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Příspěvek starostky obce
Vážení spoluobčané,
před rokem jsem se v úvodním odstavci mého příspěvku do posledního čísla obecního zpravodaje Kostka v roce
2020 zmínila o tom, že rok 2020 byl v mnoha ohledech výjimečný. Asi si nikdo z nás nemyslel, že tato „výjimečnost“
i v roce 2021 zůstane nežádoucí a omezující součástí našich životů, které se budeme muset v mnoha směrech
přizpůsobit a naučit se s ní žít. Konec letošního roku bude v důsledku vývoje pandemie ve Zlínském kraji bohužel v
naší obci poznamenán zrušením společenských akcí, které byly organizovány kulturní komisí obce. Nezbývá než
doufat, že v roce 2022, pokud se vlivem očkování, případně prodělání nemoci způsobované virem covid-19, zvýší
imunita obyvatel ČR, dojde k postupnému návratu života bez vynucených omezení.
Každý rok vás v tento čas informuji souhrnně o tom, co se nám za uplynulý rok podařilo v obci zrealizovat. Nejinak
tomu bude i letos.
V jarních měsících byla dokončena výsadba nové zeleně na hřbitově, která byla součástí revitalizace zeleně v
Kostelci u Holešova zahájené v roce 2020 a v průběhu roku 2021 byla zahájena následná péče. Celkové náklady na
novou výsadbu prozatím dosáhly 776 tis. Kč a z dotace se vrátily finanční prostředky ve výši 502 tis. Kč. Na přelomu
jara a léta byla dokončena oprava chodníku v ulici u bytovek za 314 tis. Kč. Největší investiční akce v obci proběhly
od června do října. V tomto termínu byla realizována stavba „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“, od července do konce září stavba „Kostelec u Holešova – vestavba schodiště“. Za
rekonstrukci kotelny ZŠ a vzduchotechniky ve školní kuchyni a jídelně obec zaplatila celkem 6 134 tis. Kč a z přiznané
dotace z OPŽP se obci vrátí 2 509 tis. Kč. Za vestavbu schodiště obec zaplatila celkem 1 540 tis. Kč.
Školní kotelna dříve:

Školní kotelna nyní:
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Školní kuchyně a jídelna dříve:

Školní kuchyně a jídelna nyní:

Nový vchod do jídelního pavilonu pro cizí strávníky se sociálním zařízením:
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V současné době je v plném proudu další velká investiční akce letošního roku – rekonstrukce Domu seniorů, kde je v
rozpočtu celková částka 6 788 tis. Kč. Tato stavba bude dokončena na počátku roku 2022. Z drobnějších oprav
a údržby majetku obce pak stojí za zmínku výměna další části střešních oken a části střechy na Domě služeb,
stavební úprava prostoru úložiště odpadů u ZŠ a stavební úpravy nástupního ostrůvku na návsi a chodníků, které z
rozpočtu obce ukrojily dalších cca 530 tis. Kč. Na počátku listopadu se podařilo zorganizovat komunální výsadbu
aleje hrušní, která lemuje krajskou komunikaci v Karlovicích. Celkové náklady na tuto akci dosáhly cca 145 tis. Kč,
obci se ze získané dotace vrátí cca 130 tis. Kč.
A co plánujeme na rok 2022? Na některé investice se obci v roce 2021 podařilo získat peníze z dotačních titulů jako
např. na elektronickou úřední desku (cca 300 tis. Kč) a digitalizaci veřejného rozhlasu (cca 1 050 tis. Kč.). K realizaci
budeme mít připravený projekt na rozšíření kapacity mateřské školy, nicméně rozpočet je poměrně vysoký – cca 7
500 tis. Kč a rozhodně budeme chtít získat peníze z externích zdrojů. Rovněž máme připravený projekt na
rekonstrukci kapličky v Karlovicích za 450 tis. Kč a v únoru příštího roku je avizována možnost požádat o dotaci z
MZe ve výši až 300 tis. Kč, kterou chceme využít. MAS Moštěnka bude rovněž počátkem příštího roku vypisovat
výzvu na pořízení vybavení pro kulturní a sportovní akce, kde bude možné získat 150 – 180 tis. Kč. Rádi bychom se
do výzvy přihlásili s projektem nového vybavení (nábytek, spotřebiče) kuchyně na Myslivně. Počítáme rovněž s
dokončením výměny střešních oken na Domě služeb a rekonstrukcí sjezdu a části chodníku u Domu služeb, kde
máme vydán souhlas s ohlášením stavebních úprav. V roce 2022 bychom rádi nechali vypracovat projektovou
dokumentaci na další etapy rekonstrukce chodníků v Kostelci a Karlovicích.
V předchozím textu jsem Vás informovala o některých výsledcích práce vedení obce, za kterou jsou nebo by v
budoucnu mohly být vidět pozitivní výsledky. Bohužel je zde i práce jiná, časově velmi náročná a přitom zcela
neužitečná, spočívající ve vyřizování žádostí o informace, kterých v letošním roce enormním způsobem přibylo, k
dnešnímu dni jich přišlo na obec Kostelec u Holešova už 60. Žádná z obcí našeho Mikroregionu, snad až na jednu
výjimku, nemusí čelit takovému zneužívání zákonem daného práva demokratické společnosti na informace.
Poslední dobou se mi proto často honí hlavou jedna myšlenka – „Demokracie by měla být zřízením jenom pro
slušné lidi!“
Vážení spoluobčané, jsem ráda, že mohu využít příležitost popřát vám všem na stránkách obecního zpravodaje
Kostka krásné a klidné prožití blížícího se času Vánoc a do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí a lásky.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce 

Zprávy z obce
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 22 obce
Kostelec u Holešova konané dne 24. 8. 2021
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/22Z/2021 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 5. 2. 2021 uzavřené s f. Rovina stavební a.s. na
zakázku "ZŠ Kostelec u Holešova - vestavba
schodiště".
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo
2/22Z/2021 o vyloučení vybraného dodavatele PaPP,
spol. s r. o. Uherské Hradiště, Za Tratí 1154 IČ
00207608 z veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení vedené pod
názvem Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu
seniorů dle § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.

3/22Z/2021 na základě zprávy o hodnocení nabídek
po vyloučení vybraného dodavatele veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
vedené pod názvem Kostelec u Holešova Rekonstrukce Domu seniorů o výběru dodavatele
a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem
MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. Kroměříž,
Hulínská 1799/1 IČ 18189407.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na
vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 2.
2021 uzavřené s f. Rovina stavební a.s. na zakázku "ZŠ
Kostelec u Holešova - vestavba schodiště".
U S N E S E N Í schůze Rady č. 17/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 30. 8. 2021
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Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/17R/2021 přidělení nájemního bytu č. *** v Domě
seniorů ***, od 1. 9. 2021.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 18/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 13. 9. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/18R/2021 uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXU
a spolupráci při jeho provozování.
4/18R/2021 Dodatek č. 3 k zakázce "ZŠ Kostelec u
Holešova - vestavba schodiště".
5/18R/2021 provedení oprav prostoru úložiště
tříděných odpadů dle cenové nabídky f. Rovina
stavební, a.s.
6/18R/2021 uzavření příkazní smlouvy na TDI s *** na
zakázku "Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu
seniorů".
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
2/18R/2021 ZO schválit veřejnoprávní smlouvu s
Římskokatolickou farností Kostelec u Holešova na
poskytnutí finančního daru na ozvučení kostela sv.
Petra a Pavla v Kostelci u Holešova ve výši 60 000 Kč.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí OZV č.
1/2021 "o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství" a OZV č. 2/2021 "o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství". Po
konzultaci znění OZV s MVČR budou předloženy ZO ke
schválení.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
příkazní smlouvu na koordinátora BOZP s *** na
zakázku "Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu
seniorů".
U S N E S E N Í schůze Rady č. 19/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 20. 9. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/19R/2021 objednání 28 ks hrušní od firmy
ARBOEKO, s.r.o. dle předložené cenové nabídky.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 20/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 4. 10. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/20R/2021 snížení ročního nájemného za rok 2021 za
pronájem provozoven v objektu Domu služeb o 50 %.
4/20R/2021 cestovní zprávy ze služebních cest
starostky obce za období od 16. 8. 2021 do 4. 10.
2021.
5/20R/2021 uzavření příkazní smlouvy na TDI s Ing.
arch. Františkem Lukášem a Ing. Milošem Skácelem na
zakázku "Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu
seniorů".
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Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
3/20R/2021 ZO schválit záměr prodeje části pozemku
p. č. 736/29 k. ú. Kostelec u Holešova.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola,
Kostelec u Holešova, okres Kroměříž za školní rok
2020 -2021.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 21/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 18. 10. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
6/21R/2021 uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě
na činnost TDI a koordinátora BOZP na zakázce
"Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova" navýšení ceny prací
o 98 000 Kč.
7/21R/2021 vyhlášení záměru pronájmu části
obecního pozemku na p. č. 736/4 v k. ú Kostelec u
Holešova o velikosti 2,1 m2.
9/21R/2021 vydání vánočních dárkových poukázek v
hodnotě 350,- Kč na jednorázový nákup zboží pro
seniory ve věku 80 let a více. Budou rozneseny do 17.
12. 2021.
11/21R/2021
realizaci nabídky
na pořízení
geografického informačního systému GIS4U s
možností postupného rozšiřování o nabízené moduly v
roce 2022.
12/21R/2021 vyřazení majetku obce (DKP) dle
hromadného protokolu č. 2/2021.
13/21R/2021 vyřazení pohledávky evidované na účtu
4690211 ve výši 5 626, 76 Kč.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
10/21R/2021 ZO uzavření veřejnoprávní smlouvy s
Hospicem na Svatém Kopečku u Olomouce na
poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 6 000 Kč.
Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje
8/21R/2021 zřízení přístupového chodníku přes
pozemky v majetku obce Kostelec u Holešova p. č.
736/4, 736/8 , k. ú Kostelec u Holešova k budoucí
prodejně smíšeného zboží v objektu č. p. 60 v Kostelci
u Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
5/21R/2021 s navýšením rozpočtu MŠ Kostelec u
Holešova na rok 2021 o 90 000 Kč. Požadovaná částka
bude zapracována do rozpočtového opatření č.
4/2021, které bude předloženo ke schválení ZO na
zasedání ZO č. 23.
14/21R/2021 s přerušením provozu školní družiny v
době podzimních prázdnin 27. 10. - 29. 10. 2021.
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U S N E S E N Í schůze Rady č. 22/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 26. 10. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
2/22R/2021 s přerušením provozu MŠ Kostelec u
Holešova v době podzimních prázdnin (období od 27.
10. do 29. 10. 2021).
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 23 obce
Kostelec u Holešova konané dne 26. 10. 2021
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/23Z/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol.
KLASA VTP s.r.o.
4/23Z/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol.
MORAVASTAV Kroměříž spol. s r.o.
7/23Z/2021 uzavření veřejnoprávní smlouvy s
Hospicem na Svatém Kopečku na poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u
Holešova číslo D/2021/10 ve výši 6.000,- Kč na
zajištění provozu.
8/23Z/2021 uzavření veřejnoprávní smlouvy s
Římskokatolickou farností Kostelec u Holešova na
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Kostelec
u Holešova číslo D/2021/11 ve výši 60 000,- Kč na
nové ozvučení kostela sv. Petra a Pavla.
9/23Z/2021 vyhlášení záměru prodeje části parcely č.
736/29 k. ú. Kostelec u Holešova, vymezené
společnou hranicí mezi parcelami č. 57 a 58 v
soukromém vlastnictví a bránou oddělující tuto část
od zbytku parcely č. 736/29, paní *** majitelce
pozemků *** v k. ú. Kostelec u Holešova. Důvodem je
geografická pozice této části obecní parcely
a skutečnost, že je dlouhodobě užívána rodinou paní
***.
10/23Z/2021 rozpočtové opatření č. 4/2021.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova pověřuje
11/23Z/2021 radu obce návrhem opatření pro
zlepšení dopravní situace na místní komunikaci
"Humna".
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává
5/23Z/2021 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o
stanovení
obecního
systému
odpadového
hospodářství.
6/23Z/2021 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na
vědomí Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 2.
2021 uzavřené s f. Rovina stavební a.s. na zakázku "ZŠ
Kostelec u Holešova - vestavba schodiště".
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U S N E S E N Í schůze Rady č. 23/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 1. 11. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/23R/2021 provedení prací na instalaci elektrického
vrátného pro vchod pro cizí strávníky do jídelního
pavilonu ZŠ dle předložené nabídky f. Rovina stavební.
4/23R/2021 Dodatek č. 2 k SOD na zakázku
"Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova" uzavřené dne 11. 8.
2021.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
5/23R/2021 se zařazením investičních záměrů
uvedených v žádosti příspěvkové organizace Základní
škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž do
Strategického rámce MAP pro ORP Holešov.
6/23R/2021 se zařazením investičních záměrů
uvedených v žádosti příspěvkové organizace Mateřská
škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž do
Strategického rámce MAP pro ORP Holešov.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 24/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 15. 11. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/24R/2021 pronájem bytu č. *** v Domě seniorů
Kostelec u Holešova od 1. 12. 2021 ***.
4/24R/2021 Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/2010.
5/24R/2021 uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o
zajištění stravování ze dne 15. 7. 2015.
6/24R/2021 uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o
nájmu
prostor
sloužících
k
podnikání
a podnikatelskému pronájmu věcí movitých ze dne 15.
7. 2015.
7/24R/2021 Dodatek č. 1 k SOD na výkon AD na
zakázce
"Rekonstrukce
školní
kotelny
a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u
Holešova".
8/24R/2021 čerpání účelových finančních prostředků
příspěvkovou organizací ZŠ Kostelec u Holešova na
nákup DHM na rok 2021 ve výši 100 000 Kč.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
9/24R/2021 předložit ZO ke schválení podání žádost o
dotaci z podprogramu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků na opravu kaple v
Karlovcích.
Rada obce Kostelec u Holešova vydává
3/24R/2021 Směrnici k provádění inventarizace
majetku a závazků obce Kostelec u Holešova.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce
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ODPOVĚĎ
Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2021 na
straně 6-7 text Odpověď rady obce na sdělení zastupitele – „Zatloukání zastupitelů řeší policie“ podepsaný „členové
rady obce“ obsahující skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti, důstojnosti nebo mého soukromí jako fyzické osoby.
Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji.
Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Proč členové rady obce podsouvají čtenářům lži?“ na webu
www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika
KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.
1. V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „…policie řeší trestný čin kyberútoku a podnět podaný zastupitelem Žůrkem
na neznámého pachatele.“ Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Komisař Oddělení analytiky a kybernetické
kriminality ÚO Kroměříž policie ČR Zlínského kraje ve svém písemném vyjádření ze dne 27. 9. 2021 potvrdil, že je
prověřováno podezření z možného zneužití facebookového profilu. Dále sdělil, že byly zahájeny úkony podle § 158
odst. 3 trestního řádu a prověřování v dané věci stále pokračuje. Policie tedy neřeší trestný čin, jak nepravdivě píší
„členové rady obce“ ve svém textu. Policie zatím prověřuje podezření a prověřování pokračuje. Policie je ve fázi
prověřování, nikoliv vyšetřování (to by policie musela zahájit trestní stíhání). „Členové rady obce“ v textu podsouvají
čtenářům periodika KOSTKA nepodložená a nepravdivá tvrzení. Například že policie ví, že se jedná o trestný čin
a jako trestný čin to vyšetřuje. Nebo že jsem měl jako zastupitel údajně podat trestní oznámení na neznámého
pachatele. „Členové rady obce“ by neměli tímto způsobem zneužívat své postavení a moc k šíření lživých informací v
obecním periodiku KOSTKA.
2. V textu je dále uvedeno nepodložené a nepravdivé tvrzení ohledně FB komunikace, že „byla získána nelegálním
způsobem.“ Není zřejmé, z kterého zdroje mají „členové rady obce“ informaci o nelegálním způsobu získání FB
komunikace. Od policie to nejspíš nebude, protože ta teprve prověřuje podezření (viz předchozí odstavec)
a nevyslovila závěr, že by bylo prokázáno získání FB komunikace nelegálním způsobem. „Členové rady obce“ si
tvrzení buď museli vymyslet na základě smyšleného přesvědčení, nebo nadměrně dávají prostor nevěrohodnému
zdroji informací.
3. Dále je v textu uvedeno zásadní a nepravdivé obvinění mé osoby „…podnět podaný zastupitelem Žůrkem na
neznámého pachatele.“ A „…vyšetřování podnětu daného na PČR členem zastupitelstva obce P. Žůrkem (podezření
pletichy)…“. Dne 23. 6. 2021 jsem byl požádán policií o podání vysvětlení ve věci prověření oznámení o možném
zneužití FB účtu. V záhlaví protokolu je uvedeno – postavení osoby: svědek. V protokolu je pak uvedeno, že
vypovídám jako novinář, fyzická osoba Ing. Petr Žůrek. Nikde není uvedeno, že bych vypovídal jako politik, zastupitel
obce. Nikde také není uvedeno, že byl úřední záznam sepsán v rámci zahájení úkonů trestního řízení. Je nemorální
a neetické, když „členové rady obce“ o mé osobě publikují nepravdivé informace v obecním periodiku jen proto, aby
odvedli pozornost čtenářů od svých pochybení.
Ing. Petr Žůrek

ODPOVĚĎ
Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2021 na
straně 7 text Odpověď rady obce na sdělení zastupitele – „My jsme vám to říkali“ podepsaný „členové rady obce“
obsahující skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti, důstojnosti nebo mého soukromí jako fyzické osoby. Uvádím na
pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah
odpovědi je uveden v příspěvku „Proč členové rady obce podsouvají čtenářům lži?“ na webu
www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika
KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.
1. V textu byla uvedena zavádějící a zkreslující informace: „…zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu
zadavatele (tento způsob výběru zadavatele zastupitel Žůrek dlouhodobě prosazuje).“ Veřejná zakázka na
Rekonstrukci školní kotelny a VZT byla zakázkou ve zjednodušeném podlimitním řízení (nad 6 mil. Kč) a ze zákona
musela být zveřejněna na profilu zadavatele. Tedy nikoliv že by si to Žůrek přál, nebo dlouhodobě prosazoval. Ano,
já dlouhodobě prosazuji zveřejňování na webu menších veřejných zakázek zadávaných podle naší směrnice. To se
ovšem týká zakázek malého rozsahu (do 6 mil Kč), kdy zákon obci neukládá povinnost vyhlásit zadávací řízení na7
profilu zadavatele. Toto by měli „členové rady obce“ vědět, minimálně od administrátora veřejné zakázky. 2. Jako
zavádějící a zkreslující je v textu uvedeno „…dnes přišli s argumenty zpochybňujícími vítězného uchazeče…na ZO č.
16 ale nevzešel od nich žádný protinávrh, o kterém by zastupitelstvo mohlo hlasovat.“. Především není pravda, že s
argumenty zpochybňujícími firmu bez referencí a nejasnou historií ekonomické činnosti jsme přišli až v září, v
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ovšem týká zakázek malého rozsahu (do 6 mil. Kč), kdy zákon obci neukládá povinnost vyhlásit zadávací řízení na
profilu zadavatele. Toto by měli „členové rady obce“ vědět, minimálně od administrátora veřejné zakázky.
2. Jako zavádějící a zkreslující je v textu uvedeno: „…dnes přišli s argumenty zpochybňujícími vítězného uchazeče…na
ZO č. 16, ale nevzešel od nich žádný protinávrh, o kterém by zastupitelstvo mohlo hlasovat.“ Především není pravda,
že s argumenty zpochybňujícími firmu bez referencí a nejasnou historií ekonomické činnosti jsme přišli až v září, v
periodiku KOSTKA 3/2021. Projednávání bodu 4 na zastupitelstvu č. 16 dne 17. 12. 2020 trvalo 36 minut a vedla se
dlouhá diskuze (viz videozáznam a str. 4-6 zápisu z jednání ZO). Bylo předkládáno mnoho dokumentů z veřejných
zdrojů, informace z Ministerstva pro místní rozvoj, názory a doporučení širokého spektra odborníků (daňový
poradce, administrátor veřejných zakázek, administrátor dotací, atd.). Argumenty byly předneseny 6 měsíců
v předstihu, než kritická situace v létě 2021 nastala. Z průběhu diskuze bylo zjevné, že 9 zastupitelů disponujících
pohodlnou většinou chce bez ohledu na uváděné argumenty silou prosadit problematického dodavatele při
„demokratickém“ hlasování. Našim 3 hlasům proti nebude dopřáno sluchu, i kdybychom dali protinávrh. Jak to
dopadne s nepohodlným (proti)návrhem zažila osobně veřejnost 29. 6. 2021 na zastupitelstvu č. 20, což „členové
rady obce“ potvrdili v jiné části zveřejněného textu: „Personálně vyvážený výbor … 5 členů po jednom z každé
volební strany … bez ohledu na to, kolik mandátů strana v zastupitelstvu má, byl pro zastupitele nepřijatelný.“
3. „Členové rady obce“ v textu: „Ten kdo má zájem na vyřešení vzniklého problému, ten hledá řešení. Ten, kdo
sleduje jiné cíle, řešení nehledá, jen kritizuje.“ Podsouvají čtenářům neúplnou a zavádějící informaci o tom, jak
funguje zastupitelstvo obce. Výkonnou moc má rada obce v zákonem předepsaných úkonech, nikoliv jednotlivý
zastupitel. Zákon definuje úkony, o nichž rozhoduje zastupitelstvo, přičemž podklady pro jednání zastupitelstva
zpracovává
a předkládá rada obce. Jednotlivý zastupitel nemůže rozhodnout za radu obce či zastupitelstvo. Zastupitelé mohou
vznášet dotazy, připomínky a podněty či předkládat návrhy na projednání. V praxi naší obce nejsme v drtivé části
případů přizváni k spoluvytváření dokumentů. Zůstává tak omezená možnost při doplnění/opravě hotových
dokumentů těsně před hlasováním, nebo upozornění na chyby v podepsaných a zveřejněných dokumentech obce,
které vznikly mimo zastupitelstvo. Často zbývá jen poslední pokus nápravy chyby medializací problému a případná
eskalace nadřízeným a kontrolním orgánům. Ano je to kritika činnosti koalice, ale s hledáním řešení a nápravou do
budoucnosti. Protože politici přicházejí a odcházejí, ale problém chybných postupů zůstává na bedrech obce.
Ing. Petr Žůrek

Fórum zastupitelů
Dobrá rada: dejte si pozor na konání obce
(Zpracováno podle příspěvku "Dobrá rada: dejte si pozor na konání obce" a seriálu příspěvků „Zpráva o (ne)činnosti
úřadu obce“ z webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou původní plnohodnotné texty s odkazy a zdrojovými
dokumenty.)
Jak ukazují písemné dokumenty kontrolních a nadřízených orgánů z poslední doby, konání obce Kostelec u Holešova
není v souladu se zákony. Roste počet případů, kdy obec opakovaně chybuje, ačkoliv je na tyto skutečnosti
dlouhodobě upozorňována. Kolik je případů chybného postupu obce, aniž by se poškozený ozval, nebo nesprávný
postup zarazil nadřízený či kontrolní orgán, to netuším. Z matematického hlediska pravděpodobnost
nedokumentovaného chybného postupu existuje. Mějte proto na paměti mou dobrou radu: dávejte si pozor na
konání a rozhodování obce Kostelec u Holešova. Nebojte se ozvat či prověřit si správnost postupu obce. To, že Vám
nyní obec vyšla v něčem vstříc, neznamená, že se za pár let nemůže zjistit chybný postup obce a budete mít starosti
s nápravou.
Ministerstvo vnitra ČR či Krajský úřad Zlínského kraje ve svých dokumentech popisují pochybení obce z poslední
doby, z nichž vybírám ty nejkřiklavější. Souhrnně jsou případy uvedeny na webu www.kostelecuholesova.eu v části
„Černá listina“, jednotlivé kauzy pak v seriálu samostatných příspěvků „Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce“.
Krajský úřad Zlínského kraje: „Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o
vyřizující osobě, kontakt na ni na dokumentu zůstal. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo
8
dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.“ (8. 10. 2021) „Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na
dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je
možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.“ (27. 10. 2021) „Nadto působí celý
postup povinného subjektu spíše obstrukčně... uvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný
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vyřizující osobě, kontakt na ni na dokumentu zůstal. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo
dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.“ (8. 10. 2021) „Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na
dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je
možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.“ (27. 10. 2021) „Nadto působí celý
postup povinného subjektu spíše obstrukčně... uvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný
a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní školy Kostelec u Holešova je pár desítek
metrů.“ (13. 10. 2021) „Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil je značně matoucí
a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu. ...Smysl odůvodnění rozhodnutí spočívá v
tom, že prokazuje správnost a zákonnost postupu povinného subjektu... Z tohoto důvodu musí proto být
i přesvědčivé. Nic takového se však o odůvodnění napadeného rozhodnutí povinného subjektu nedá říci.“ (15. 9.
2021)
Ministerstvo vnitra ČR: „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti
zastupitelů. Starosta obce je ve vztahu k ostatním zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat
povinnosti. Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím požadavkem, aby zastupitel podepsal
příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.“ (4. 11. 2021) „kontrolou bylo potvrzeno, že v
případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA nebylo postupováno dle platného spisového
řádu... povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu úkony spojené s příjmem, označením
a evidencí... povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články uchovávat, zejména pak s ohledem na možné
případné soudní spory.“ (10. 11. 2021)
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce
Svůj tiskový prostor poskytl: Radoslav Pospíšilík a Petr Měrka

Základní škola
Naši prvňáčci

Patronát 1. a 9. třídy

Něco hezkého končí a ještě něco hezčího začíná. Naši
letošní prvňáčci od září pilně pracovali, seznámili se
s prvními písmenky a už z nich umí tvořit a číst i první
slabiky a slova. Propracovali se až ke konci své první
Živé abecedy a už netrpělivě vyhlíží svůj první Slabikář.
Prvňáčci jsou moc šikovní a já si je nemohu
vynachválit.
Mgr. Kateřina Suralová

V září jsme ve škole přivítali naše nejmenší žáčky. Aby
se nebáli a cítili se tady v bezpečí, vzali si je „do
parády“ pro změnu naši nejstarší – deváťáci. Každý
prvňáček má svého patrona (dva deváťáky). Společně
trávíme čas o přestávkách, chodíme se navštěvovat
a vymýšlíme mnoho aktivit. Užili jsme si hodiny
tělocviku venku i v tělocvičně, provedli jsme prvňáčky
po škole, četli jsme si pohádky. Naší poslední aktivitou

9

zpravodajství

4/2021

bylo Pasování na čtenáře. Deváťáci převlečení za
pohádkové bytosti předali Slabikáře a poslechli si, jak
se naši malí kamarádi naučili za tak krátkou chvilku
číst mnoho slov.
Mgr. Petra Pospíšilíková

1. a 2. třída ve „Valmezu“

Adaptační a stmelovací kurzy ZŠ
Začátkem letošního školního roku se nám pro žáky 2.
stupně podařilo uspořádat třídenní kurzy na Rusavě. V
září to byl kurz adaptační pro 6. třídu a v říjnu potom
proběhly stmelovací kurzy pro třídu 8. a 9.
Na naší škole jsou pro nás velmi důležité zdravé
a dobré vztahy mezi žáky, ale i vztahy mezi žáky
a vyučujícími. Proto také pořádáme tyto kurzy, kde se
vztahy navzájem utužují a prohlubují. Po celé tři dny
probíhají na kurzech aktivity charakteru sportovního,
herního, tvořivého apod. Vždy cílíme na spolupráci
a dáváme přednost práci v týmech. Důležitou součástí
těchto dní je třídní učitelka a školní metodička
prevence. Program vždy společně vytváří, a také se něj
aktivně účastní.
Žáci si zde užili tři dny plných her a zábavy. Domů
odjíždí vždy unaveni, ale zato s hezkými zážitky, které
si potom přenáší s sebou do školy a čerpají z nich
společně i při práci ve třídě.
Mgr. Renata Smékalová

Od začátku školního roku jsme se těšili, že si
vynahradíme všechno, o co jsme kvůli covidovému
uzavření škol přišli. Takže sotva se prvňáčci zabydleli
ve třídách a druháčci oprášili pár písmenek, vyrazili už
v polovině září na exkurzi do Valašského Meziříčí. Tam
pro ně byl v živé zahradě Valašského ekocentra
připravený celodenní výukový program o podzimu na
poli a v zahradě. Kromě běžnějších prací jako prosívání
mouky, vyrábění vloček a moštu si s pomocí lektorů z
Českého svazu ochránců přírody vyzkoušeli spoustu
věcí, které možná už i my dospělí známe jen z
pohádek. Určitě k nim patřilo mlácení obilí cepy
a mletí zrn na ručním mlýnku. Na dalším stanovišti
díky prožitkové pedagogice na vlastní kůži poznali, co
zažívá čáp od vylíhnutí až po odlet do teplých krajin.
A nakonec jim paní včelařka dopodrobna ukázala, co
všechno dělají včelky a co dobrého to lidem přináší.
Počasí vyšlo báječně a to ještě podtrhlo úžasný zážitek
z této exkurze, takže se děti i se svými třídními
učitelkami Mgr. K. Suralovou a Mgr. P. Dítětovou
a paní asistentkou J. Sklenářovou vrátily do lavic
báječně naladění a nabití energií i novými důležitými
poznatky.

Zprávy o činnosti deváté třídy 
Poslední ročník základní školy je ve znamení výběru
budoucího povolání a školy, která žáky na toto
povolání připraví, ale také přípravy na přijímací
zkoušky. Při výběru školy se snažíme žákům dodat
všechny možné informace, abychom jim jejich výběr
ulehčili. Paní učitelka Věra Dudíková (výchovná
poradkyně v oblasti výběru povolání) pro žáky
domluvila návštěvu Burzy středních škol, která se
uskutečnila na holešovském zámku 19. 10. 2021. Na
přijímací zkoušky se žáci pilně připravují v rámci
doučování z českého jazyka a matematika.
Mgr. Petra Pospíšilíková

Týden čtení

Mgr. Miluše Václavková
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Jednou z aktivit projektu Celé Česko čte dětem je
celorepublikový projekt Týden čtení, který je
zaměřený na propagaci předčítání dětem. U nás ve
škole žáci deváté třídy navštívili své mladší spolužáky
na prvním stupni, přečetli jim pohádku a společně si
popovídali o pohádce i o tom, jak se jim daří.
Mgr. Petra Pospíšilíková

Přání
Už za pár týdnů se budeme loučit s rokem, do kterého
jsme vkládali určitou naději: přáli jsme si, aby se
všechno vrátilo do „starých kolejí“ a bylo jako dřív:
docházka do školy, do práce, společenský život bez
omezování… Více jsme si uvědomili cenu zdraví.
A i když se v těchto adventních dnech naše myšlenky
ubírají možná jiným směrem než vánočním
rozjímáním, zkusme si užít každý předvánoční den v
klidu, bez stresu a strachu se svými blízkými. Věřme,
že bude líp.
Za všechny zaměstnance naší základní školy vám
přeji krásné Vánoce a zdravý rok 2022.
Mgr. Jana Možíšová, ředitelka ZŠ

Farnost
Proč betlémská hvězda na chvíli zmizela?
Pokoj a Dobro! Drazí spoluobčané, velmi mne oslovilo
toto hluboké vyznání.

Pastýři, kteří nespali, uslyšeli tuto andělskou chválu na
Spasitele a spěchali se poklonit Světlu. Přišli mudrci z
východu vedení jasnou hvězdou až k Jeruzalémským
hradbám, potom se skryla. Byli nuceni se vyptávat,
kde se má Kristus narodit. Herodes se velmi vyděsil
a ptal se kněží. Ti mu pravdivě odpověděli, protože
nemohli skrýt paprsky Slunce. Odhalili mu zjevení Otce
oznámené prorokem, že Kristus se má narodit v
Betlémě. O tom prorok říká: „A ty, Betléme Efratský,
maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten,
který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od
pradávna, od věčnosti.“
Proč jim hvězda na chvíli zmizela? Hvězda se před nimi
ztratila, aby se začali ptát a aby tak bylo toto tajemství
zjeveno nebi i zemi z úst nevěřících kněží, kteří
citovali, co předpovídá Slovo Boží Starého Zákona
skrze proroka. Poté, co se to všichni dozvěděli, se
hvězda znovu objevila a vedla mudrce dále k Dítěti v
jeskyni. Protože tam, kde je Kristus, je i nebe, a proto
se jeskyně stala nebem na zemi. Když uviděli Hvězdu
(Spasitele), zaradovali se nesmírnou radostí, padli
před ním a poklonili se mu. Přinesli mu zlato, jako
Králi, kadidlo jako Bohu a myrhu jako smrtelníkovi,
jako předobraz budoucí smrti Krista Stvořitele,
narozeného z nebeské nevěsty Marie, která je Nebem
i Chrámem i Trůnem, nepopsatelného rajského
Pokladu.
Přeji Vám všem požehnané svátky vánoční i
nastávající rok L. P. 2022.
Žehná P. Petr Dolák

Sdružení rodičů žáků ZŠ

Epifanius ze Salaminy - Pochvalná řeč o Bohorodičce
Panno, ty ses stala starší, než jsou andělé, důstojnější
než cherubíni a serafíni a milou Kristu Králi jako
důstojná služebnice i Matka, kterou poctil Bůh. Ty jsi
Neposkvrněnou a svatou Matkou, která porodila
Krista, jenž existoval i před ní a řekl: “Dříve než byl
Abrahám, já jsem.“ Ty jsi proslavila jeskyni a uctila
jesle. Vždyť Panna, jeskyně a jesle, obsáhly Boha a ve
třech sloužily Svaté Trojici. Když Panna porodila Pána
a položila ho do jeslí, obklopily ji andělské zástupy
a zpívaly: “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vůle.“

Pojďme za školu aneb Rodinný den se
sportem
Druhá sobota v září byla plná sportu a zábavy.
Nachystali jsme 3 běžecké trailové trasy, kratší pro
děti či celé rodiny i s kočárky, pejsky a delší trasa pro
zdatnější běžce. Celkem se zúčastnilo 40 závodníků
nad 6 let. Odpoledne nám pak zpestřil kouzelník.
Výsledky závodu:
Celkový vítěz trasy na 5,5 km je Ladislav Ondruch!!!
Trať 5,5 km
Kluci do 18 let: 1. místo: Ladislav Ondruch, 2. místo:
Dominik Geba, 3. místo: Jakub Lajda
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Muži nad 18 let: 1. místo: Tomáš Darebníček, 2.
místo: Josef Dvořák, 3. místo: Dušan Marek
Holky do 18 let: 1. místo: Natálie Oulehlová, 2. místo:
Adriana Cholastová
Ženy nad 18 let: 1. místo: Zdeňka Lajdová, 2. místo:
Marcela Ležáková, 3. místo: Helena Lysáková
Rodinné trasy se zúčastnilo 11 rodin, trať byla dlouhá
2,5km.
1. místo: Helsnerovi, 2. místo: Čúzyovi, 3. místo:
Chytilovi

rybářské udici. Děti čekalo drobné občerstvení a
hlavně si užily zábavu se svými rodiči a kamarády.

Drakiáda

Odpoledne deskových her

Lampiónový průvod
Již tradičně na výročí vzniku ČSR pořádalo sdružení
rodičů žáků Lampiónový průvod. Letos se vyšlo
netradičně u naší základní školy, kde byl i cíl našeho
putování. Cestou jsme nezapomněli dát svíčku k
pomníku padlých a také jsme si řekli pár slov ke vzniku
republiky.

Sdružení rodičů žáků ZŠ Kostelec u Holešova mělo
možnost otestovat společenské hry od Albi. Neváhali
jsme a našim žákům jsme nabídli vyzkoušet si hry v
naší sokolovně. Už se těšíme, až hry obmění a my se
opět potkáme na dni plných her.

Začátek října nám ozdobily oblohu nad Lipinami draci.
Výběr byl opravdu pestrý a vidět jsme mohli jak
klasické draky, tak i třeba jak se pouští drak na
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PF 2022
Sdružení
rodičů
žáků ZŠ Kostelec u
Holešova Vám přeje
radostné
prožití
vánočních svátků a
úspěšné vykročení
do nového roku.

železný hasič mladých hasičů, kdy přes tunel musely
děti přepravit barely s vodou. Natrénované
překonávání překážky si vyzkoušeli mladí hasiči při
závodech mladý železný hasič. První srovnání bylo na
závěr jednodenního soustředění mladých hasičů v
domácím
prostředí.
Další
měření
sil
a obratnosti se konalo na soutěži v Huslenkách
a Rychlově. V Rychlově si dva naši svěřenci vybojovali
6. místo ve svých kategoriích.

Plán akcí na rok 2022
18. 2. Ples
30. 4. Pálení čarodejnic
4. 6. Letní karneval
10. 9. Pojďme za školu
aneb Rodinný den se sportem
1. 10. Drakiáda
28. 10. Lampiónový průvod
2. 12. Vánoční jarmark
Jarmila Sklenářová

SDH Karlovice
Dotace na podporu sportu v obcích do
2000 obyvatel.
V letošním roce
získal náš sbor
dotaci ze Zlínského
kraje - Podpora
sportu v obcích do
2000
obyvatel.
Tuto dotaci jsme
čerpali na projekt
„Zkvalitnění
přípravy v disciplínách CTIF pomocí překážek.“ Byl
pořízen tunel pro disciplínu požární útok CTIF
a disciplíny dětský železný hasič. Dále byly zakoupeny
dvě nové hlavice pumpy pro plastové džberovky. Přes
omezenou dobu umožňující plnohodnotný trénink
celého družstva způsobené omezeními epidemie
covid-19 se s překonáváním překážky postupně
seznámily všechny děti z kolektivu mladých hasičů. Při
soustředění mladých hasičů 8. 7. 2021 si děti
vyzkoušely nejen stavbu tunelu, ale i jeho používání
a překonávání při požárním útoku CTIF. Způsob
překonávání byl zpestřen i disciplínou pro jednotlivce,

Závěrem můžeme konstatovat, že pořízení překážky a
dvou nových hlavic na džberovky plně splnilo cíl
projektu. Děti získali jistotu v obratnosti a rychlosti při
překonání překážky.

Hasičský biatlon 28. 8. 2021

Hasičského biatlonu se účastnili členové sboru, mladí
hasiči a rodinní příslušníci. Vzhledem k počasí byla
upravena běžecká část s překážkami tak, aby byla
zajištěna bezpečnost všech soutěžících. Mezi
účastníky probíhali čestné souboje. Mezi nejlepšími
střelci muselo nakonec dojít k rozstřelu.
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TFA mladého hasiče 5. 9. 2021
Pro ověření zdatnosti mladých hasičů a účinnosti
individuálního tréninku během omezení covid-19 byla
vybrána soutěž nejsilnější mladý hasič pořádaná SDH
Huslenky. Za nádherného počasí se ve čtyřech
kategoriích zúčastnilo přes 100 soutěžících. Nejlépe se
umístil z našeho sboru David Sedlář v kategorii starší
žáci.

Mladý železný hasič
Dne 19. 9. 2021 se mladí hasiči zúčastnili soutěže
železný hasič v Rychlově. V chladném počasí se našim
žákům podařilo dosáhnout na umístění v první
desítce. Ellen Slezáková skončila ve své kategorii na 6.
místě z 22 soutěžících. V kategorii starší žáci se Šimon
Kirnig umístil na 6. místě a Jakub Slezák na 9. místě.

25 let spolupráce

Dne 25. 9 2021 uspořádal sbor oslavu 25 let vzájemné
spolupráce s hasiči ze Slovenska z obce Podvysoká.
Dobrovolní hasiči z Karlovic připravili celodenní
program, ve kterém zajistili svým kolegům ze
Slovenska ukázku nově zrekonstruované hasičské
zbrojnice v obci Prusinovice z dotací Zlínského kraje,
HZS ZK a obce. Při prohlídce nových prostor zbrojnice
a místností pro školení a setkávání členů nás
a slovenské přátele provázel Miroslav Minařík velitel
JSDHO. Společná debata pokračovala i v průběhu
společného oběda. Dalším bodem setkání byla
slavnostní schůze, kde si účastníci připomněli
uplynulých 25 let společných setkání. V průběhu
schůze byli oceněni pamětními medailemi za
spolupráci nejen hasiči, ale i přítomní starostové obou
obcí. Náš sbor obdržel od ředitele Hasičského
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a záchranného zboru Žilinského kraje plk. Ing.
Jaroslava Kapusniaka Ph.D. medaili za mezinárodní
spolupráci druhého stupně. Součástí setkání bylo
i představení společně vytvořené publikace o 25 leté
spolupráci a dosažených úspěších sborů. Brožura je
doplněna řadou fotografií dokumentující činnost
sborů. V závěru setkání jsme naším hostům ukázali
naše skromné tréninkové podmínky s překážkami na
zahradě u trenérů Pospíšilíkových, ve kterých probíhá
nácvik překonávání hasičských překážek při trénincích
mladých hasičů a dorostu.
Ing. Ladislav Pospíšilík

SK Moravan
Ze sportovní činnosti
Od srpna do konce října respektive začátku listopadu
se dohrála skoro všechna mistrovská utkání okresních
soutěží, přeborů mužů a mladších/starších žáků dle
termínové listiny. Tím byla ukončena podzimní část
sezony 2021/2022.
Pokud se budeme bavit o výsledcích našich mužstev
dle umístění v jednotlivých soutěžích, pohybujeme se
spíše ve spodních patrech tabulek.
Jak jsem již zmiňoval v minulém čísle periodika Kostka,
mladší a starší žáci hrají ve sdruženém mužstvu se
stejně starými vrstevníky ze spolku TJ Sokol Rymice.
Důvodem bylo to, že ani jeden ze spolků by nedokázal
poskládat dohromady dostatečný počet hráčů pro
dané soutěže. Tato varianta se tudíž nabízela. Žáci
trénovali pravidelně 2x týdně o víkendech byla
mistrovská utkání.
U mužského mužstva se trénovalo 1x týdně.
Jestli budou na jaře výkony a výsledky lepší, to se
teprve ukáže. Do všeho může opět zasáhnout
zhoršující se epidemiologická situace, která
amatérským soutěžím opět nenahrává a mám obavu,
že se soutěže opět nedohrají.
Tabulka Okresní přebor sk. A – mladší žáci
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Z pořadatelského hlediska se osvědčilo hodnocení
terčů „naležato“ v hodnotící komisi, což značně
urychlilo průběh soutěže. Soutěžící si samozřejmě po
odstřílení položky své terče před sejmutím prohlédli a
po vyhodnocení si je mohli odnést domů.
Vítězové v kategoriích:
Kategorie Bodů Pořadí

Tabulka III. sk. A – muži

Jméno
Viktorie
Blažková
Nela
Sedlářová
Adam Dědič

Natálie
Hradilová
David Juráň
David Sedlář

Z kulturní činnosti
Do konce roku snad uspořádáme tradičně 31. prosince
Silvestrovský fotbálek, kterého se může zúčastnit
každý, který by chtěl rok 2021 zakončit aktivně.
V roce 2022 bychom rádi uspořádali Sportovní ples,
který je naplánován na 25. 2. 2022.
Jestli se tyto akce uskuteční nebo ne bohužel
neovlivníme a vše se bude odvíjet od aktuální
epidemiologické situace.
Na závěr bych chtěl popřát všem občanům Kostelce
a Karlovic co nejklidnější konec roku 2021, hodně
zdraví, pohodové Vánoce a v roce 2022 co nejméně
starostí a strastí.
Ing. Tomáš Marek

Miroslav
Blažek
Michael
Vavrys
Martin
Pospíšilík

10 - 12

121

1

10 - 12
10 - 12

75
73

2
3

>12
>12
>12

123
123
120

1
2
3

doprovod

124

1

doprovod

116

2

doprovod

99

3

KVZ Kostelec u Holešova
Stejně jako vloni, tak i letos byla soutěž ve střelbě z
malorážky původně plánovaná k příležitosti dětského
dne na sobotu 29. 5. 2021. Z důvodu koronaviru byla
přeložena na podzimní termín 4. 9. 2021.
Spolupořadatelem byl již tradičně SDH Karlovice. Na
rozdíl od loňska panovalo po celý den krásné slunečné
počasí, což se příznivě projevilo na podstatně vyšším
počtu soutěžících než vloni. Soutěž byla vypsána v
kategoriích mladší žáci, starší žáci a doprovod.
Tradičně se střílelo na mezinárodní malorážkové terče
na vzdálenost padesát metrů.

O prvním a druhém místě v kategorii starší žáci
rozhodl při rovnosti bodů vyšší počet desítek.
Soutěžící v hlavních kategoriích byli oceněni
medailemi, diplomy a dárkovými balíčky. Dospělí
diplomy.
Stejně příznivé počasí vládlo i v neděli 12. 9. 2021, kdy
se konal tentokrát už v plánovaném termínu střelecký
přebor spolků a organizací Kostelce u Holešova.
Letošního klání se zúčastnilo dvacet soutěžících
rozdělených do sedmi družstev. Obě soutěžní
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disciplíny, libovolná a velkorážná pistole, se střílely na
vzdálenost 25 m na mezinárodní pistolový terč
„50/20“.

Kulturní komise
Setkání seniorů

Výsledky v kategoriích:
Jednotlivci
Spolek
Bodů
Martin Hradil
SK Moravan
159
Luboš Zedek
SDH Karlovice
150
Natálie Hradilová SDH Karlovice
134
Družstva
Složení
SDH Karlovice L. Pospíšilík,
- muži
L. Zedek, J. Čúzy
M. Slezáková,
SDH Karlovice N. Hradilová,
- ženy
Z. Plačková
O. Šůstal,
O. Packo,
TJ Sokol
P. Zámečník

Pořadí
1
2
3

Bodů

Pořadí

317

1

312

2

287

3

Letos nám tradiční setkání ke dni seniorů vyšlo. A na
tuto skutečnost pohlížím s povděkem nejen proto, že
se nejstarší spoluobčané při této příležitosti setkali po
dvou letech, ale i proto, že akcí bylo poskromnu
a naplánované již do konce roku bohužel
neuspořádáme. Dne 13. října 2021 se naše sokolovna
zaplnila a setkání jsme mohli zahájit. Úvodem se nám
představily děti z mateřské školy a žáci základní školy,
mladí nadaní muzikanti navštěvující hudební obory
umělecké školy. Nechyběl tradiční přípitek, řízek
s bramborovým salátem z místní školní restaurace,
svatební koláček a káva se zákuskem. Připravena byla i
tombola, jejíž výtěžek putoval do místní mateřské a
základní školy. Milým zpestřením podvečera pro nás
všechny byla dechová hudba Sebraňáci, mladí
muzikanti, kteří se, jak sami řekli, „posbírali po okolí“.
Dokonce i některé roztančili po sále. Je hřejivé vidět
naše spoluobčany pospolu, u sklenky vína, s upřímným
úsměvem na tváři.

Martin Hradil obhájil v jednotlivcích své loňské první
místo. Za pozornost stojí také výkon Natálie Hradilové,
která obsadila v jednotlivcích třetí místo a o týden
dříve zvítězila v kategorii starší žáci v soutěži z
malorážky.
Soutěže se uskutečnily za dotační podpory OÚ
Kostelec u Holešova.
Dovolte mi popřát Vám jménem KVZ Kostelec u
Holešova vše nejlepší v roce 2022 a hlavně pevné
zdraví.

Text: Mgr. Michaela Čúzy, foto: Šárka Andrlíková

Ing. Lubor Pavelec
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Ostatní
Velká je ta společnost, kde muži sázejí stromy, v jejichž stínu nebudou odpočívat
Jak jsme v Karlovicích sázeli hrušňové stromořadí

Sobota 6. 11. 2021 byla překrásná z mnoha důvodů – svítilo sluníčko, měli jsme volno, ale hlavní věcí bylo, že se nám
podařilo zasadit hrušňové stromořadí! Komu? „Karlovjanům“, kteří srdnatě zareagovali na mou prosbu o pomoc,
vstali v brzkou ranní hodinu, oblékli svaly a pracovní oděvy a pak s neskutečnou chutí usazovali vysoké čtyřleté
stromy s těžkým kořenovým balem do jam, zahazovali a udupávali hlínu, zatloukali kůly, stloukali z nich opěrné
trojnožky, obalovali kmínky proti úpalu a okusu a budovali závlahové mísy. Všichni, kdož šli kolem, žasli nad souhrou
pestré směsice lidiček, kteří nehledě na věkový rozptyl (pět až skoro 80 let), pohlaví, délku života v Karlovicích,
spolkovou příslušnost či váhovou kategorii fungovali jako sehraný tým. Dospělí mi odpustí, že jako první pochválím
vervu nejmladších účastníků. Mobilní jednotka Oliver + Linda + Daniel bezchybně odvezla a přivezla, cokoli jsme
potřebovali, a ještě si stihla pohrát; na experty v budování valů k zadržování vody se vypracovali borci ze sedmé
a osmé třídy Lukáš, Honza, Kuba a Šimon, který navíc obohatil připravené občerstvení lahodnými palačinkami; třeťák
Áďa přišel i navzdory nemoci a Ivan zvládl všechno tak suverénně, jako by ani nechodil do 9. třídy. A my starší?
Věřte, my jsme si radost ze společné práce užívali stejně jako ty děti. Jakmile jsme se kolem dvanácté, kdy už nebylo
co sázet, od točny podívali směrem k autobusové zastávce, běželo našim očím vstříc krásné stromořadí 28 hrušní –
vysokokmenů dvou tradičních odrůd Solanka a Hardyho, které nám tady od nynějška budou zpříjemňovat život a za
pár let si z jejich sladkých plodů kromě sušení a povidel určitě vypálíme i skvělou hruškovici.
Za to, že to tak překrásně klaplo, vděčím mnoha lidem. Kamarádům z ČSOP za inspiraci při hledání financí; paní
starostce, protože více než před rokem svolila, že obec zastane administraci projektu; zastupitelstvu a radě obce za
schválení, praktické připomínky k projektu a ochotu uhradit dopravu stromů ze Smržic i bagr na vyrýpnutí jam;
zaměstnancům obce, jelikož svou nápaditostí a šikovností při vykládce sazenic všechno zachránili; majitelům
17
pozemků, že nám na nich dovolili sázet. Panu Jiřímu Čúzymu, který se k problému se zálivkou (každý strom
potřeboval 50 litrů) postavil jako správný hasič – a bylo zalito. Velké poděkování patří panu Ing. Pavlu Blešovi
z Národního památkového ústavu v Kroměříži za to, že zajistil celou odbornou stránku projektu a ve finále výsadbu
rozměřil, nás všechny naučil metodiku sázení a pak bez přestání pomáhal, radil, opravoval a chválil. Děkuju paní
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zaměstnancům obce, jelikož svou nápaditostí a šikovností při vykládce sazenic všechno zachránili; majitelům
pozemků, že nám na nich dovolili sázet. Panu Jiřímu Čúzymu, který se k problému se zálivkou (každý strom
potřeboval 50 litrů) postavil jako správný hasič – a bylo zalito. Velké poděkování patří panu Ing. Pavlu Blešovi
z Národního památkového ústavu v Kroměříži za to, že zajistil celou odbornou stránku projektu a ve finále výsadbu
rozměřil, nás všechny naučil metodiku sázení a pak bez přestání pomáhal, radil, opravoval a chválil. Děkuju paní
Marcele Milínkové, že kromě práce také celou akci luxusně nafotila. A samozřejmě všem 36 lidem, kteří přišli
pomoct, mnozí i několikrát. Milí sousedé, upřímně vám děkuju za podporu a přeju nám, aby hrušně prospívaly
a dělaly nám tu dlouho radost. Pokud vás napadne podniknout nějakou veřejnou věc, s důvěrou se na „Karlovičáky“
obraťte, rozhodně přiložíme ruku k dílu a zase si to parádně užijeme!
Mgr. Miluše Václavková

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal
prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Informace

Vážení čtenáři a naše milá korektorko, ve zpravodaji Kostka 3/2021 došlo k otištění
příspěvku, který ač byl korektorkou opraven, omylem byl vydán ten bez korektury.
Přijměte mou omluvu.
Mgr. Michaela Čúzy
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Rozhovor
Vážení občané, rádi bychom Vám představili novou ředitelku Mateřské školy Kostelce u
Holešova, paní Marii Ševčíkovou, která se od 1. 8. 2021 ujala funkce a redakce si dovolila ji
položit pár otázek.
Paní ředitelko, mohla byste představit svou osobu lidem naší obce, vaši profesní cestu a jaké máte záliby
a koníčky?
Jmenuji se Marie Ševčíková, je mi 45 let, bydlím v Přerově, jsem vdaná a mám 3 děti. Jako pedagog (na různých
pozicích - asistent pedagoga, vychovatelka v ŠD, učitelka MŠ) pracuji od roku 2005. Nejvíce mě oslovila právě práce
s nejmenšími dětmi, která mě baví a naplňuje. Ve volném čase se věnuji své početné rodině, ráda cestuji, poznávám
nová místa a nové lidi.
Jakým způsobem jste zvládla přípravy a nástup nového školního roku?
„Kdo je připraven, není překvapen…“ Připravovala jsem se velmi pečlivě a zodpovědně, ale i přesto jsem z některých
situací byla mírně překvapena. 😉 Školní rok se podařilo zahájit, alespoň si myslím, bez komplikací.
Kolik je v tomto školním roce zapsaných dětí a jak vypadá jejich běžný den?
V letošním školním roce je k předškolnímu vzdělávání zapsáno 26 dětí od 4 do 7 let. Každý den se naučíme něco
nového, zazpíváme si, zacvičíme, něco namalujeme nebo vytvoříme. Pohrajeme si s kamarády, proběhneme se
venku.
Jaké jsou Vaše osobní představy o tom, jakým směrem by se měla mateřská škola ubírat a jaké jsou Vaše plány do
budoucna?
Mateřská škola by měla být místem, kde se děti cítí bezpečně a kam se rády vrací. Místo, kam rodiče svěřují to
nejcennější, co mají a je nutné, aby věřili lidem, kterým své děti svěřují. Děláme vše pro to, abychom děti připravily
na bezproblémový přechod do základní školy. Podporujeme je v jejich nadání, učíme je pracovat s chybou, radovat
se z úspěchů a bojovat s neúspěchy.
Chtěla byste se podělit o to, jaké akce a aktivity chcete během školního roku uspořádat?
Plánů je hodně, ale v této době je těžké je realizovat. Jsem nadšenec a hledám způsob, jak by něco šlo, než proč by
to nešlo… Rodičům jsem již na třídní schůzce nastínila, čemu bych se chtěla věnovat v tomto školním roce. Hned
v září jsme byli na exkurzi ve vojenských kasárnách v Lipníku nad Bečvou, měli jsme krásné divadelní představení
a několik projektových dnů. V současné době se všechny nasmlouvané akce postupně ruší, ale když se chce, vždy se
najde alternativa. 😉 S dětmi jsme nacvičily krásné vánoční vystoupení a slibuji, že o něho rodiče určitě nepřijdou.
Pokud situace dovolí, máme v plánu školu v přírodě, přespání ve školce, tvořivé odpoledne s rodiči, zahradní
slavnost, lyžařský a plavecký výcvik a další spolupráci s okolními školkami.
Redakce děkuje za rozhovor a přejeme, ať Vás práce s dětmi těší. Krásný adventní čas.
Děkuji Marie Ševčíková.
______________________________________________________________________________________________

PF 2022

Přichází nejkouzelnější období v roce. Domovy provoní
jehličí, vánoční cukroví, františky a koření. Především
je to období klidu, míru, naděje, lásky a přátelství.
Přeji Vám do nového roku pevné zdraví,
štěstí a splněná přání.
Za redakci Mgr. Michaela Čúzy.
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