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Vážení spoluobčané, 

pomalu nám končí léto a blíží se podzimní dny. To letošní léto bylo zvláštní. Rozhodně si nemůžeme stěžovat na 
nedostatek sluníčka, ale na druhou stranu přicházely i silné bouřky, které někde napáchaly velké škody. Extrémní 
událostí bylo tornádo, které postihlo řadu jihomoravských obcí a rovněž několik obcí na severu Čech. Krátce po této 
přírodní katastrofě se konalo zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova, které jednomyslně odhlasovalo poskytnutí 
finančního daru ve výši 50 tisíc korun, který byl poukázán na transparentní účet zřízený Jihomoravským krajem  
a určený na pomoc postiženým obcím.  
Celé léto jsme také jistě všichni vnímali, jak se v České republice vyvíjí pandemie způsobená koronavirem. Je dobré, 
že mohlo dojít k uvolnění těch nejpřísnějších opatření, která prakticky zamezovala běžnému společenskému životu, 
a proto se i v naší obci mohly uskutečnit tradiční společenské akce jako například přivítání nových občánků obce, 
letos konané v přírodě v areálu Myslivny nebo Kostelecké hody a další akce pořádané kulturní komisí obce, např. 
letní kino a pro děti rozloučení s prázdninami. Buďme ale stále obezřetní a dodržujme dosud platná hygienická 
opatření. Proočkovanost v naší obci se pohybuje okolo 50 %, což v žádném případě není dostatečnou ochranou 
proti šíření nákazy. 
Ani v době dovolených se nezastavila stavební činnost v obci. Spíše naopak. Byly zahájeny dvě největší investiční 
akce zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2021, stavby „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní 
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ a „ZŠ Kostelec u Holešova – vestavba schodiště“. Potřeba rekonstrukce kotelny 
byla vedením školy avizována již v minulém volebním období z důvodu toho, že plynové kotle a další zařízení 
kotelny byly již v provozu od doby plynofikace kotelny, tj. bezmála 30 let. Nové kondenzační kotle mimo jiné sníží  
i energetickou náročnost budovy a pro obec by to do budoucna mělo znamenat snížení nákladů na provoz. 
K vybudování nové vzduchotechniky ve školní kuchyni a v jídelně ZŠ a nového schodiště pro cizí strávníky musela 
obec přistoupit z důvodu opakovaných požadavků KHS. Realizací těchto staveb bude dokončena celková 
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny zahájená v minulém volebním období a to tak, aby plně vyhovovala náročným 
hygienickým požadavkům.  
V průběhu stavby rekonstrukce kotelny a VZT musela obec nuceně přistoupit k výměně zhotovitele prací. 
Zhotovitel, který nabídl nejnižší cenu, uspěl ve výběrovém řízení konaném na konci roku 2020 a v únoru 2021 
podepsal s obcí smlouvu o dílo. Nejdříve nutil obec přijmout dodávku jiných kotlů, než nabídl před podpisem 
smlouvy, na což obec nepřistoupila a poté porušil několik zásadních ustanovení uzavřené SOD. Přesto, že obec 
souhlasila s více než měsíčním předstihem zahájení prací, reálně hrozilo, že práce nebudou dokončeny ve smluvním 
termínu, tj. do 23. 8. 2021, neboť tento zhotovitel od 12. 7. na stavbě nepracoval. Obec musela najít řešení tohoto 
nouzového stavu, jelikož zajištění stravování žáku ZŠ a MŠ je povinností zřizovatele. Zastupitelstvu obce byl proto 3. 
8. předložen návrh odstoupení od smlouvy o dílo zpracovaný právní kanceláří, který byl schválen všemi třinácti 
přítomnými zastupiteli a zároveň výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, kterým byl dvanácti z přítomných 
čtrnácti zastupitelů schválen nový zhotovitel. Poté mohla být s novým zhotovitelem podepsána smlouva o dílo  
a v současné době již naplno běží montážní práce nového zařízení kotelny i vzduchotechnické jednotky. Nový 
zhotovitel ubezpečoval obec, že zajistí, aby provoz kuchyně mohl být spuštěn 6. 9. 2021, což se vzhledem ke stavu 
v jakém stavbu přebíral, jeví jako malý zázrak. 
Do konce letošního roku nás čeká ještě jedna velká investiční akce. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání 
schválilo rekonstrukci Domu seniorů. Dům seniorů je v provozu od r. 2000 a projevují se u něj závady, které ani 
neodpovídají stáří objektu a které na průběžných opravách stojí obec nemalé peníze. Ve špatném stavu je část 
střechy a veškeré svody dešťové vody a oplechování, začínají se rozpadat balkony, v neutěšeném stavu je i fasáda 
budovy. Tyto problémy by měly být opravou vyřešeny. Zůstane však problém, který byl dočasně vyřešen v r. 2020, 
kdy byla pomocí injektáže provedena chemická sanace vlhkosti zdiva v přízemí budovy. Stav pronikání vlhkosti do 
stěn v přízemí objektu přes špatně provedenou izolaci v době výstavby objektu, kdy je vlhkost geotextilií v podlaze 
rozváděna pod celý objekt, se po provedené injektáži podstatně zlepšil, nicméně úplné vyřešení tohoto problému 
by do budoucna znamenalo vybudovat v části kontaktu základů budovy se svahem tvořeným navážkou hloubkovou 
obvodovou drenáž a prosakující vodu zachytit a odvést. Investice do takového opatření budou ale zcela jistě hodně 
vysoké. 

Vážení spoluobčané, jak jsem psala v úvodu svého příspěvku do Kostky 3/2021 bylo to letošní léto zvláštní. Pro mě 
nejen počasím, ale i událostmi v naší obci, kterými jsem se jako starostka obce zaobírala.  Některé byly i takového 
rázu, že se negativně dotýkaly i mezilidských vztahů. Takovými bych se ráda do budoucna zabývala co nejméně.  
Přeji vám všem krásný, prosluněný podzim. 

 

Příspěvek starostky obce 



zpravodajství                                                                                                                                3/2021 
   

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 10/2021 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 24. 5. 2021  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/10R/2021 pronájem bytu č. 37 v Domě seniorů *** 
od 1. 6. 2021.  
3/10R/2021 výjimku z počtu dětí (26) ve třídě MŠ pro 
školní rok 2021/2022.  
4/10R/2021 prominutí poplatku za odpady v r. 2021 
***  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
informace o průběhu a výsledcích kontrol. 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 11/2021 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 7. 6. 2021  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
3/11R/2021 objednání projektových dokumentací vč. 
inženýringu u Ing. Jana Hladiše, v ceně 75 tis Kč bez 
DPH.  
Rada obce Kostelec u Holešova projednala 
2/11R/2021 dopis části rodičů dětí z MŠ zastupitelům 
obce. Zastupitelé, členové RO konstatují, že řešení 
personálního složení zaměstnanců MŠ je plně v 
kompetenci ředitelky MŠ.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
informaci o povinnosti podat průběžné oznámení 
veřejného funkcionáře do 30. 6. 2021. 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 12/2021 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 21. 6. 2021  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
5/12R/2021 vyřazení a likvidaci (odprodej) 
nepotřebného majetku v používání ZŠ dle přiloženého 
"Protokolu o vyřazení majetku z používání v období 
14. 6. - 17. 6. 2021".  
6/12R/2021 cestovní zprávy ze služebních cest 
starostky obce za období od 6. 5. do 21. 6. 2021 
7/12R/2021 uzavření smlouvy o nájmu nebytových 
prostor sloužících k podnikání. Pro provozovnu 
pedikúry, manikúry a nehtové modeláže.  
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/12R/2021 uveřejnit, v případě zveřejnění 
anonymního sdělení v Týdeníku Kroměřížska, 
stanovisko RO k tomuto sdělení. Rada obce Kostelec u  
Holešova souhlasí  
4/12R/2021 s přerušením provozu školní družiny od 1. 
7 do 31. 8. 2021.  
Rada obce Kostelec u Holešova konstatuje 
2/12R/2021 k bodu 2: RO akceptovala usnesení 
výběrové komise, která podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 
54/2005 označila všechny kandidátky jako vhodné pro 
výkon funkce ředitelky MŠ, pořadí kandidátek 
stanovené výběrovou komisí podle § 5 odst. 2 
vyhlášky č. 54/2005 bylo RO v souladu se zákonem 
akceptováno jako doporučující k bodu 3: Na jednání 
RO byli radní informováni o průběhu jednání výběrové 
komise, rozhodnutí RO o jmenování ředitelky MŠ bylo 
učiněno i na základě informací osobního a citlivého 
charakteru, které na jednání výběrové komise nebyly 
k dispozici a byly získány z jiných zdrojů.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh 
smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 
798 k. ú. Kostelec u Holešova pro zřízení, umístění  
a provozování inženýrské sítě (přípojky kanalizace k 
rodinnému domu na par. č. ***, KG DN200. Návrh 
smlouvy bude předložen ZO. 
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
nabídku operátora T-mobile na poskytnutí 
komplexních služeb. 
 
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 20 obce 
Kostelec u Holešova konané dne 29. 6. 2021 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
1/20Z/2021 zařazení bodu "Smlouva o spolupráci se 
Sdružením měst a obcí východní Moravy" na program 
zasedání ZO č. 20 jako bod č. 10.  
2/20Z/2021 zařazení bodu "Poskytnutí finančního 
daru na konto obcí postižených tornádem" na 
program zasedání ZO č. 20 jako bod č. 11.  
4/20Z/2021 závěrečný účet Obce Kostelec u Holešova 
za rok 2020 bez výhrad.  

Vážení spoluobčané, jak jsem psala v úvodu svého příspěvku do Kostky 3/2021 bylo to letošní léto zvláštní. Pro mě 
nejen počasím, ale i událostmi v naší obci, kterými jsem se jako starostka obce zaobírala. Některé byly i takového 
rázu, že se negativně dotýkaly i mezilidských vztahů. Takovými bych se ráda do budoucna zabývala co nejméně.  
Přeji vám všem krásný, prosluněný podzim. 

 RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce   

 

 

    

 

Zprávy z obce 



zpravodajství                                                                                                                                3/2021 
   

4 
 

5/20Z/2021 účetní závěrku Obce Kostelec u Holešova 
za rok 2020 a hospodářský výsledek ve výši 6 842 
273,72 Kč.  
6/20Z/2021 vítěze výběrového řízení na zakázku 
"Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů" 
firmu PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 00207608 a schvaluje uzavření smlouvy o 
dílo.  
7/20Z/2021 zrušení zadávacího řízení na zakázku " 
Stavební úpravy ZŠ Kostelec u Holešova" z důvodu 
neobdržení dotace.  
8/20Z/2021 zřízení věcného břemene na pozemku p. 
č. 798 k. ú. Kostelec u Holešova pro zřízení, umístění  
a provozování inženýrské sítě (přípojky kanalizace k 
rodinnému domu na par. č. ***, KG DN200). 
9/20Z/2021 rozpočtové opatření č. 3/2021. 
14/20Z/2021 Smlouvu o spolupráci se Sdružením měst 
a obcí východní Moravy.  
15/20Z/2021 poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce Kostelec u Holešova určeného pro obnovu obcí 
postižených tornádem ve výši 50 tis. Kč na 
transparentní účet zřízený Jihomoravským krajem  
a pověřuje starostku obce provedením potřebných 
administrativních kroků.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova neschvaluje  
11/20Z/2021 šíření přepisu soukromé facebookové 
konverzace, která byla získána nelegálním způsobem. 
12/20Z/2021 vytváření a šíření jakékoli anonymní 
komunikace.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova projednalo 
10/20Z/2021 dopis části rodičů dětí z MŠ zastupitelům 
obce. Zastupitelé konstatují, že řešení personálního 
složení zaměstnanců MŠ je plně v kompetenci 
ředitelky MŠ.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vyzývá 
13/20Z/2021 zastupitele Žůrka, aby upustil od matení 
veřejnosti lživými informacemi.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova zřizuje výbor 
pro prošetření situace v MŠ a okolností ohledně volby 
ředitelky MŠ. Výbor bude mít 5 členů složený ze 
zastupitelů z každé volební kandidátky. Zastupitelstvo 
obce Kostelec u Holešova bere na vědomí pracovně 
právní spor mezi ředitelkou MŠ a zaměstnancem ***. 
Zastupitelé konstatují, že řešení personálních otázek 
MŠ je plně v kompetenci ředitelky MŠ. Zastupitelstvo 
obce Kostelec u Holešova bere na vědomí Zápis z 
místního šetření v MŠ Kostelec u Holešova ze dne 16. 
6. 2021. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere 
na vědomí OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE OBCE od 
ředitelky mateřské školy v Kostelci u Holešova, také 
reakci starostky obce na tento dopis. 

Výsledky projednávání, které byly zamítnuty 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova navrhuje 
vypuštění bodů 9.4 až 9.7 z programu jednání ZO 
Kostelec u Holešova. 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 13/2021 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 12. 7. 2021  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/13R/2021 zveřejňování informací o proběhlém 
zasedání ZO na facebooku obce.  
5/13R/2021 prodloužení nájemní smlouvy na školní 
byl do 31. 7. 2022.  
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje 
4/13R/2021 nechat zpracovat další posudek 
Agenturou pro ochranu přírody a krajiny.  
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí 
3/13R/2021 s poskytnutím peněžního daru ve výši 1 
800 Kč Mysliveckému spolku "Mariánov" Domaželice. 
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
Informaci Ministerstva spravedlnosti ČR.  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
možnost podání žádosti o dotaci do výzvy IROP na 
dovybavení ZŠ. Před schválením nabídky RRAVM je 
třeba ze strany vedení ZŠ Kostelec u Holešova 
předložit konkrétní věcný, finanční a časový návrh na 
zpracování PD.  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost 
o stanovisko ke zřízení trativodu a vzhledem k 
problematickému umístění zasakovacího zařízení v 
prostoru návsi doporučuje žadatelce ještě prověřit 
možnost napojení na kanalizaci v majetku a správě 
VaK (vpusť u hasičské zbrojnice). 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 14/2021 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 20. 7. 2021  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí s využitím 
právních služeb v záležitosti přístupu zhotovitele, 
firmy ABV flow s.r.o. k realizaci zakázky „Rekonstrukce 
školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v 
Kostelci u Holešova“. 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 15/2021 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 2. 8. 2021  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
3/15R/2021 přidělení nájemního bytu č. 44 v Domě 
seniorů paní *** od srpna 2021.  
4/15R/2021 uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o 
spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 
technické mapy obce a odpovědnou osobou (čl. 9, 
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odst. 11) stanovuje starostku obce RNDr. Marcelu 
Pospíšilíkovou.  
7/15R/2021 vyřazení nepotřebného majetku v 
používání MŠ Kostelec u Holešova dle přiloženého 
vyřazovacího protokolu č. 03/2021 z evidence  
a provedení navržené ekologické likvidace.  
8/15R/2021 objednání zpracování PD k žádosti o 
dotaci z IROP na dovybavení ZŠ u RRAVM, IČ: 
45659176, sídlo - třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, 
za nabídkovou cenu 30 250 Kč vč. DPH.  
10/15R/2021 Dodatek č. 1 k SOD na zakázku "ZŠ 
Kostelec u Holešova - vestavba schodiště. 
11/15R/2021 podepsání Smlouvy o podmínkách  
a právu provést stavbu "Prodloužení vodovodu , p. č. 
736/7, 12/4, 803/4, 611/2, 611/1, a 612 v k. ú Kostelec 
u Holešova" č. SML/0389/21, s ŘSZK, příspěvková 
organizace.  
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí  
5/15R/2021 s realizací stavby "Kostelec u Hol. ***, 
Kab. NN" na p. č. 736/29, 736/13, 736/28 v k. ú. 
Kostelec u Holešova. Podmínkou je, že nebude 
poškozena výsadba záhonů a pozemky budou 
uvedeny do původního stavu. 
6/15R/2021 se záměrem stavby "Kostelec u Hol. ***, 
Kab. NN" na p. č. 736/29, 736/13, 736/28 v k. ú. 
Kostelec u Holešova. Podmínkou je, že nebude 
poškozena výsadba záhonů a pozemky budou 
uvedeny do původního stavu.  
9/15R/2021 se záborem chodníku a zelené plochy na 
parcelách č. 736/4 a 736/8 k. ú Kostelec u Holešova 
podél výkopu kanalizační přípojky v šířce cca 1 - 1,2 m 
s prováděním opravy na pozemcích v majetku obce. 
Zhotovitel je povinen učinit dostatečná opatření pro 
zabránění pádu osob do výkopu a v úseku chodníku 
výkop překrýt a zabezpečit pře pádem osob.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost 
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, smlouva bude předložena ke 
schválení ZO na zasedání č. 21.  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
informace k zakázce "Kostelec u Holešova - 
rekonstrukce Domu seniorů".  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
informace k zakázce "Rekonstrukce školní kotelny  
a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u 
Holešova".  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
informace k zakázce "ZŠ Kostelec u Holešova - 
vestavba schodiště". 
 

U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 21 obce 
Kostelec u Holešova konané dne 3. 8. 2021 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
3/21Z/2021 zaslání "Oznámení o převzetí právního 
zastoupení, Odmítnutí Odstoupení zhotovitele od 
Smlouvy o dílo ze dne 5. února 2021, Odstoupení 
objednatele od Smlouvy o dílo ze dne 5. února 2021" 
zhotoviteli zakázky "Rekonstrukce školní kotelny a VZT 
školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova" firmě ABV 
flow s. r. o., Praha 9 Hloubětín, Nademlejnská 
1069/24, 03246965 z důvodu podstatného porušení 
smluvních ujednání zhotovitelem zakázky.  
4/21Z/2021 uzavření SOD na dokončení zakázky 
"Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní 
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova" s firmou KLASA VTP 
s.r.o., L. Výducha 809, 763 21 Slavičín, IČ 736762611 z 
důvodu nižší nabídkové ceny.  
5/21Z/2021 uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene" na pozemcích obce p. č. 
736/13, 736/28 a 736/9 k. ú. Kostelec u Holešova s EG. 
D, a. s. pro realizaci stavby "Kostelec u Hol. ***, Kab. 
NN". 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 16/2021 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 16. 8. 2021  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/16R/2021 přidělení nájemního bytu *** v Domě 
seniorů paní ***, Holešov, od 1. 9. 2021.  
3/16R/2021 přidělení nájemního bytu *** v Domě 
seniorů paní ***, Zborovice, od 1. 9. 2021. 
4/16R/2021 cestovní zprávy ze služebních cest 
starostky od 22. 6. do 11. 8. 2021.  
5/16R/2021 vybudování zpevněného vjezdu na 
parcelu *** k. ú. Kostelec u Holešova (zahrada) přes 
travnatou plochu oddělující zahradu od příjezdové 
komunikace, která je součástí p. č. 92/1 (ostatní 
plocha) v majetku Obce Kostelec u Holešova.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
informace k zakázce "Rekonstrukce školní kotelny  
a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u 
Holešova"  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
informace k zakázce "ZŠ Kostelec u Holešova - 
vestavba schodiště".  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
informace o zakázce "Kostelec u Holešova -
rekonstrukce Domu seniorů" Rada obce Kostelec u 
Holešova bere na vědomí cenovou nabídku na 
zdravotní ošetření bříz u MŠ. 

Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce 
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Fórum zastupitelů 

My jsme vám to říkali 

(Úvod příspěvku "My jsme vám to říkali" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní plnohodnotný text s 
odkazy a zdrojovými dokumenty.)  
Neposlouchali předkládaná fakta s varováním o riziku dát zakázku za 4,75 miliónů Kč spící firmě bez prokazatelných 
zkušeností. Pohodlně nás 9 hlasy 17. prosince 2020 přehlasovali. Na stavbě v ZŠ se pak jako apoštolové na orloji 
střídali dělníci s dialektem sběračů kovů. 12. července 2021 po vybourání kotlů a vzduchotechniky odvezli kovový 
odpad ze stavby a firma ABW flow s.r.o. se k pracem už nikdy nevrátila. Za nejasných okolností se během posledního 
srpnového víkendu stala vítězem veřejné zakázky firma KLASA VTP s.r.o. s nabídkovou cenou 6,12 miliónů Kč. Firma 
byla založená před 6 měsíci. Chápu argument, že s příchodem dětí do školy musí být vše hotovo. Proč mám ale 
pocit, že argumentování dětmi jen odvádí pozornost od neschopnosti vedení obce vybrat seriózního dodavatele  
a zbytečně navíc nepromrhat peníze? Jelikož obec a firma ABW flow s.r.o. navzájem podaly výpověď ze smlouvy o 
dílo, dá se očekávat právní bitva, co může skončit u soudu.      

                                       Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce 

Zatloukání zastupitelů řeší policie  

(Úvod příspěvku "Zatloukání zastupitelů řeší policie" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní 
plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)  
Když jsem 29. června 2021 na zastupitelstvu č. 20 navrhoval vznik personálně vyváženého výboru, co by zmapoval 
okolnosti volby ředitelky MŠ, vládnoucí klika návrh smetla. Ani se u toho před početnou návštěvou veřejnosti 
nezačervenala. Snažili se nám vnutit názor, že obsah FB komunikace byl získán trestným činem a nemůže tudíž 
sloužit jako důkaz při vyšetřování podezření z pletich výběrového řízení. Riziko vyšetřování obsahu FB komunikace se 
snažili eliminovat tím, že autorky FB komunikace za doprovodu radního Klesnila vyrazily 11. června 2021 na policii 
do Holešova s podnětem, že se jim někdo naboural do FB účtu. Jenomže několik správně mířených dotazů na Krajské 
ředitelství policie mělo za následek předání případu z Holešova do Kroměříže. Kauza se rozpadla na 3 samostatné 
větve: kromě specialistů z kyberkriminality a hospodářské kriminálky, se věcí zabývá vnitřní a GIBS. Podezření z 
trestného činu pletichy při výběrovém řízení, co vládnoucí skupina chtěla zamést pod stůl, řeší nakonec od 27. 
července 2021 hospodářská kriminálka PČR. Komediální odpor, co předvedli před občany na ZO č. 20, se jim vrátil 
jako bumerang. Zůstaly jen předsmrtné záchvěvy zvířete chyceného v pasti, kdy se brání oficiálně poskytnout 
dokument FB komunikace, který je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20. I po letech mnoha afér vládnoucí 
klika stále naivně věří, že stačí o věci nebo dokumentu pomlčet a veřejnost v obci se o jejich přešlapech nedozví. 
Urputnost, s jakou se obec téměř 2 měsíce brání poskytnout kompletní zápis ze zastupitelstva, je zarážející. Musely 
být podány 2 stížnosti a 1 odvolání. Napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak zjistili, že by to narušovalo trestní 
řízení. Přitom se ukázalo, že klíčové přílohy ani nebyly součástí listinného originálu zápisu založeného na obci. To už 
nelze omluvit náhodou nebo šlendriánstvím. V tom by už možná mohly OČTŘ spatřovat podezření z TČ zneužití 
pravomoce úřední osoby nebo pozměňování úřední listiny. 

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce 
Svůj tiskový prostor poskytl: Radoslav Pospíšilík a Petr Měrka 

Odpověď rady obce na sdělení zastupitele – „Zatloukání zastupitelů řeší policie“ 

Jednou z povinností vedoucích představitelů obce je objektivně a pravdivě informovat občany o dění v obci. Mimo 
jiné se tak děje i prostřednictvím zpravodaje KOSTKA v příspěvku starostky obce a v rubrice Zprávy z obce. Takto 
poskytnuté informace jsou pod přímou kontrolou občanů obce a autoři za ně nesou plnou odpovědnost. 
Periodikum dává prostor pro uveřejnění sdělení každému zastupiteli obce v rubrice Fórum zastupitelů, které se týká 
územního samosprávného celku Kostelec u Holešova. Jak s daným prostorem každý jednotlivý zastupitel naloží je 
plně v jeho kompetenci. Rozmanitost názorů v této rubrice může být ku prospěchu, pokud autoři přistupují k 
příspěvkům konstruktivně a věcně správně. Bohužel v mnoha případech tomu tak není. 
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Důkazem toho je příspěvek s názvem Zatloukání zastupitelů řeší policie (už název článku je zavádějící, policie řeší 
trestný čin kyberútoku a podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele). Článek má jediný cíl. 
Nepravdivými a zavádějícími informacemi mást veřejné mínění v obci. „Personálně vyvážený výbor“ dle zastupitele 
Žůrka – 5 členů po jednom z každé volební strany, bez ohledu na to, kolik mandátů strana v zastupitelstvu má, byl 
pro zastupitele nepřijatelný. Hlasováním demokraticky zvolených zastupitelů byl zvolen jiný postup. Odmítáme 
proto formulaci – vládnoucí klika návrh smetla. Formulace – zatloukání zastupitelů řeší policie, snažili se nám vnutit 
názor, snažili se eliminovat, chtěli zamést pod stůl, poukazují na neochotu autora respektovat názor druhého, který 
byl prezentován v rámci diskuze na jednání ZO. Vyjádření – předsmrtné záchvěvy zvířete, ponecháváme bez 
komentáře. 
Několik informací k zápisům ZO. Všichni zastupitelé mají trvalý elektronický přístup k zápisům ZO včetně všech 
příloh. Má jej i zastupitel Žůrek. Není pravda, že se obec brání poskytnout dokument FB komunikace, který je 
přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20, protože jej všichni zastupitelé mají od zveřejnění zápisu ZO č. 20, tj. od 
20. 6. 2021 k dispozici, a tedy i pan Žůrek. 
A nyní fakta: FB komunikace byla šířena v mateřské škole, byla získána nelegálním způsobem a vyšetřování PČR ve 
věci kyberkriminality je zcela na místě a v zájmu nás všech. FB komunikace byla poskytnuta jen zastupitelům obce 
jako zástupcům zřizovatele příspěvkové organizace MŠ. Šíření FB komunikace mimo okruh zastupitelů (např. 
poskytnutí právnické osobě, kterého se domáhá její jednatel) vedení obce odmítá, o co se naopak zastupitel Žůrek 
urputně snaží. Pro vyšetřování podnětu daného na PČR členem zastupitelstva obce P. Žůrkem (podezření pletichy) 
byla vedením obce Policii ČR poskytnuta maximální součinnost. Rozřešení tohoto případu nechme na 
kompetentních orgánech. 

členové rady obce 

 

Odpověď rady obce na sdělení zastupitele – „My jsme vám to říkali“ 

K tomuto článku uvádíme následující fakta: 

- Zhotovitel zakázky byl vybrán zastupitelstvem obce (nikoliv tedy vedením obce) na zasedání ZO č. 16 na základě 
výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy zadávací dokumentace byla 
zveřejněna na profilu zadavatele (tento způsob výběru zadavatele zastupitel Žůrek dlouhodobě prosazuje). 
- Zadávací dokumentaci výběrového řízení schválili jednomyslně všichni zastupitelé přítomní na zasedání ZO č. 15, 
tedy i zastupitel Žůrek. 
- Zastupitelé, kteří dnes prohlašují „my jsme vám to říkali“ přišli s argumenty zpochybňujícími vítězného uchazeče 
doporučeného zastupitelstvem schválenou výběrovou komisí (i zastupitelem Žůrkem) v době projednávání bodu na 
zastupitelstvu č. 16, ale nevzešel od nich žádný protinávrh, o kterém by zastupitelstvo obce mohlo hlasovat. 
- Druhé výběrové řízení bylo provedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek formou jednacího řízení 
bez uveřejnění, neboť byl naplněn § 63 odst. 5 - "(5) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud 
je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze 
dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním." Ohrožení zahájení provozu školní 
kuchyně je zcela jistě krajně naléhavou okolností. 
- Administrátor VŘ nejdříve oslovil firmy, které se účastnily prvního VŘ, zda mají zájem poslat nabídku. Poté bylo 
celkem 5 firem – 3 z prvního VŘ, které projevily zájem a 2 nové firmy vyzváno k předložení nabídek. Nabídky 
předložily 2 firmy a vybrána byla firma s nižší cenou. Nový zhotovitel, firma KLASA VTP s.r.o. začal okamžitě po 
podpisu smlouvy na zakázce intenzivně pracovat a vypadá to, že splní svůj slib – umožnit provoz kuchyně nejpozději 
k 6. 9. 2021. 
- Řešení situace s firmou ABV flow s.r.o. má v rukou právní kancelář. 
Co říci na závěr? Ten, kdo má zájem na vyřešení vzniklého problému, ten hledá řešení.  Ten, kdo sleduje jiné cíle, 
řešení nehledá, jen kritizuje.  
 

členové rady obce 
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 Kulturní komise 

Vítání občánků  

Slavnostní obřad pod záštitou kulturní komise při OÚ Kostelec u Holešova jsme mohli uspořádat až po roce. O to více 
to pro nás byl krásný zážitek. Uspořádali jsme ho v klidném a příjemném prostředí myslivny - prostředí na čerstvém 
vzduchu přineslo svěžest zdejšího lesa a zároveň doušek neformálnosti. Od prázdnin roku 2020 do května 2021 se u 
nás v obci narodilo celkem 13 dětí. My jsme přivítali při dvou obřadech 10 dětí (Nelu Markovou, Bena Láníka, 
Kristýnu Markovou, Jaroslava Hrdličku, Elišku Molkovou, Sabinu Nahodilovou, Jakuba Motáně, Jonáše Entra, 
Metoděje Sklenáře a Romanu Zmeškalovou). S velkým nadšením hlavně díky počasí, které se i tak tvářilo do poslední 
chvíle nejistě, jsme mohli vyměnit zasedací místnost OÚ za netradiční místo, ale neměli jsme již zavedené tradice. 
Proto nám kulturní program doplnily děti z MŠ Kostelec u Holešova, které přivítaly své mladší vrstevníky 
v hanáckých krojích u kolébky básničkami. Nadání žáci ZŠ Kostelec u Holešova doprovodili hraním na klavír, kytaru a 
flétnu. Nechyběl proslov ani gratulace paní starostky RNDr. Marcely Pospíšilíkové a celým programem provázela 
paní Mgr. Michaela Čúzy, která rodičům dětí na závěr předala za kulturní komisi dárečky. S paní starostkou pak 
společně se všemi připili na zdraví novým občánkům naší obce. Všem zúčastněným i těm, kteří se podíleli na vítání 
našich nejmenších spoluobčanů, ze srdce děkujeme.                     Martina Pšenčíková 

 

Foto: Eva Lachendrová 

8 
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Letní kino 

Druhou červencovou sobotu nám přálo počasí a v areálu Myslivny se uskutečnilo letní kino. Promítala se česká 
filmová komedie 3Bobule. V hlavních rolích se představili Tereza Ramba, Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer. 
Příchozím divákům nabídl tento večer příjemnou atmosféru s bohatým občerstvením. Věřím, že se příští rok 
sejdeme ještě ve větším počtu a vychutnáme si společně další zajímavé filmové projekce.  

 

Dětská olympiáda 

Na konec prázdnin se areál Myslivny rozzvučel dětským smíchem. Pořádala se tam totiž olympiáda pro děti. A že jich 
bylo. Něco kolem devadesáti. Celé sportovní klání započalo zažehnutím olympijského ohně. Mezi disciplíny patřil 
skok daleký, hod daleký, přeskok a mnohé další. Za splnění všech aktivit děti obdržely čokoládové medaile (sice 

nejsou na památku, ale zase chutnají sladce 😊) a plnou tašku všemožných dobrot. Ale děti jen nesoutěžily. Mohly si 
nechat namalovat obrázek na obličej, udělat tetování, zajezdit si na koníkovi. Připraven byl také skákací hrad se 
skluzavkou. Akce se velmi vydařila. Tímto bychom chtěli poděkovat obci za finanční podporu, díky které můžeme pro 
ty naše nejmenší něco udělat. Velké díky patří radě rodičů, která nám s celou akcí pomáhala a vzala si na starosti 
občerstvení. Naše spolupráce nás velmi těší, protože se snoubí myšlenka dělat něco pro děti  
a prostřednictvím maminek z rady rodičů také podporujeme naše děti ve škole.  

 

 

Text: Petra Marková, foto: Martina Pšenčíková 

Text a foto:  

Mgr. Petra Pospíšilíková 

9 
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V pohádkovém lese

 

Skřítků jsme se nebáli 

 
 

Rozloučení s paní ředitelkou Zdeňkou Zaviačičovou

 

V úterý dne 29. 6. 2021 se děti a jejich rodiče 
naposledy setkali všichni pohromadě s paní 

ředitelkou Zdeňkou Zaviačičovou, která ukončila 
svůj profesní život v Mateřské škole Kostelec u 

Holešova. Za její obětavou práci a hřejivý úsměv 
na tváři ji napříč několika generacemi 

    ze          děkujeme!               
 

 

 

Těšíme se na nový školní rok 

Léto je pro děti a většinu z nás obdobím prázdnin a 
dovolených. Mohlo by se zdát, že ve škole nastane 
klid, prázdno a že se v podstatě nic neděje. U nás ve 
škole tomu bylo právě naopak – škola byla „vzhůru 
nohama“: všechno se uklízelo, malovaly se chodby a 
některé učebny, pořizoval se nový nábytek do dvou 
tříd školní družiny a kabinetu na 1. stupni. Pan školník 
a paní uklízečky se nezastavili. Připravili nám školu tak, 
aby ji učitelé mohli dozdobit a dokrášlit. Všem 
správním zaměstnancům a pedagogickým 
pracovníkům za jejich pracovní nasazení moc děkuji. 
Teď už se jen těšíme na naše žáky a rodiče. Všem 
přejeme úspěšný nový školní rok! 

Mgr. Jana Možíšová, ředitelka ZŠ 

 

 

Základní škola 

Mateřská škola 
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Dětský den  
 
Koncem května se konečně zmírnila protiepidemická 
opatření, a tudíž jsme mohli dětem připravit den plný 
her na Myslivně. Účast byla velmi hojná a děti si tento 
svůj svátek užily se vším všudy. Zasoutěžily si s  
 klaunem Pepínem Prckem, mlsaly cukrovou vatu, 
zatancovaly si a užily si odpoledne se svými kamarády. 

 

Podvečer u cimbálu  
 
V červenci nám podvečer na Myslivně zpříjemnila 
cimbálová muzika Kalíšek. My dospělí jsme se 
zaposlouchali do tónů písní, děti si zajezdily na koních. 
Děkujeme Vám za účast a těšíme příští rok opět i s 
vylepšeným ozvučením. 

 
 
Naše sdružení chce poděkovat všem účastníkům 
našich akcí, veškerý výdělek putuje zpět k dětem z naší 
základní školy. 

Jarmila Sklenářová 
 

 
 

 
 

 
Naděje 

 
Naděje se symbolizuje a je zobrazována jako kotva. Ta 
dává námořníkům jistotu, že nebudou vláčeni vlnami  
a proudy. Proto ten, kdo má naději má mocnou zbraň 
vůči strachu, protože strach nejen ochromuje, ale  
i zatemňuje výhled do budoucnosti. Je tedy v tomto 
smyslu opakem naděje nebo jejím hlavním 
nepřítelem. 
Zakotvenost či jistotu potřebujeme, vždyť bez naděje 
se nedá žít. Kdo má naději, má budoucnost. 
Křesťanská naděje se opírá o víru v Krista, pravého 
Boha i člověka, který vzal náš životní úděl a doprovází 
nás v každodenním životě svou pomocí a požehnáním 
a nakonec svou smrtí nám získává nebe. Tomáš 
Kempenský v knize Následování Krista píše: „Tys má 
Naděje, Důvěra, Tys ve všem můj Těšitel 
nejvěrnější. Chraň a zachovej nás uprostřed tolika 
nebezpečenství porušitelného života a svou milostí 
nás provázej a doveď cestou pokoje do vlasti věčného 
světla.“ Ať se tak stane. 
Rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do 
náboženství, se obracejte na P. Doláka, který sídlí na 
faře v Prusinovicích (tel. do farní kanceláře: 734 435 

Sdružení rodičů žáků ZŠ 

Farnost 
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476) a na ředitelku ZŠ Kostelec u Holešova. Přihlášky 
je možné vyzvednou i v kostele. Podrobnosti k výuce 
budou dále upřesněny. 
V rámci této výuky se děti seznamují s obsahem 
křesťanské víry, učí se komunikovat s Bohem  
a získávají hodnoty důležité pro formování 
zodpovědné budoucí generace, která dbá nejen o své 
kulturní kořeny, ale pečuje o své blízké a o svoji zemi. 
V letošním roce bude také probíhat příprava ke 
svátosti biřmování (svátost křesťanské dospělosti). 
Zájemci se hlaste po mši svaté v kostele nebo u P. 
Doláka (kontakt výše). 
 

Ať nám Boží Trojice žehná, Vám přeje P. Petr Dolák 
 
 
 
 

Z činnosti sboru: 

Brigáda a setkání po částečném uvolnění 
dne 5. 6. 2021 

Byla provedena kontrola soutěžní PPS12 a kontrola 
nářadí. Umyl a vyčistil se dopravní automobil  
a připravil se na garanční prohlídku, která proběhla 
29. 7. 2021. Přichystalo se nářadí na tréninky  
a soutěže podle jednotlivých kategorií. Při kontrole 
stroje JSDH obce PPS12 bylo rozhodnuto požádat obec 
o výměnu palivové nádrže, která byla silně 
zkorodovaná, a tím docházelo k provozním 
problémům. V červenci byla obcí zakoupena nová 
benzinová nádrž. 

 

Hasiči ve školní družině 

Projektového dne 9. 6. 2021 se ve školní družině 
zúčastnili Martin a Ing. Ladislav Pospíšilíkovi. Celou 
akci s názvem „V domě hoří“ řídila a moderovala Ing. 

Mgr. Elena Pospíšilíková. Po seznámení a vyzkoušení si 
zásahového oblečení hasiče byli malí posluchači 
seznámeni s ohňovým trojúhelníkem a podmínkami 
pro vznik ohně a hoření. Naučili jsme posluchače 
rozlišovat dobrý a zlý oheň. V druhé části jsme se 
zaměřili na možnost vzniku požáru v kuchyni. Tato 
část byla doplněna v prostoru školní zahrady 
praktickou ukázkou správného a nesprávného hašení 
vzníceného oleje. Po zhlédnutí  dvou filmových ukázek 
o chování se při zjištění požáru v domě, si tuto činnost 
vyzkoušely děti ve skupinách. Zopakovaly si, jak mají 
zavolat hasiče a jak se chovat, když nemohou opustit 
místnost, ve které se nachází. Na závěr byly děti 
poučeny a vyzkoušely si,  co dělat v případě, že jim u 
táboráku chytne oděv.  

 

Ing. Ladislav Pospíšilík 

Nohejbal 

 

V sobotu 10. 7. 2021 se konal již 18. ročník turnaje 
v nohejbalu trojic. Do hry se zapojilo skvěle 
připravených osm mužstev. Hrálo se systémem každý 
s každým a turnaj tak nabídl spoustu zajímavých 
zápasů i individuálních dovedností. Turnaj vyhrál tým 
reprezentující Němčice ve složení Kamil Mrázek, 
Radek Pospíšilík a Jakub Zmeškal. Cenu pro nejlepšího 

SDH Karlovice 
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hráče si zaslouženě odnesl domácí borec Igor Jobánek. 
Po celý den panovala výborná atmosféra, krásné 
počasí a celý turnaj se obešel bez zranění a hrál se 
v duchu fair play. K občerstvení bylo přichystáno 
točené pivo, spousta nealkoholických nápojů, 
pochutiny z grilu a kotlíkový guláš. Na hřiště si našel 
cestu i nemalý počet fanoušků. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat všem sponzorům akce, všem 
hráčům, divákům a v neposlední řadě pořadatelům. 
Udržet tradiční turnaj osmnáct let svědčí o tom, jak 
skvělé podmínky na turnaji panují. Za rok se sejdeme 
snad zase.    

Text: Jiří Čúzy, foto: Mgr. Petra Pospíšilíková 

Z činnosti mladých hasičů: 

Krajské kolo dorostu-Otrokovice 

19. 6. 2021 se uskutečnilo krajské kolo dorostu v 
hasičských disciplínách na atletickém oválu 
v Otrokovicích. Naši svěřenci soutěžili mezi jednotlivci 
v disciplínách 100 m s překážkami a hasičském 
dvojboji. V kategorii střední dorostenky se Natálie 
Hradilová umístila v běhu na 100 m na 5. místě  
a v dvojboji na 2. místě. V celkovém hodnocení 
obsadila skvělé 3. místo. David Sedlář se v kategorii 
střední dorostenci umístil v celkovém hodnocení na 8. 
místě. V kategorii mladší dorostenci obsadil Jakub 
Slezák 7. místo. 

 

 

Poznáváme okolí na kole 

Vedoucí mladých hasičů připravili na dopoledne 8. 7. 
2021 pro kolektiv společný výlet s rodiči na kole do 
okolí obce. První zastávka byla na Kocandě u Beňova, 
kde si soutěžní dvojice zopakovali poznávání stromů  
a květeny. Cesta pak pokračovala do obce Prusy, kde 
se kolektiv rozdělil na mladší a starší. Mladší hasiči 
pokračovali v cestě do Beňova a přes Kocandu zpět do 
Karlovic. Starší žáci se vydali na zpáteční cestu do 
Karlovic přes obce Čechy a Líšnou. Po příjezdu na 
základnu čekalo na všechny zmrzlinové občerstvení, 
které v začínajícím horku přišlo vhod. 

 

 

Soustředění 

Dne 8. 7. 2021 si mladí hasiči před obědem vyzkoušeli 
překážky a používání nářadí v disciplíně požární útok 
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CTIF. Po společném obědě ve chvílích oddechu si děti 
zahrály stolní hry s hasičskou tématikou. V podvečer 
proběhl závod o nejlepšího železného hasiče.  V pěti 
silových a vytrvalostních disciplínách si změřili svou 
sílu a vytrvalost. V kategorii starších zvítězila Natálie 
Hradilová. Mezi mladšími žáky byla nejúspěšnější Ellen 
Slezáková. Připravená stezka odvahy byla zrušena pro 
déšť. Stanování ukončila bouřka a silný vítr. 

 

Ing. Ladislav Pospíšilík 

SDH Karlovice blahopřeje  

25. 6. 2021 proběhlo v centru hasičského hnutí  
a muzea v Přibyslavi slavnostní vyhlášení výsledků 
republikového kola soutěže Požární ochrana očima 
dětí a mládeže.  V literární části prací žáků 6. a 7. tříd v 
kategorii L2 získala Martina Matyášová ze ZŠ Kostelec 
u Hol. 3. místo.  

 

 

Šikovní hasiči  

Martina Matyášová 
 

 Hasiče má každý rád,  
hasí, když je venku chlad.  
Hasí i ve velkém horku,  

na skládkách i na pahorku.  

Hasí lesy, hasí domy,  
hasí i veliké stromy.  

Jejich častí výstroje –  
jsou dýchací přístroje.  

Uniformy, ty jim sluší,  
jsou v nich celkem pěkní hoši. 

 O svá auta, o ta dbají,  
každý den je umývají.  

Mají velmi těžkou práci,  
požáry se nevyplácí.  
Jsou to lidé jako ty,  
Zachraňují životy! 

 
 
 
 
 

Pomozte nám sestavit žákovské družstvo 
ve stolním tenise 

Touto cestou zveme všechny nadané žáky do 
místní sokolovny na tréninky ve stolním tenise. 
Ty budou probíhat od 1. září 2021 každé úterý  

a čtvrtek od 17. 00 hodin. 
 
 

 

Hodové slavnosti 

Od pátku 25. 6. do neděle 27. 6. proběhli každoroční 
Hodové slavnosti v naší obci. Letos jsme měli pořádání 
na starosti my, fotbalisté. 

TJ Sokol 

SK Moravan 
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V pátek proběhla večerní zábava se skupinou PRESS. 
Počasí nám nakonec přálo, návštěvníci se bavili do 
brzkých ranních hodin, takže můžeme říct, že vládla 
spokojenost. Úplně spokojeni bychom byli, kdyby 
přišlo ještě o trochu více návštěvníků. 
V sobotním parném odpoledni proběhl na hřišti 
tradiční fotbal, kterého se zúčastnili jak místní občané, 
tak i někteří „přespolní“ rozdělení na 2 mužstva 
(svobodní vs. ženatí). Bylo k vidění plno hezkých 
fotbalových momentů, na obou stranách padlo 
několik branek. Postupem času i díky opravdu 
parnému počasí většině docházeli síly, a tak už se 
každý těšil na konec. Po odevzdaném výkonu pak 
přišla zasloužená odměna v podobě vychlazeného 
nápoje a také dobrých pochutin z grilu. 
Neděle je již tradičně věnována dechové hudbě v 
krásném prostředí Myslivny. Již několik let nám k tanci 
a k poslechu hraje dechová hudba Hulíňané. I letos se 
vše povedlo na výbornou. Počasí bylo opět perfektní. 
Občerstvení v podobě makrel, klobás na grilu či 
nápojů bylo dost. Atmosféra byla pohodová, lidé se 
bavili a tancovali. 
Jako každý rok bylo při vstupu do areálu Myslivny 
vybíráno dobrovolné vstupné. Bohužel pár dní před 
hody zasáhly několik vesnic na jižní Moravě ničivé 
bouře a tornádo. Rozhodli jsme se tedy výtěžek z 
dobrovolného vstupného věnovat Nadaci Via pro 
podporu zasažených obcí. Bylo vybráno 6 200 Kč. 
Tento finanční obnos byl zaslán na účet Nadace a snad 
i tato částka pomůže, těm, co to nejvíce potřebují. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří finančně 
přispěli. 
 

Ze sportovní činnosti 

Mistrovské soutěže se teprve rozbíhají a zatím není 
úplně objektivní hodnotit výsledky a výkony našich 
mužstev. 
Jen bych rád doplnil, že v rámci našeho spolku byly do 
soutěží OFS Kroměříž přihlášena mužstva mužů a 
mužstva mladších a starších žáků. U žáků je situace 
díky nedostatečným počtům hráčů taková, že byla 
domluvena kooperace se sousedními Rymicemi a v 
soutěžích mladších a starších žáků máme sdružené 
mužstvo Kostelec u Holešova/Rymice. 

Ing. Tomáš Marek 

 

 

 

 

Mladí umělci na Domě seniorů 

Dne 20. 8. 2021 jsme měli na Domě seniorů po delší 
době opět kulturní zážitek, o který se nám postarali 
mladí umělci z kapely Sebraňáci. Byl to velmi příjemně 
strávený podvečer při poslechu hezkých písniček 
v podání dvou zpěvaček doprovázených dechovou 
kapelou. Mimořádným překvapením bylo pro nás 
účinkování nejmladšího člena kapely Danečka Diatky 
(8 let). Zejména pak jeho sólové vystoupení na bicí. 
Touto cestou chci poděkovat všem obyvatelům Domu 
seniorů, kteří byli velmi štědří a sumou 3 700 Kč 
podpořili mladé hudebníky, kterým děkujeme za 
příjemný podvečer. Zároveň chci poděkovat vedení 
obce za pěkné dárečky, které byly milým překvapením 
a členy kapely potěšily. V této kapele spatřuji velký 
potenciál a věřím, že v budoucnu o nich určitě 
uslyšíme. Mladým umělcům přejeme mnoho elánu a 
úspěchů. Všem ještě jednou velké díky. 

 

 

Text: Vanda Foukalová, foto: Mgr. Michaela Čúzy 

Ostatní 
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POZVÁNKA NA AKCE 

Sdružení rodičů žáků ZŠ  
Kostelec u Holešova Vás zve na 

Drakiádu, která se uskuteční dne 2. 10. 2021 

od 15. 00 hodin tradičně na Lipinách. 
Občerstvení pro děti bude zajištěno, stačí si vzít 

pouze draka a dobrou náladu. 
K výročí vzniku ČSR uspořádáme dne  

28. 10. 2021 Lampiónový průvod. 

Vánoční jarmark proběhne dne  

26. 11. 2021. 
∞ 

Kulturní komise při OÚ Kostelec u 
Holešova Vás zve na 

Setkání seniorů dne 13. 10. 2021 od 16. 00 

hodin v Sokolovně. 

Podvečer her dne 9. 11. 2021 od 16. 00 

hodin na Domě seniorů. 

Vánoční posezení u cimbálu dne  

11. 12. 2021 od 18. 00 hodin v Sokolovně. 

 
 

 

Jubilanti 

  
 
 

Ke krásným 85. narozeninám v plné síle Ti přejeme,  
ať elán a zdraví ještě vydrží aspoň 10 let. 

Díky za vše... mami a babi. 
 

Přeje Eva a Pavel 
 

INZERCE 

 


