Vysvědčení v 1. třídě
Tak a je to tady – prvňáčci mají za sebou prvních pět měsíců školní docházky. Není pochyb o tom, že za tu dobu žáci
učinili obrovský pokrok. Díky každodenní snaze a píli se nyní mohou pochlubit svými prvními čtenářskými
dovednostmi. A jsou na to taky náležitě pyšní. Jejich první vysvědčení bylo plné zasloužených jedniček a děti z něho
měly ohromnou radost. Tuto slavnostní událost v naší třídě natáčela televize Nova, což pravděpodobně přispělo
k tomu, že pro děti bude tento den dnem, na který se nezapomíná 😊.
Mgr. Alena Polášková, třídní učitelka 1. třídy
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N Í schůze Rady č. 10/2020 obce Kostelec
Příspěvek starostky
u Holešova konaná dne 18. 5. 2020

Vážení spoluobčané,
jaro roku 2021 už jak se říká, klepe na dveře. Každé jaro je symbolem nového začátku a naděje. Moc bych si přála,
aby naděje na postupné zlepšení situace s pandemií, kterou každý jistě v hloubi duše chováme, se stala skutečností.
Pravdou je, že každý z nás k tomu může přispět především sebekázní a ohleduplností ke svému okolí.
Přes obtíže, které nám současnost přináší, je třeba se dívat kupředu. Proto vám chci přinést několik informací o
tom, co máme v plánu v roce 2021 v obci udělat. V jarních měsících plánujeme dokončení vydláždění chodníku
v ulici u bytovek, na které jsme žádali o stavební povolení a musíme počkat na jeho vydání. Rovněž bude dokončena
revitalizace zeleně vysázením záhonů na hřbitově. O novou zeleň v obci se po dobu 3 let bude starat odborná firma,
což je zárukou dobrého zapěstování vysazených dřevin, keřů a květin. Část financí vynaložených na revitalizaci
zeleně se obci z dotace OPŽP vrátí. V jarních měsících bude provedena oprava části střechy a druhá etapa výměny
střešních oken na domě služeb. V prázdninových měsících přijde na řadu rekonstrukce kotelny v základní škole
a nová vzduchotechnika ve školní kuchyni. Rovněž náklady na tyto práce se nám zčásti z obdržené dotace vrátí.
Současně bude prováděno budování nového vstupu pro cizí strávníky do školní jídelny. Bude zahrnovat vestavbu
nového schodiště a vybudování sociálního zařízení. Tyto úpravy umožní využití jídelního pavilonu ZŠ pro zájemce o
pořádání vybraných soukromých akcí. Obec v letošním roce požádala o další dotaci, a to konkrétně na udržovací
práce v tělocvičně ZŠ. Pokud budeme úspěšní, bude i tato zakázka realizována o letošních prázdninách. Další žádost
o dotaci byla podána na výsadbu komunitní hrušňové aleje v Karlovicích, kterou chápeme jako první etapu celkové
revitalizace zeleně v Karlovicích, na kterou by mělo navázat nové řešení výsadby v zeleném pásu mezi chodníkem
a silnicí. Opravou by měla projít i kaple sv. Floriána, návrh byl letos zpracován v projektové dokumentaci, která je
k dispozici na OÚ. V roce minulém, jsme si více než kdy předtím uvědomili, jak je důležité mít dobré nástroje pro
přenos informací z OÚ směrem k občanům obce. V letošním roce začne v obci fungovat elektronická úřední deska,
která umožní operativnější přenos informací a daleko větší možnosti přístupu k informacím, než je tomu u vývěsky
dosud používané jako úřední deska. Na pokrytí 95% nákladů spojených se zřízením elektronické úřední desky budou
použity prostředky získané z dotace. Dalším zdrojem přenosu informací k občanům je veřejný rozhlas. Obec
v letošním roce žádá o dotaci, která uhradí část nákladů na digitalizaci stávajícího analogového VR. Přechodem na
digitální VR se rozšíří i možnosti cíleného předávání informací např. rozesíláním SMS a e-mailů.
Vážení spoluobčané, jedním z důležitých úkolů starostky obce je předávat informace občanům a reagovat na jejich
dotazy. V poslední části mého příspěvku do obecního zpravodaje se tedy budu věnovat tématu, které zajímá
podstatnou část obyvatel naší obce a to zejména ty, kteří byli v loňském i letošním roce opakovaně postiženi
výpadky EE v důsledku havárie VN – přetržení vedení po pádu stromů. Vzrostlé stromy, převážně jasany, které se
nachází v rizikové lokalitě, jsou postiženy houbovým onemocněním, které způsobuje odumírání kořenů. Situaci ještě
zhoršuje jejich pozice ve svahu a prakticky celoroční podmáčení terénu. Práce v této lokalitě jsou lépe technicky
zvládnutelné a bezpečnější pouze v době déletrvajícího sucha nebo zámrzu.
Dotaz občanů, se kterým se obraceli a obracejí na vedení obce je jednoduchý: Řeší OÚ situaci s výpadky EE
způsobenými pádem stromů do vedení VN mezi Kostelcem a Karlovicemi? Odpověď starostky obce je také
jednoduchá – řeší a v níže uvedeném textu se budu snažit popsat jak:
Prvním krokem OÚ, v únoru 2020 po opakovaných haváriích VN, byl písemný dotaz vznesený na E.ON s žádostí o
vyjádření k situaci, na který jsme po urgenci dostali odpověď, že padající stromy se nenachází v ochranném pásmu
vedení VN, a proto je třeba situaci řešit s majiteli pozemků. V nejvíce exponované lokalitě, kde stromy padají, je
majitelem jedné parcely Obec Kostelec u Holešova a druhá patří soukromému majiteli. V květnu byla na výzvu obce
uskutečněna terénní prohlídka lokality s pracovníkem E.ON a bylo konstatováno, že nejlepším řešením by byla
přeložka vedení VN a jeho uložení do země. Počátkem června obec obdržela k odsouhlasení návrh nové trasy vedení
VN, který byl operativně obcí projednán i se zhotovitelem aktuálně probíhající změny územního plánu. Nicméně ze
strany E.ON bylo zároveň sděleno, že s realizací může obec počítat až v horizontu několika let. Bylo tedy nutné
přijmout jiné řešení – vykácení vzrostlých stromů a jejich nahrazení novými dřevinami jiného druhu. V tomto smyslu
byly učiněny další kroky, které směřovaly k tomu, aby kácení stromů bylo možné provést v nejbližším možném
termínu tak, jak to umožňuje zákon tj. v nevegetačním období od října 2020 do března 2021.
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Obcí bylo provedeno terénní šetření a bylo konstatováno, že na celé lokalitě se nachází 30 rizikových dřevin (17 na
pozemku obce, 13 na pozemku soukromého majitele), které v případě vyvrácení poškodí vedení VN. Stromy byly
očíslovány pro potřeby orientace při podání žádosti o kácení. Odborem ochrany přírody MÚ v Holešově bylo
potvrzeno, že kácení dřevin musí být povoleno rozhodnutím správního úřadu, kterým je v k.ú. Kostelec u Holešova
v přenesené působnosti Obecní úřad Kostelec u Holešova (dále jen OÚ). Se soukromým majitelem parcely bylo
dohodnuto, že stejně jako Obec Kostelec u Holešova, podá žádost o kácení a žádosti byly podány 26. a 27. 10. 2020.
Před zahájením obou řízení byla OÚ splněna zákonná povinnost a 27. 10. byla datovou schránkou zaslána oznámení
podání žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les spolku Aktivní Kostelec (dále jen spolek), jehož jednatelem je
zastupitel obce Ing. Petr Žůrek. Zpráva o dodání oznámení do datové schránky spolku je datována dnem 27. 10.,
nicméně zprávy byly označeny jako doručené až 10 dnů poté (6. 11.) tzv. fikcí, což se stane v případě, že se osoba –
příjemce správy do datové schránky nepřihlásí. Přihláška spolku do správních řízení je datována dnem 10. 11. 2020.
Oznámení OÚ o zahájení obou řízení účastníkům řízení byla rozeslána 18. 11. 2020. Žadatelé, jako účastníci řízení
převzali oznámení v nejbližším možném termínu (obec 18. 11., soukromý žadatel 20. 11.) spolek opět nechal
uplynout 10 dnů, a tudíž teprve 28. 11. byly zprávy v datové schránce spolku považovány za doručené. Ze strany OÚ
následovalo 10. 12. zaslání účastníkům řízení Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a Usnesení o stanovení
lhůty pro podání důkazů a jiných návrhů ve věci povolení ke kácení dřevin (kácení na pozemku obce) a totéž 14. 12.
pro kácení na pozemku soukromého žadatele.
19. 12. a 20. 12. byly do datové schránky OÚ doručeny k oběma správním řízením námitky spolku k podkladům
rozhodnutí, návrhy spolku na doplnění a odvolání spolku k usnesení o stanovení lhůty. Námitky k podkladům
obou správních řízení byly prakticky totožné: Spolek považoval zdůvodnění podaných žádostí o kácení, kde je
uvedeno, že „…stromy svým pádem ohrožují dodávku elektrické energie v obci, protože jsou přestárlé, proschlé,
nemocné (jasany trpí tzv. nekrózou jasanů, způsobující chřadnutí a odumření stromu). Stromy se nacházejí
v bezprostřední blízkosti vedení vysokého napětí.“ Za (citace z písemných námitek spolku) „ …. subjektivní pohled
žadatele, který není podložen jediným důkazem. Správní orgán by měl zajistit věrohodné a přezkoumatelné doklady
podporující či vyvracející uváděné důvody ke kácení,“ a požaduje doložit – 1. posudek zdravotního stavu každého
jednotlivého stromu zvlášť, 2. tahovou zkoušku pro každý jednotlivý strom zvlášť, 3. vyjádření majitele distribuční
sítě a jeho požadavek na odstranění stromů z ochranného pásma VN, 4. posouzení zda by bylo možné situaci řešit
ořezem stromů, bez nutnosti kácení, 5. zachování druhové skladby místního porostu a prostoru pro migrující zvěř. Na
základě podaných námitek byl dne 5. 1. objednán obcí Kostelec u Holešova u Agentury ochrany přírody a krajiny
posudek, který byl dodán 18. 1. 2021. Požadavek na provedení tahové zkoušky u všech stromů považovala obec za
nesmyslný. Tahové zkoušky se provádí na stromech v intravilánech obcí, náměstích, parcích a u komunikací, kde je
zájem na tom, aby stromy byly zachovány a je třeba posoudit, zda případná nestabilita stromu nemůže ohrozit
obyvatele, případně spadnout na komunikaci apod. Jedná se o finančně náročnou operaci, podle získaných
informací je třeba počítat s náklady min. okolo 10 tis. Kč na jeden strom, což by znamenalo náklad pro obec min.
170 tis. a pro soukromého majitele min. 130 tis. Kč. Vyjádření majitele distribuční sítě nebylo nutné žádat, neboť
situace byla zcela jasná. Padající dřeviny, které rostou mimo ochranné pásmo způsobují poškození jeho majetku, což
přináší zvýšení jeho provozních nákladů. Obec i soukromý majitel pozemků jsou dokonce ze strany majitele VN
vystaveni riziku pokut. Ořez stromů tak, aby při vyvrácení z kořenů nezasáhl linku VN by znamenal uříznout
podstatnou část kmene stromu, jelikož hlavní problém není v nevyváženosti růstu ale v kombinaci tří faktorů odumírání kořenového systému, podmáčenosti lokality a svažitosti terénu. Zachování druhové skladby není
z důvodu choroby jasanů, která by se mohla přenést i na nové stromy žádoucí a migrace zvěře není v žádném
případě ovlivněna.
V době zaslání odvolání spolkem byla OÚ vedena 3 správní řízení – kácení smrku pichlavého v rámci projektu
revitalizace zeleně (žadatel Obec Kostelec u Holešova, úřední osoba OÚ starostka obce M. Pospíšilíková), kácení
dřevin v trase VN na pozemku v majetku obce (žadatel Obec Kostelec u Holešova, úřední osoba OÚ na základ
pověření místostarosta obce P. Hlobil) kácení dřevin v trase VN na pozemku v soukromém majetku (žadatel
soukromý majitel, OÚ starostka obce M. Pospíšilíková). Zajímavé je, že spolek, pokud nebyl schopen, jak tvrdí,
identifikovat řízení nepoužil rychlejší způsob telefonického dotazu, nebo v případě správního řízení o žádosti obce
neidentifikoval řízení podle oprávněné osoby, kterou v tomto řízení jako jediném ze všech vedených správních řízení
byl místostarosta obce Ing. Hlobil a ve druhém dokumentu, který se týkal správního řízení o žádosti soukromého
vlastníka pozemku, bylo správní řízení jednoznačně identifikovatelné uvedením účastníka řízení (soukromého
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vlastníka pozemku).
Odvolání k usnesení o stanovení lhůty ve správním řízení k žádosti soukromého majitele vyřešil OÚ 28. 12. zasláním
nových dokumentů s upřesněním směřujícím k rozlišení konkrétního správního řízení. Odvolání k usnesení o
stanovení lhůty ve správním řízení k žádosti obce bylo, po vyjádření obce k podanému odvolání (5. 1. 2021),
s veškerou dokumentací postoupeno 7. 1. 2021 KÚ ZK, neboť kromě důvodu obtížné identifikace konkrétního
správního řízení, zde byla i zpochybněna úřední osoba jednající za správní orgán a tou byl pouze v tomto jediném
správním řízení, na základě usnesení RO č. 4/23/2020 ze dne 9. 11. 2020 místostarosta obce Ing. Petr Hlobil.
Rozhodnutím KÚ, které bylo doručeno 15. 1., byla uznána jako důvodná námitka spolku související se ztíženou
identifikací konkrétního správního řízení. Ustanovení Ing. Petra Hlobila jako oprávněné úřední osoby v daném
správním řízení usnesením RO bylo posouzeno jako legitimní postup OÚ.
21. 1. byly účastníkům správního řízení stromů v trase VN na pozemku obce poslány OÚ nové dokumenty
Seznámení s poklady pro vydání rozhodnutí a Usnesení o stanovení lhůty pro podání důkazů a jiných návrhů ve věci
povolení ke kácení dřevin, který se oba účastníci řízení (obec a spolek) vyzvedli téhož dne.
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin v rozsahu doporučeném v posudku AOPK (6 ks stromů - 2 na obecním a 4 na
soukromém pozemku) byla vydána 26. 1. 2021 (stromy na soukromém pozemku) a 1. 2. 2021 (stromy na obecním
pozemku). Všichni účastníci řízení tentokrát převzali dokument bez zbytečného odkladu. V rozhodnutí byly
vypořádány námitky spolku proti podkladům správního řízení tak, jak je uvedeno výše. V rozhodnutí bylo rovněž
uvedeno, že ve vegetačním období bude vyžádán další posudek dřevin na dotčených lokalitách, neboť ve
vegetačním období se mohou projevit známky špatného zdravotního stavu dalších stromů, které nebylo možné
posoudit v nevegetačním období.
12. 2. 2021 bylo doručeno na OÚ odvolání spolku Aktivní Kostelec proti rozhodnutí o povolení kácení na
soukromém pozemku a 15. 2. 2021 bylo doručeno na OÚ odvolání spolku Aktivní Kostelec proti rozhodnutí o
povolení kácení na obecním pozemku. Obě odvolání nesou v jedné části společné znaky. Jako důvody je uvedeno:
1. rozhodnutí neobsahuje požadavek na vysazení dobře zapěstovaných sazenic a jejich ochrany před okusem zvěří,
2. opakovaný požadavek na provedení tahových zkoušek, 3. kritiku správního orgánu jako toho kdo protahuje
proces řízení podáváním opakovaných žádostí o posudky, 4. opakovaný požadavek na získání písemného stanoviska
majitele VN (EG.D). Odvolání proti rozhodnutí o kácení na obecním pozemku obsahuje navíc ještě opakované a již
jednou KÚZK posuzované legitimity určení oprávněné osoby (Ing. Petra Hlobila) vedeného správního řízení.
17. 2. 2020 bylo OÚ doručeno vyjádření obce k odvolání spolku proti rozhodnutí o kácení na soukromém pozemku.
18. 2. 2021 bylo OÚ doručeno odvolání spolku proti rozhodnutí o kácení na pozemku obce, včetně kompletní
dokumentace od zahájení správního řízení odesláno na KÚZK. Odvolání spolku proti rozhodnutí o kácení na
soukromém pozemku včetně kompletní dokumentace od zahájení správního řízení může být odesláno na KÚZK až
po uplynutí zákonem stanovené doby pro vyjádření dalšího účastníka řízení (soukromého žadatele), kterému byl
stejnopis odvolání spolku odesláno 16. 2. 2021.
Vážení spoluobčané, jsem si vědoma obtíží, které způsobují výpadky EE většině obyvatel Kostelce a všech obyvatel
Karlovic. Proto se mi nějak nechce uvěřit tvrzení spolku Aktivní Kostelec uvedeném v námitkách z 20. 12. 2020.
Cituji: „Závěrem podotýkáme, že podporujeme snahu o eliminaci výpadků elektrické energie do místní části
Karlovice. Jsme přesvědčeni, že při postupu správního úřadu by nemělo docházet k diskriminaci žádné ze stran.
Zvolené řešení by nemělo být jednostranné nýbrž vyvážené, jak z hlediska požadavku na eliminaci výpadků dodávek
elektrické energie, tak z hlediska ochrany přírody a krajiny.“ Kroky, které ve správním řízení učinil spolek Aktivní
Kostelec o podpoře snahy OÚ o vyřešení problému občanů obce nesvědčí. Nyní stojíme před problémem. Může
nastat situace, že pokácení 6 ks stromů, které AOPK určilo k odstranění a rozhodnutí správního úřadu OÚ Kostelec u
Holešova tuto skutečnost respektovalo, nebude do konce března 2021 možné. Firma, která by kácení provedla je
zajištěna, ale nepřístupnost lokality z důvodu podmáčení terénu a z toho vyplývající zvýšené nebezpečí
samovolného pádu stromu na pracovníky provádějící práce může být důvodem pro odložení prací na podzim nebo
zimu 2021.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce 
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Zprávy z obce
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 15 obce
Kostelec u Holešova konané dne 19. 11. 2020
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/15Z/2020 zařazení bodu "Schválení podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Kostelec u
Holešova na program zasedání ZO Kostelec u Holešova
jako bod č. 17.
3/15Z/2020 rozpočtové opatření č. 5/2020.
4/15Z/2020 uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Kostelec u Holešova číslo D/2020/12 ve výši 6.000,- Kč
s Hospicem na Svatém Kopečku.
5/15Z/2020 uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č. OT-014330061457/001 s E.ON Distribuce
a.s.
6/15Z/2020 prodej pozemku p. č. 437/10 k. ú.
Kostelec u Holešova *** za 6 000 Kč.
8/15Z/2020 zpracování projektové dokumentace na
variantu "Půdní vestavba stávající MŠ".
9/15Z/2020 zadávací dokumentaci VŘ na zhotovitele
zakázky
"Rekonstrukce
školní
kotelny
a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u
Holešova".
10/15Z/2020 seznam firem navržených k přímému
obeslání poptávek na zpracování cenové nabídky na
zakázku
"Rekonstrukce
školní
kotelny
a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u
Holešova".
11/15Z/2020 navržené složení komise pro posouzení
nabídek VŘ na zakázku "Rekonstrukce školní kotelny a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u
Holešova".
12/15Z/2020 zadávací dokumentaci VŘ na zhotovitele
zakázky " ZŠ Kostelec u Holešova - vestavba schodiště"
13/15Z/2020 seznam firem navržených k přímému
obeslání poptávek na zpracování cenové nabídky na
zakázku " ZŠ Kostelec u Holešova - vestavba schodiště"
14/15Z/2020 navržené složení komise pro posouzení
nabídek VŘ na zakázku "ZŠ Kostelec u Holešova vestavba schodiště".
15/15Z/2020 uzavření smlouvy na zakázku malého
rozsahu "Rekonstrukce chodníku v obci Kostelec u
Holešova" s firmou Vodohospodářské stavby s. r. o
Bystřice pod Hostýnem.
16/15Z/2020 uzavření SOD na zakázku "Rozšíření
počtu světelných bodů VO Karlovice" s firmou
Etmonta s.r.o.
17/15Z/2020 podání žádosti o dotaci z NPŽP č. 9/2019
na výsadbu zeleně v intravilánu místní části Karlovice.

18/15Z/2020 vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č.
437/4 a 437/9 v k. ú Kostelec u Holešova.
19/15Z/2020 podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
tělocvičny ZŠ Kostelec u Holešova do výzvy MMR ČR v
programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova",
dotační
titul
"Podpora
obnovy
sportovní
infrastruktury".
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává
7/15Z/2020 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na
vědomí návrh rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko
na rok 2021 a střednědobého výhledu DSO na roky
2022 – 2024.
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 1.
pořízení změny Územního plánu Kostelec u Holešova v
souladu s § § 44 písm. d) a § 55a odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební
zákon) na základě návrhu na pořízení změny
Územního plánu Kostelec u Holešova, který podala
*** dne 07. 07. 2020, a to pod podmínkou, že se bude
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu
s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Změna územního
plánu bude pořízena zkráceným postupem podle §
55a stavebního zákona. Pořízení této změny bude
spojeno s pořízením změny územního plánu na
základě Zprávy o uplatňování územního plánu
Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014 - 2018.
2. obsah změny Územního plánu Kostelec u Holešova
v souladu s § 55 odst. 3 stavebního zákona
následovně: - prověřit změnu funkčního využití
pozemků p. č. 601/12, 601/5 a 995/2 k. ú. Kostelec u
Holešova na plochu umožňující zájmový chov
hospodářských zvířat a stavby pro ustájení
(agroturistiku) v rozsahu dle předložené žádosti a dle
potřeby prověřit související dopravní a technickou
infrastrukturu.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 24/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 23. 11. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/24R/2020 objednání zpracování PD stavby "Půdní
vestavba stávající MŠ", včetně zajištění inženýringu u
Ing. arch. Šárky Zelinkové.
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Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
objednání prací - podání kompletní žádosti o změnu
PRVaK - u firmy Pro Venkov spol. s. r. o.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh
nemandatorních výdajů, které by měly být zahrnuty
do rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2021.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje ZO schválit
vyplacení odměn členům kulturní komise dle
předloženého návrhu.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 25/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 7. 12. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/25R/2020 uzavření SOD na zakázku "Projektová
dokumentace stavby MŠ - půdní vestavba pro
umístění třídy předškoláků".
5/25R/2020 objednání opravy střechy na Domě služeb
u firmy Jan Sikora dle předložené cenové nabídky.
7/25R/2020 zprávy o výsledku pracovních cest
starostky obce za období od 22. 9. do 2. 12. 2020.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
2/25R/2020 předložit ZO návrh na modernizaci VR s
využitím žádosti o dotaci.
Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje
3/25R/2020 provedení stavebních úprav na
pozemcích v majetku obce a vyhrazení parkovacích
míst pro potřeby budoucí prodejny.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
6/25R/2020 s přerušením provozu školní družiny ZŠ
Kostelec u Holešova v době vánočních prázdnin, od
23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
*** o prodej pozemku v majetku obce Kostelec u
Holešova. Rada obce Kostelec u Holešova bere na
vědomí návrh smlouvy na zakázku rozšíření světelných
bodů VO Karlovice.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 26/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 17. 12. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/26R/2020
vyplacení
účelových
finančních
prostředků ve výši 86 tis. Kč na nákup drobného
hmotného majetku.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 16 obce
Kostelec u Holešova konané dne 17. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/16Z/2020 vítěze výběrového řízení na zakázku
"Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova" firmu ABV flow s. r.

1/2021
o., Praha 9 Hloubětín, Nademlejnská 1069/24,
03246965 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
4/16Z/2020 vítěze výběrového řízení na zakázku "ZŠ
Kostelec u Holešova - vestavba schodiště" firmu
Rovina stavební a.s., Hulín, Kroměřížská 134,
45193093 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
5/16Z/2020 rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok
2021.
6/16Z/2020 střednědobý výhled rozpočtu obce
Kostelec u Holešova.
7/16Z/2020 odměny členkám kulturní komise za
činnost v roce 2020.
8/16Z/2020 prodej pozemku p. č. 437/4 v k. ú
Kostelec u Holešova panu *** za cenu obvyklou tj. 6
000 Kč.
9/16Z/2020 prodej pozemku p. č. 437/9 v k. ú
Kostelec u Holešova *** za cenu obvyklou tj. 6 000 Kč.
10/16Z/2020 Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu
Holešovsko, kterým se stává novým členem Obec
Lukoveček.
11/16Z/2020 rozpočtové opatření č. 6/2020.
12/16Z/2020 podání žádosti o dotaci na modernizaci
veřejného rozhlasu - přebudování z analogového na
digitální.
13/16Z/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
8102020 na zakázku "Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Kostelec u Holešova - místní část
Karlovice".
U S N E S E N Í schůze Rady č. 1/2021 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 13. 1. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/1R/2021 uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní
*** na změnu pronájmu - pronájem bytu č. 30 místo
bytu č. 7.
5/1R/2021 uzavření SOD a dodatku č. 1 k SOD na
zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci,
administraci výběrového řízení a dotačního
managementu na zakázku "Vybudování varovného a
výstražného systému - protipovodňová opatření obce
Kostelec u Holešova" s firmou ENVIPARTNER s.r.o. IČ
28358589.
6/1R/2021 cestovní zprávy starostky obce za období
od 9.12 do 18. 12. 2020.
7/1R/2021 objednání zpracování publikace k výročí
890 let Kostelce u Holešova dle předložené cenové
nabídky.
8/1R/2021 zpracování aktualizace programu rozvoje
obce Kostelec u Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
2/1R/2021 s podáním žádosti o dotaci na obnovu
kaple sv. Floriána v Karlovicích.
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3/1R/2021 s objednáním projektové dokumentace na
prodloužení vodovodního řadu pro zásobování
budoucí zástavby RD na lokalitě BI6 pitnou vodou,
projektant František Dočkal, U Pivovaru 98, 763 17
Lukov. Cena za zpracování PD 3 000 Kč.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace ke správnímu řízení kácení stromů v trase
VN mezi Kostelcem a Karlovicemi.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
dokument "Územní studie Kostelec u Holešova,
lokalita BI 6".
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
dokument "Územní plán Kostelec u Holešova. Změna
č. 1. Dokumentace pro společné jednání o návrhu
změny územního plánu".
U S N E S E N Í schůze Rady č. 2/2021 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 25. 1. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/2R/2021 napojení dešťové kanalizace zajišťující
odvedení srážkových vod ze střech garáží na
pozemcích p. č. 437/19, 437/20, 437/21, 437/22 a
437/23 k. ú Kostelec u Holešova na stávající
kanalizační přípojku na p. č. 757 k. ú. Kostelec u
Holešova v majetku obce (dle předložené PD). Práce
provede na vlastní náklady žadatel.
3/2R/2021 vyhlášení konkurzního řízení na
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Mateřská
škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
o změnu územního plánu žadatelky ***.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
nabídku na zdravotní ošetření a výměnu dynamických
vazeb lip na návsi.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí situaci
v obsazenosti bytů na DS, včetně výhledu a
doporučuje prověřit aktuální zájem z řad stávajících
přihlášených a podle výsledků navrhnout řešení
zajištění obsazenosti bytů v DS.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí PD na
zakázku "Vybudování varovného a výstražného
systému – protipovodňová opatření obce Kostelec u
Holešova“.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 3/2021 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 8. 2. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/3R/2021 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v
Domě seniorů s panem *** od 1. 3. 2021.

1/2021
4/3R/2021 vyřazení nepotřebného majetku z vybavení
MŠ Kostelec u Holešova dle vyřazovacích protokolů č.
01/2021 a 02/2021 z evidence.
5/3R/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě na zakázku
rekonstrukce VO Kostelec u Holešova, místní část
Karlovice, rozšíření světelných bodů.
12/3R/2021 účetní odpisový plán obce Kostelec u
Holešova na rok 2021.
13/3R/2021 odpisový plán DHM v majetku
příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec u
Holešova, okres Kroměříž na rok 2021.
14/3R/2021 "Vnitřní platový předpis zaměstnavatele
č. 1/2021" Obce Kostelec u Holešova.
15/3R/2021 "Vnitřní předpis zaměstnavatele č.
2/2021 - Vnitřní směrnice pro poskytování benefitů
pro zaměstnance – „stravenkového paušálu"
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
11/3R/2021 prověřit výši cenové nabídky.
Rada obce Kostelec u Holešova jmenuje
7/3R/2021 Mgr. Jindřicha Suralu, Kostelec u Holešova
298, 768 43 Kostelec u Holešova členem konkurzní
komise za zřizovatele pro konkurzní řízení na
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Mateřská
škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž.
8/3R/2021 RNDr. Marcelu Pospíšilíkovou, Karlovice
301, 768 43 Kostelec u Holešova členem konkurzní
komise za zřizovatele pro konkurzní řízení na
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Mateřská
škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž.
10/3R/2021
konkurzní
komisi
pro
volbu
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská
škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž.
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
3/3R/2021 starostku obce připravením textu inzerátu
na pronájem bytů v Domě seniorů.
9/3R/2021 Bc. Zdeňka Klesnila, 768 43 Kostelec u
Holešova č. p. 193, funkcí tajemníka konkurzní komise
pro konkurzní řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové
organizace Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres
Kroměříž.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
6/3R/2021 se stavbou "Rodinný dům p. č. 172", dle
předložené projektové dokumentace.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona
106/1999 Sb. za rok 2020.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
nabídku na zajištění administrace VŘ na rekonstrukci
tělocvičny v ZŠ Kostelci u Holešova od firmy Dobrá
zakázka.
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Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
oznámení o ukončení pracovního poměru *** k 31.
12. 2021.

Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v teritoriu
obcí Kostelec u Holešova - Karlovice v roce 2020.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Fórum zastupitelů
Vážení spoluobčané,
volební strana Sdružení nezávislých kandidátů 2014 Kostelec u Holešova a Karlovice má ve svém programu mimo jiné
také cíl – usilovat o lepšího člověka. Rubrika, Fórum zastupitelů nabízí vhodný prostor k naplňování tohoto cíle. Proto
mi prosím dovolte, abych v této rubrice opět uvedl několik citátů slavných osobností.
► „Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný
srdcem. Miluj a tak milován budeš.“ - J. A. Komenský
► „Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný meč.“ J. A. Komenský
►„Kde blb, tam nebezpečno.“ – Jan Werich
►„Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry.“ - Jean Paul Sartre
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Kostelecké papalášství
(Zpracováno podle příspěvku "Kostelecké papalášství" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní
plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
"Všichni jsou si rovni, někteří jsou si rovnější," napsal George Orwell v roce 1945 ve Farmě zvířat. Kostelecké
papalášství při porušování zákona a vlastních pravidel má formu odlišných požadavků na papaláše oproti ostatním
a přístup k zapovězeným informacím.
KOSTKA č. 4/2020, rubrika Fórum zastupitelů, příspěvek zastupitele Hlobila st. se 4 citáty Komenského, Dalajlámy
a Gándhího. Možná jsem přehlédnul, že tito 3 pánové navštívili naši obec a pronesli tyto citáty. Nebo k nám nikdo
nezavítal, text p. Hlobila se netýká naší obce a zásadní podmínka Tiskového zákona pro otištění nebyla splněna. Proč
redakční rada a starostka ignoruje §4a TZ a otiskne Hlobilův text? Proč unikají informace o mých textech ještě před
uveřejněním? Třeba když zastupitel Hlobil st. dává redakční radě pokyn, aby jeho příspěvek zařadila až za mé
příspěvky. Nebo když jsou otištěny texty p. Pospíšilíkové a p. Hlobila st. reagující na moje články, které ještě nevyšly.
Ing. Petr Žůrek

Mateřská škola
Zima sportu zasvěcená ...
Jaká byla letošní zima? Po dlouhé době opravdu mrazivá a zasněžená.
Krmili jsme ptáčky. Povídali jsme si o zvířátkách – co si asi počnou v takovém mrazu? Užili jsme si sněhu a bobování
na školní zahradě. A užili jsme si i sportování: Ve školce proběhlo velké mistrovství v zimních sportech. Na koberci se
dá poměrně dobře „krasobruslit“. Ale co takové skoky na lyžích, biatlon nebo dokonce curling? Když chce ale někdo
získat medaili, udělá pro to všechno. Podívejte se, jak to našim dětem šlo.
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Na rozloučení se zimou jsme uspořádali karneval. Jsme rádi, že se uskutečnil alespoň pro děti ve školce, když ten
velký obecní letos být nemohl. Nebyli jsme sice všichni, ale to nevadí, ještě si ho letos jednou zopakujeme, aby si
legrace v kostýmech užily i děti, které momentálně do mateřské školy nechodí.
Zima už je (doufám) za námi a my jsme natěšení na jaro i v očekávání věcí příštích – a snad i lepších. Přejeme vám,
ať se k nám s přicházejícím jarem vrátí zdraví, optimismus a dobrá nálada.
Zdeňka Zaviačičová, ředitelka MŠ Kostelec u Holešova

Mikuláš přišel vloni na zahradu

U Betléma v Němčicích

Nadílka pod stromečkem
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Uspořádali jsme mistrovství v zimních sportech

Skoky na lyžích

Karneval

Medaile a stupně vítězů

Biatlon
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Základní škola
Pololetí je za námi
Konec ledna je vždy spojen s vydáváním pololetního
vysvědčení. Pro žáky je to informace, jak jsou na tom
v poločase, zda zvládají nebo zda to někde „hoří“. Pro
prvňáčky je to první vysvědčení, na které se často moc
těší. Mimořádná situace, ve které již nějakou dobu
žijeme, to však letos zařídila trochu jinak. Prvňáčci a s
nimi i druháci se vytouženého vysvědčení (resp. výpisu
z vysvědčení) dočkali v termínu. Stejně tak se to
podařilo i deváťákům, kteří zároveň s vysvědčením
obdrželi i přihlášky na střední školy nebo učiliště, aby
mohli rozhodnout o své další profesní dráze. Ostatní
žáci zatím na listinnou podobu vysvědčení čekají,
výsledky vidí pouze elektronicky. Ano, elektronická
komunikace je to, co nás provází v poslední době
neustále. Není to tak dávno, kdy se bádalo nad tím,
jak dostat děti od počítačů. Dnes se řeší, jak udržet
děti v rámci distanční výuky u počítačů. Není to
jednoduché pro nikoho z účastníků tohoto procesu –
pro žáky, učitele i rodiče. Neustále se v médiích omílá
téma, co ty děti budou umět. Myslím si, že pokud se
týká vědomostí, tak ve většině případů, zejména pak
na II. stupni, kde už jsou žáci více samostatní, to
nemusí být taková katastrofa. Co si budeme říkat:
vždy byli žáci, kteří když byli ve škole, byli tam jen
fyzicky, ale duchem byli někde jinde. Pak jsou žáci,
kteří se budou učit, i kdyby škola nebyla, protože mají
nějaký svůj cíl. Poslední početnou skupinou jsou žáci,
kteří s dopomocí výuku zvládnou. Problém u všech
však nastává v sociální komunikaci a upevňování
návyků. Pokud bude distanční výuka trvat dlouho,
mohou děti ztratit schopnost vycházet s druhým,
spolupracovat na nějakém úkolu, dodržovat
pravidelný režim apod. To by mohl být problém, který
by dalo dost práce změnit. Na druhou stranu je tato
situace příležitostí vést žáky k vlastní zodpovědnosti
a vnitřní sebekázni. Mohu konstatovat, že na naší
škole probíhá distanční výuka bez větších problémů.
Občas se vyskytne situace, kdy má někdo potíže
s připojením nebo se síť poleká slova „test“
a najednou žákovi připojení spadne. V celku však
můžeme říct, že všechny tři zúčastněné strany dělají
v distanční výuce maximum pro její zdárný průběh.
Podle informací, které máme od rodičů, je snad režim
výuky nastaven v rámci možností optimálně: žáci
nejsou zbytečně přetěžováni, ale ani zanedbáváni. Po
dobu distanční výuky jsme upustili od společné výuky
výchov, protože se nám zdá zbytečně zatěžující nutit

1/2021
žáky natáčet se při cvičení, nebo psát sáhodlouhé
referáty o hudebních skladatelích apod. Kdo má pro
tyto činnosti vlohy, zajisté je doma provozuje (zacvičí
si, zazpívá si). Upřednostnili jsme základní znalosti
v předmětech jazykových, naukových a v matematice.
Budeme doufat, že se situace zlepší a vrátíme se
k běžné prezenční výuce. Nemá cenu hořekovat nad
tím, jak to není a mělo by to být, musíme řešit to, co
je. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, žákům,
ale i učitelům za zvládání této situace. Do dalšího
pololetí si přejme více prezenční výuky, a hlavně
radosti ze života. Pamatujme, že vše se dá řešit a když
je vůle, tak to jde. Nepodléhejme skepsi, která na nás
může dopadat při poslechu zpráv nebo čtení
zpravodajství na internetu. Věřme, že bude líp. Tak ať
se to druhé pololetí vydaří!
Ing. Petr Lipner, zástupce ředitelky školy

Maškarní karneval ve školní družině
Ve středu 10. 2. navštívily obě oddělení školní družiny
pohádkové postavy. Mohli jsme se setkat s indiánem,
poměřit síly s rytířem, zahlédnout tančící vílu nebo
roztomilou berušku. A na vše bedlivě dohlížel šerif
z divokého západu. Na úvod se nám jednotlivé
postavy představily. Poté poměřily své dovednosti
například v motání bavlnek, stavění hradů nebo sběru
květin. Jakmile vyšlo najevo, že se jedná o žáky 1. a 2.
třídy, byli žáci odměněni za své masky balónky. Ty si
následně nafoukli a snažili se je udržet co nejdéle ve
vzduchu. A ačkoliv se tento rok nemohly obě oddělení
navštívit, žáci si maškarní karneval náramně užili.
Mgr. Elena Pospíšilíková
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MÍSTO PRO VAŠI INZERCI, ČLÁNEK
NEBO FOTOGRAFII.
Vážení spoluobčané, pokud byste chtěli uveřejnit článek, který má
jakoukoli spojitost s naší obcí Kostelec u Holešova a Karlovice
nebo víte o někom, kdo je vášnivý chovatel či pěstitel,
napište nám o tom!
Uvítáme články i s fotografií.
Zasílejte do 26. května 2021
na e-mail redakcekostka@seznam.cz.
12
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Farnost
Milí spoluobčané.
Letos je tomu sto let, kdy 3. 4. 1921 službu arcibiskupa
přijal Antonín Cyril Stojan. Jako biskup pak působil
velmi krátce a za dva roky zemřel. Narodil se kousíček
od nás – nedaleko v Beňově. Pocházel z osmi dětí z
velmi chudé rodiny. Od chlapeckého věku působily na
něho dva momenty – úcta k Panně Marii a úcta sv.
Cyrilovi a Metodějovi, která pak jej provázela po celý
život. Díky jeho svobodnému strýci, který mu
financoval studia, se mohl stát knězem.
Jako kněz působil ve Štítech, v Příboru, ve Svébohově,
Dražovicích. Na celé Moravě pořádal sbírky na obnovu
poutních míst – svatého Hostýna a Velehradu. Na
Velehradě založil tradici unionistických kongresů –
spolupráce se slovanskými národy. A jako senátor
zachránil mnoho mladých mužů, zejména otců rodin,
tím, že jim zprostředkoval propuštění z 1. světové
války. Měl velké sociální cítění. Chudí ho brali jako
svého „Tatíčka“. Vždy byl rád mezi nimi. Když 29. 9.
1923 zemřel, i komunistické noviny jej vyzdvihovali
jako vzor.
Arcibiskupa Cyrila Stojana od mládí doprovázely
vlastnosti
jako
jsou
pracovitost,
mravnost,
angažovanost a zbožnost. Potvrzuje to i jeho životní
heslo: „Buď můj život jedna Boží chvála!“ Z jeho závěti
- „Duši Bohu, tělo hrobu a dluhy konzistoři“ - vyplývá,
že nejdůležitější v našem životě je zachránit svoji
nesmrtelnou duši.
Doba Velikonoční je pro nás vždy povzbuzením.
„Bez smrti Krista Pána,
nebylo by Zmrtvýchvstalého, vidět z rána,
vždyť Jeho utrpení nás spasilo,
aby po smrti i v nebi nám Slunce svítilo.“
Požehnané Velikonoční svátky přeje a ať Vám Bůh
dobrotivý žehná
P. Petr Dolák

SK Moravan
Z dostupných informací se pravděpodobně letošní
amatérské soutěže opět nedohrají. Hráči se

individuálně připravují v domácích podmínkách
a doufají v brzký návrat na zelené trávníky.
V jarních měsících je plánován sběr starého kovového
odpadu. Bližší termín bude oznámen obecním
rozhlasem. Věříme, že se situace uklidní a my se
s Vámi budeme moci setkat na hodových slavnostech,
které letos pořádá SK Moravan.
S přáním pevného zdraví
Dušan Marek

Ostatní
Tříkrálová
Holešova

sbírka

2021

v Kostelci

u

V letošní Tříkrálové sbírce bylo vybráno v Kostelci u
Holešova do kasiček celkem 8 972 Kč. Chci touto
cestou poděkovat všem, kterým ani letošní
mimořádná situace nezabránila v tom, aby vážili cestu
na obecní úřad a do kasiček Tříkrálové sbírky vhodili
finanční hotovost, která pomůže potřebným v regionu
Holešovska, kde bylo celkem vybráno 360 814 Kč.
Velký dík patří obyvatelům našeho Domu seniorů,
kteří do kasičky přispěli zhruba třetinou z celkem
vybrané částky a dík patří i paní Vandě Foukalové,
která Tříkrálovou sbírku mezi občany Domu seniorů
zajistila. Věřím, že někteří z obyvatel obce přispěli i do
kasičky Tříkrálové sbírky v kostele nebo zvolili cestu
Virtuální Tříkrálové sbírky - příspěvkem přes web
Tříkrálové sbírky, bankovním převodem na Tříkrálový
sbírkový účet nebo dárcovskou DMS. První dvě
možnosti zaslání příspěvků formou Virtuální Tříkrálové
sbírky budou trvat do 30. 4. 2021, dárcovské DMS je
možné posílat celý rok.

RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce

„Ať slunečné dny Vám štěstí
přinesou a Velikonoce dny pohody
pro Vás jsou.“
Redakce
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SDH Karlovice
Z činnosti SDH Karlovice
Vzhledem k nouzovému stavu je činnost sboru omezena proticovidovými opatřeními. Byly zrušeny všechny akce
nad povolený počet osob. Po zazimování techniky byla v průběhu zimních měsíců prováděna jejich funkční
kontrola. Výroční valné hromady byly sice odloženy na neurčito, ale všechny potřebné dokumenty pro zajištění
dalšího chodu sboru byly vyřízeny a předány nadřízeným orgánům. Členové sboru byli o činnosti a hospodaření za
rok 2020 informováni ve zprávách zaslaných elektronicky. Byla provedena inventura obecního majetku a provádí se
kontrola majetku sboru. Kuchyňka v hasičské zbrojnici byla vymalována a čeká se na nákup podlahové krytiny
a vybavení. V práci s mladými hasiči se pokračuje distančně. Dorostenci dostali individuální tréninkové plány, které
plní podle svých možností doma a samostatně. Pro mladší družstvo žáků připravujeme speciální distanční aktivity
spojené s plněním celoročních aktivit hry Plamen. Do školy a mateřské školy byly zaslány podmínky soutěže Požární
ochrana očima dětí a mládeže.

Text a foto: Ing. Ladislav Pospíšilík
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Rozdíl mezi JSDH a SDH
Zde vám přinášíme základní rozdíl mezi Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a Sborem dobrovolných hasičů
(SDH).
Na hlavních bodech se pokusíme vysvětlit základní rozdíly.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce JSDH je zřizována obcí (viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17.
prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní body § 29
Obec a obecní úřad
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany plní tyto úkoly:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH) s místní působností, která provádí hašení požárů a
záchranné práce ve svém územním obvodu,
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
e) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby
svého územního obvodu,
f) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, vydává požární řád obce, stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
g) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů, jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení
požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
h) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany.
i) organizuje preventivně výchovnou činnost.
§ 68
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření
hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce.
Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
Sbor dobrovolných hasičů SDH je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany (§ 75 zákona č. 133/1985
Sb.)
§ 75
Občanská sdružení, působící na úseku požární ochrany
(1) Občanská sdružení, působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany
zejména tím, že:
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární
ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany
a mládeží,
e) předkládají návrhy na materiálně technické vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí,
f) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva.
Ing. Ladislav Pospíšilík
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Požáry při pálení klestí při úklidu zahrady

K nejčastějším příčinám vzniku těchto požárů patří nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré
trávy, listí a klestu při předjarní přípravě zahrádek a porušování zákazu plošného vypalování travních porostů.
Přestože u spálené trávy obvykle nelze vyčíslit škodu, oheň se ve větru rychle šíří a může zasáhnout také les,
zahradní chatku nebo bytovou zástavbu, a požár pak může ohrozit i lidské zdraví a životy. Kromě rizika zranění a
ztrát na majetku má vypalování také ekologické dopady při úhynu živočichů v travnatých plochách.
Plošné vypalování porostů zákon o požární ochraně nedovoluje a porušení zákazu trestá u fyzických osob pokutami
až do 25 tisíc korun a u právnických osob postihem až do 500 tisíc korun. Přestože pálení shrabané trávy, listí či
klestu zákon výslovně nezakazuje i na tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Např. pálení většího množství je
třeba předem hlásit operačnímu středisku HZS Zlínského kraje a v některých městech a obcích lze hromady listí na
zahrádkách pálit jen v určitých dnech nebo hodinách. I v takových případech je však třeba oheň hlídat a bránit jeho
rozšíření do okolí.
Ing. Ladislav Pospíšilík
INZERCE
Farma Ležák v Pacetlukách nabízí prodej vyzrálého hovězího masa.
Objednávat lze každý měsíc a to 5 kg nebo 10 kg směsné balíčky i jednotlivé
partie hovězího masa. Dále nabízíme vakuově balené steakové maso, hovězí
vnitřnosti a dršťky. Objednávat lze na www.farmalezak.cz, tel.: 732 670 729.

Manželé Ležákovi, Kostelec u Holešova 300.

INFORMACE
Vážení spoluobčané,
sledujte webové stránky obce www.kostelecuholesova.cz, kde se dozvíte podrobnější informace v souvislosti
s nynější situací způsobenou koronavirovou pandemií. Najdete na nich aktuální změny úředních hodin aj. Vládní
opatření se mění a ve zpravodaji Kostka 1/2021 by nemusela být aktuální, proto doporučení, omezení a jiné
změny například ty, které se týkají činnosti OÚ neuvádíme.
Redakce
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