičského vybavení s povídáním, na co
se používá. Děti si také vyzkoušely úkoly mladých
hasičů s hasičským nářadím, zkusili si uvázat uzly,
roztáhnout hadice, poznávat nářadí podle obrazových
značek. Druhé odpoledne představili dobrovolní hasiči
dětem nový dopravní automobil s vybavením, který si
děti prohlédli, posadili se do něj a na závěr se kousek
projely

foto: Martin Pospíšilík

30. 8. 2020 Dožínky
Také v letošním roce se tři naši zástupci zúčastnili
dožínkových slavností mikroregionu Holešovsko.
Vlajkonoš David Pomajbík a doprovod Jitka
Dolníčková, Ing. Ladislav Pospíšilík spolu se starostkou
obce RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou zastupovali obec
Kostelec u Holešova.

foto: Ing. Ladislav Pospíšilík

3. 9. 2020 Účast na střelecké soutěži
spolků
Družstvo hasičů ve složení Ladislav Pospíšilík, Jitka
Dolníčková a Lubomír Zedek se zúčastnili střelecké
soutěže družstev spolků v malorážní a libovolné
pistoli. Soutěž organizoval spolek KVZ Kostelec
u Holešova. Zbraně zapůjčili členové spolku, kteří byli
zároveň instruktory střelby. Družstvo se umístilo na 3.
místě.

foto: Ing. Ladislav Pospíšilík

Advent a Vánoce
Všichni si přejeme, aby adventní a vánoční čas byl
stráveny v klidu a pohodě. Připomenu pár rad, jak se
vyvarovat požárům. Pokud topíte v krbu nebo
kamnech, tak odkládejte popel do plechových
popelnic a zakrývejte je víkem. Zajistěte si vymetání
sazí v komíně. Pokud topíte plynem, tak si zajistěte
správné
fungování
plynových
spotřebičů
a zkontrolujte si platnost revizí. Adventní dobu si
mnoho z nás zpříjemní zapálenou svíčkou.
Nenechávejte svíčky hořet, pokud odcházíte z bytu
nebo domu. Nejvíce rizikové jsou adventní věnce.
Dalším nebezpečím jsou klasické svíčky na vánočním
stromku nebo používání prskavek, protože jde o
otevřený oheň a vznícení jehličí případně záclon je
otázkou několika vteřin. Vítání Nového roku s
používáním zábavné pyrotechniky přenechejte raději
odborníkům. Jedna špatně odpálená rachejtle může
způsobit nejen těžká zranění ale i požár.
Šťastné prožití adventní doby a vánočních svátků přejí
všem občanům dobrovolní hasiči Karlovice.
Ing. Ladislav Pospíšilík
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zkrátka a my využili prázdninového víkendu a pozvali
je na Myslivnu také, a to na film „Vlastníci“. Atmosféra
je tam kouzelná, to všichni víme, tak věřím, že se v
červenci uvidíme a sejdeme se na dekách či jen tak v
trávě v letním kině zas. A i když jsem se na krátkou
chvíli vrátila zpět k létu, myslím, že jste již všichni
vánočně naladěni. Jsou před námi nejkrásnější svátky
v roce, zima a snad i sníh.
Za kulturní komisi bych Vám všem ráda popřála, ať
máte krásné Vánoce, ať jste šťastni a do toho nového
roku jen to dobré a pevné zdraví.
Mgr. Michaela Čúzy

SK Moravan

Na letošní podzim mělo Sdružení rodičů žáků ZŠ
Kostelec u Holešova naplánováno spoustu akcí pro
děti i dospělé. Bohužel jsme museli všechno zrušit,
popřípadě jsme akci přeložili na jaro, kdy snad situace
bude lepší. Jediné, co se nám podařilo úspěšně
zorganizovat, byl Podzimní bazárek, který se
uskutečnil v září v Sokolovně. Na své si zde přišli
nakupující i prodávající. Na jaře bychom chtěli
uskutečnit Jarní bazárek. A také doufáme, že budeme
moci pořádat 3. ročník Džínového plesu, který by měl
být 19. ledna, opět se skupinou AZ band se zpěvákem
Patrikem Možíšem.
Na závěr Vám přejeme krásné prožití svátků vánočních
a hodně zdraví v roce 2021!
Jarmila Sklenářová

Kulturní komise
Letní kino
To byla jedna z mála akcí kulturní komise, kterou se
podařilo uspořádat. Nejen z důvodu, o kterém už
nikdo nechce slyšet, ale nám letos nepřálo ani počasí.
O to větší radost jsme měli, když předpovědi na pátek
28. srpna nehlásily déšť a my mohli odemknout areál
Myslivny, nachystat židle a přivítat děti sladkou
dobrotou, kterou upekli v pekárně v Roštění a
džusem. Malí nadšenci hudby a ti, co se rádi vlní
v rytmu tance, potěšila diskotéka, mlsouny bufet a
stánek s občerstvením. Nabídka byla pestrá . Hned,
jak zapadlo sluníčko za obzor, kluci a holky usedli na
židlích k filmu „Sněžný kluk“. Ani dospělí nepřišli

Letošní rok byl díky kovidové pandemii všeobecně
velice zvláštní a dotklo se to i nás sportovců na
amatérské úrovni.
Když jsme na jaře měli dokončit mistrovské soutěže
ročníku 2019/2020, přišla „první vlna“ a soutěže byly
předčasně ukončeny a výsledky anulovány.
V novém ročníku 2020/2021 vše vypadalo slibně,
všichni jsme se těšili na to, že si po delší době
zahrajeme soutěžní utkání. Tato radost ovšem
netrvala dlouho a prakticky po odehrání 2/3 podzimní
části byly soutěže opět přerušeny díky „druhé vlně“
pandemie a nyní se řeší, jak dál. Musíme jen čekat
a uvidíme, co vymyslí „ti nahoře“.
Zatím nejreálněji vypadá varianta s dohráním
zrušených utkání podzimní části na jaře formou
víkendových utkání na umělé trávě již od konce února
2021 a plynule by se mělo navázat na jarní část
mistrovských soutěží. Vše se ale bude odvíjet od
aktuální situace.
I přesto bych rád ve stručnosti zhodnotil výsledky
starší žáků (okresní přebor sk. A) a mužů (okresní
soutěž sk. A) v nedokončené podzimní části.
Starší žáci mají odehráno zatím 6 utkání (z 10
možných) s bilancí 1 výhra, 5 porážek a v neúplné
tabulce klukům patří poslední 11. místo. Tyto
výsledky jsou však zkresleny neúplnou tabulkou
(nedohráním všech zápasů – dle aktuální tabulky
máme za sebou již zápasy prakticky s těmi nejtěžšími
soupeři v soutěži) a také tím, že věkový průměr našich
kluků oproti soupeřům je mnohem nižší. Hlavně v
mládežnických soutěžích je věkový rozdíl mezi týmy
tím hlavním měřítkem úspěchu či neúspěchu. Věřme
na jaře v lepší výsledky a výkony.
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Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
Žeranovice
Chvalčov
Dřínov/Morkovice
Spartak Hulín
Koryčany
Zdounky
Prusinovice
Pravčice
Říkovice/Žalkovice
Zlobice
Kostelec u Holešova

4/2020
body
15
15
14
11
9
8
7
6
6
5
3

U mužů je situace o něco lepší, alespoň co se týče
bodové úspěšnosti. Z 8 odehraných utkání (z 13
možných) je bilance taková: 3 výhry, 5 porážek
a umístění (11. místo). Umístění je opět zkresleno
nedohranými utkáními a i u mužů platí, že většinu
těžších soupeřů již máme za sebou. S přibývajícími
zápasy se tedy dá očekávat posun tabulkou vzhůru.

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Bystřice p. H. B
Prusinovice
Mrlínek
Rajnochovice
Ludslavice
Rusava
Chvalčov
Loukov
Martinice
Žeranovice
Kostelec u Holešova
Roštění
Hlinsko p. H.
Zahnašovice

body
24
23
19
18
18
17
15
13
12
10
8
6
3
0

Na závěr bych chtěl prostřednictvím SK Moravan
popřát všem občanům Kostelce a Karlovic pohodový
konec roku 2020, hlavně mnoho zdraví, které bude v
této době potřeba. V roce 2021 všem přeji hlavně
klidný rok bez stresu a samé pozitivní informace
(místo COVID-19).
Ing. Tomáš Marek

Ostatní
Novela OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Od 1. 1. 2021 nabude účinnosti nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve vyhlášce je nově
stanovena výše ročního poplatku na 580 Kč/osoba (resp. rekreační objekt), což reprezentuje zvýšení o 60 Kč.
K navýšení ceny vedlo zvýšení nákladů za odvoz a likvidaci tuhého, netříděného komunálního odpadu
a velkoobjemového odpadu, které se promítlo do výpočtu sazby poplatku. Výši poplatku se podařilo udržet stejnou
od roku 2013.
V roce 2021 a v letech následujících bude více než dosud záležet na tom, jak pečlivě a zodpovědně budou občané
odpad třídit.
Jisté je, že nová legislativa o odpadech bude mít za cíl minimalizovat množství odpadu, které končí na skládkách.
V současné době je cena za uložení 1 t netříděného odpadu na skládce 500 Kč/t a tato cena se v bude v
nadcházejících letech zcela jistě postupně zvyšovat. Jak budou nakonec nastaveny podmínky, není zatím přesně
známo. Podle poslední informace z krajského setkání SMO byli starostové informování o tom, že se pro rok 2021
uvažuje o zachování stávající sazby při dodržení množství netříděného odpadu 200 kg na 1 obyvatele obce, množství
odpadu nad touto hranicí by bylo zpoplatněno sazbou 800 Kč/t. V následujících letech by se mělo každoročně
snižovat množství zpoplatněné nižší sazbou a současně zvyšovat poplatek za nadlimitní množství, a to až do roku
2029, kdy by měl dosáhnout hodnot 120 kg/obyvatel (za 500 Kč/t) a 1 850 Kč/t za nadlimitní množství odpadu.
Co říci na závěr. Třídění odpadu je bezesporu důležité z ekologického hlediska, ale může se v budoucnu výrazným
způsobem projevit i v peněžence každého z nás.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce
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Klub vojáků v záloze
Střelecké soutěže 2020
Na sobotu 30. 5. 2020 byl naplánován u příležitosti dětského dne jubilejní desátý ročník soutěže ve střelbě
z malorážky. Z důvodu pandemie jsme ale byli nuceni soutěž přeložit na podzimní termín.
Po dohodě se spolupořadatelem SDH Karlovice se soutěž konala v neděli 6. 9. 2020. Od časného rána vydatně
pršelo. Zázemí na střelnici bylo ale připraveno tak, aby nikdo nemusel moknout. SDH Karlovice prezentoval
v doprovodném programu nové zásahové vozidlo.
Soutěž byla vypsána v kategoriích mladší žáci, starší žáci a doprovod. Nepříznivým počasím se nejméně nechali
odradit soutěžící v nejmladší a nejstarší kategorii. Vzhledem k očekávanému nižšímu počtu střelců, byl jako bonus
soutěžícím navýšen počet soutěžních ran na patnáct.
Soutěžící v hlavních kategoriích byli oceněni medailemi, diplomy a dárkovými balíčky. Dospělí diplomy a medailemi.
Vítězové v kategoriích:
Jméno
Kategorie Bodů
Pořadí
Viktorie Blažková 10 - 12
85
1
Jakub Slezák
10 - 12
68
2
Ellen Slezáková
10 - 12
42
3
David Sedlář

>12

Ladislav Pospíšilík doprovod
Martin Pospíšilík doprovod
Miroslav Blažek
doprovod

100

1

115
114
111

1
2
3

Mnohem příznivější počasí vládlo v neděli 13. 9. 2020, kdy se konal střelecký přebor spolků a organizací Kostelce u
Holešova. Zahájení, rozpravu a bezpečnostní instruktáž absolvovalo osmnáct soutěžících v šesti soutěžních
družstvech. První soutěžní úloha se střílela z libovolné pistole na tři nástřelné a deset soutěžních ran. Druhé kolo
absolvovali soutěžící velkorážnou pistolí se stejným počtem ran. Střílelo se na mezinárodní pistolový terč „50/20“ na
25 metrů.
Výsledky v kategoriích:
Jednotlivci
Martin Hradil
Ondřej Packo
Petr Měrka
Družstva
SK Moravan
Kosteláň
SDH Karlovice

Spolek
SK Moravan
TJ Sokol Kostelec u Holešova
Kosteláň

Bodů
139
125
124

Pořadí
1
2
3

Složení
T. Marek, M. Hradil, J. Čúzy
P. Měrka, Š. Měrková, I. Pavelcová
L. Pospíšilík, J. Dolníčková, R. Čúzy

Bodů
340
269
224

Pořadí
1
2
3

Soutěže se uskutečnily za dotační podpory OÚ Kostelec u Holešova.
Dovolte mi popřát Vám jménem KVZ Kostelec u Holešova veselé Vánoce, šťastný nový rok 2021 a pevné zdraví.
Ing. Lubor Pavelec
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