Tříkrálová sbírka

„My tři králové jdeme k Vám …“ ozývalo se 8. ledna během dopoledne po různých místech naší obce. Po roční
pauze vyrazily skupinky dětí mezi spoluobčany a pomáhaly Charitě s tradiční Tříkrálovou sbírkou. Tato akce už
mnoho let patří neodmyslitelně k začátku kalendářního roku. Peníze, které se vyberou, slouží k pomoci lidem v
nouzi. A je velmi potěšující, že se občané v Kostelci a v Karlovicích do této sbírky zapojují. Jako by většina z nás
chtěla rok zahájit dobrým skutkem. Pět skupinek dětí se pod vedením rodičů či kamarádů rozešlo po obci a kromě
kasiček přinášely do domovů také poselství lásky a naděje. V mnoha domácnostech byly netrpělivě očekávány a
kromě finančního příspěvku na ně čekaly i sladké odměny, ovoce nebo čaj na zahřátí. Všem dárcům i koledníkům
patří velké poděkování a Pán Bůh zaplať. V letošním roce se vybralo celkem 34. 271 Kč, což je v historii sbírky v naší
obci zatím nejvíce.
Text: Mgr. Jindřich Surala, foto: Jaroslav Michl
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Příspěvek starostky obce
Vážení spoluobčané,
zima už se s námi pomalu loučí a myslím si, že už se všichni těšíme na jaro. I když ta letošní zima byla zase velmi
mírná, tak jak už si na to pomalu zvykáme, tak alespoň okolo Vánoc a koncem roku nás potěšil bílý poprašek, který
navodil takovou tu vánoční atmosféru.
Rok 2022 je rokem, kdy se budou konat komunální volby. Hlavním úkolem vedení obce je tedy soustředit se na
dokončení úkolů, které jsou rozpracované a připravit nové projekty pro vedení obce a zastupitelstvo, které vzejde z
podzimních voleb. Základem pro investiční akce v letošním roce bylo jejich zařazení do rozpočtu obce Kostelec u
Holešova na rok 2022, který schválilo zastupitelstvo obce v prosinci.
Do jara bude dokončena rekonstrukce Domu seniorů. Provádí se oprava fasády, balkonů a nátěr kovových
konstrukcí. Původní sokl bude nahrazen odvětrávacím systémem. Stávající zákryt okapového žlabu je nahrazen nově
vybudovanou římsou. V listopadu a prosinci 2021 byla provedena výměna původní střešní krytiny za novou v
provedení ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou. Dále bude provedena rekonstrukce okapového
chodníku a ostatní přidružené práce (revize hromosvodu, výměna oplechování stávajících klempířských výrobků
apod). V březnu je v plánu vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky, v rámci které bude provedena
digitalizace veřejného rozhlasu. Ta, mimo jiné, umožní rozšíření možností komunikace OÚ s občany. Připraven k
realizaci je i projekt na rekonstrukci kaple Sv. Floriána v Karlovicích. Aktuálně jsou v přípravě výběrová řízení na
dodavatele kontejnerů na biologický odpad a elektronické úřední desky. Na tyto projekty dostaneme dotaci, o
kterou úspěšně žádal Mikroregion Holešovsko, realizace bude pravděpodobně v podzimních měsících. V plánu
máme i pořízení nového vybavení Myslivny (nábytek do kuchyňky, nové stoly a židle).
K realizaci v novém volebním období bude připraven projekt na rozšíření kapacity mateřské školy, která bude nově
bezbariérová. Dále bude připraven projekt na dokončení rekonstrukce všech chodníků v Kostelci a Karlovicích. Oba
projekty budou předány novému vedení obce s vyřízeným stavebním povolením. Další projekt, který chceme
dopracovat, je projekt na revitalizaci rybníka v Karlovicích. Na všechny tři projekty, pokud to bude možné, bychom
rádi ještě v letošním roce získali dotace, aby nové vedení obce mělo zajištěný dostatek prostředků na jejich realizaci.
Nyní bych se ještě ráda několika slovy vrátila k událostem loňského roku. V předposledním a posledním čísle Kostky
v roce 2021 jsem vás informovala o situaci, která nastala při realizaci rekonstrukce kotelny v ZŠ a vzduchotechniky
ve školní kuchyni. Na tuto stavbu bylo v březnu 2021 vydáno sdělení stavebního úřadu o tom, že se jedná o tzv.
udržovací práce. Stavební úřad toto sdělení vydal na základě žádosti obce zpracované dle podkladů projektanta
a projektové dokumentace stavby předložené spolu se žádostí stavebnímu úřadu. Sdělení stavebního úřadu byl
dokument, na základě kterého byla celá stavba „Rekonstrukce kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ
Kostelec u Holešova“ legálně realizována a dokončena, a proto na tuto stavbu není potřebný kolaudační souhlas. V
době, kdy byly stavební práce na zakázce již hotové, byla na stavbě, na základě podání motivovaného cílem
poškodit obec, provedena kontrola stavebním úřadem, který následně konstatoval, že na stavbě vzduchotechniky
jsou prostupy přes strop a stěny, které projektant sice posoudil jako nevýznamný zásah, nicméně dle názoru SÚ jsou
zásahem, na který stavební povolení musí být vydáno. Stavební úřad proto vydal rozhodnutí o odstranění stavby
(konkrétně se týká jen výše zmiňovaných prostupů) a obec v zákonné lhůtě požádala o vydání dodatečného
stavebního povolení na tyto prostupy. Tímto způsobem bude celá situace po stránce legislativní vyřešena. Dle
názoru stavebního úřadu se v žádném případě nejedná o pochybení obce.
Další moje informace, kterou vám ještě dlužím, se týká vyšetřování policie ČR pro podezření z pletichy při
konkurzním řízení na ředitelku Mateřské školy Kostelec u Holešova, které bylo iniciováno zastupitelem obce Ing.
Petrem Žůrkem. Toto vyšetřování bylo ukončeno, podezření se nepotvrdilo, věc byla policií ČR odložena. Bublina
praskla, jako už mnohé před ní. Zůstala jen „ošklivá pachuť“ na straně jedné a realita mateřské školy pod vedením
nové ředitelky na straně druhé, která je důkazem toho, že se rada obce Kostelec u Holešova rozhodla správně. A to
je to nejdůležitější.
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Zprávy z obce
U S N E S E N Í schůze Rady č. 25/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 29. 11. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/25R/2021 pronájem bytu *** v Domě seniorů v
Kostelci u Holešova ***, od 1. 12. 2021.
3/25R/2021 rozpočet příspěvkové organizace Základní
škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž na rok
2022.
4/25R/2021 rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
na rok 2022.
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
6/25R/2021 starostku obce prověřením možnost
řešení dopravní situace na odboru dopravy MÚ
Holešov. Rada obce Kostelec u Holešova vydává
5/25R/2021 Směrnici č. 2/2021, o finanční kontrole.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace k zakázce "Kostelec u Holešova Rekonstrukce Domu seniorů".
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 24 obce
Kostelec u Holešova konané dne 14. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/24Z/2021 rozpočtové opatření č. 5/2021.
3/24Z/2021 rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok
2022.
4/24Z/2021 v souladu s § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, další postup pořizování
"Změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova" dle
předloženého návrhu.
6/24Z/2021 Strategický rozvojový program obce
Kostelec u Holešova na roky 2022 - 2027.
7/24Z/2021 podání žádosti o dotaci do výzvy MZem
ČR z podprogramu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků na rekonstrukci kaple
v Karlovicích.
8/24Z/2021 podání žádosti o dotaci na vybavení
zařízení pro kulturní činnost obcí a činnost spolků vybavení kuchyně Myslivny.
9/24Z/2021 podání žádosti o dotaci z IROP 2021 2027 na rozšíření kapacity Mateřské školy Kostelec u
Holešova.
10/24Z/2021 vyplacení odměn členům kulturní
komise za činnost v r. 2021.
11/24Z/2021 DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze
dne 20. 9. 2021 „Kostelec u Holešova – Rekonstrukce
Domu seniorů“

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova odkládá
12/24Z/2021 rozhodnutí o bodu č. 13 na příští ZZO
Kostelec u Holešova za účelem vyjasnění technické
proveditelnosti nárazového měření stanovené
rychlosti v obci.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova souhlasí
5/24Z/2021 s výmazem předkupního práva na
pozemky p. č. 168/24 a 168/25 k. ú. Kostelec u
Holešova u KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na
vědomí zprávu finančního výboru k vyúčtování dotací
spolků na rok 2021.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na
vědomí Dodatek č. 2 k SOD na zakázku "Rekonstrukce
školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v
Kostelci u Holešova".
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s
Městem Holešov, o výkonu některých činností obecní
policie.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 26/2021 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 15. 12. 2021
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/26R/2021 cestovní zprávy ze služebních cest
starostky obce od 6. 10. - 15. 12. 2021.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
3/26R/2021 s navýšením počtu stran obecního
zpravodaje Kostka č. 4/2021 na 20.
5/26R/2021 s poskytnutím obecních prostor (místnost
ve 2. NP Domu služeb) pro činnost dětského klubu
a pověřuje starostku obce, aby dohodla pravidla pro
používání vyhrazených prostor.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 1/2022 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 10. 1. 2022
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/1R/2022 objednání provedení stavby "Stavební
úpravy chodníku a sjezdu v obci Kostelec u Holešova,
u obecního úřadu" u f. Vodohospodářské stavby s.r.o.
Bystřice pod Hostýnem, dle předložené nabídky ze
dne 22. 11. 2021.
4/1R/2022 objednání výměny zbývajících střešních
oken na Domě služeb u f. Jan Sikora, dle předložené
nabídky ze dne 4. 11. 2021.
5/1R/2022
objednat
zpracování
polohopisu
a výškopisu pro účely zpracování PD na rekonstrukci
chodníků v obci Kostelec u Holešova.
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Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
6/1R/2022 se zřízením dočasné přípojky EE k pozemku
p. č. 168/24 a 168/25 k. ú. Kostelec u Holešova přes
místní komunikaci na p. č. 168/5 k. ú. Kostelec u
Holešova v majetku obce za podmínky dodržení
průjezdné výšky min. 4 m a na vlastních stožárech.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
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
informace k zakázce na rekonstrukci kapličky v
Karlovicích.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace k zakázce „Vybudování varovného
a výstražného systému – protipovodňová opatření
obce Kostelec u Holešova“.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 2/2022 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 24. 1. 2022
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/2R/2022 uzavření SOD na zpracování "Digitálního
povodňového plánu obce Kostelec u Holešova" s f.
Envipartner, s.r.o.
4/2R/2022 uzavření SOD na dokumentaci pro stavební
řízení povolení stavby "Rekonstrukce vzduchotechniky
ZŠ Kostelec u Holešova" a zajištění inženýringu s f.
UPOSS spol. s r.o.
6/2R/2022 přerušení provozu školní družiny ZŠ
Kostelec u Holešova v době pololetních prázdnin (4. 2.
2022) a jarních prázdnin (7. - 11. 2. 2022).
Rada obce Kostelec u Holešova projednala
5/2R/2022 žádost o finanční příspěvek na opravu
cesty (kolem starého hřiště) a konstatuje, že v
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2022 nemá
vyčleněny prostředky na opravu účelových
komunikací. O případných opravách, které budou
žadateli včetně předpokládaných nákladů konkrétně
vyspecifikovány, je možné jednat.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace o stavbě "Kostelec u Holešova rekonstrukce Domu seniorů".
U S N E S E N Í schůze Rady č. 3/2022 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 7. 2. 2022
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
5/3R/2022 uzavření smlouvy na administraci žádosti o
dotaci (IROP) na rozšíření kapacity MŠ s f. ND
agentura s.r.o., dle předložené nabídky.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
2/3R/2022 s přerušením provozu MŠ Kostelec u
Holešova v době jarních prázdnin (7. - 11. 2. 2022).
3/3R/2022 se stavebním záměrem "Kostelec u
Holešova, ***, smyčka NN". Návrh smlouvy o smlouvě
budoucí bude předložen zastupitelstvu obce.
Rada obce Kostelec u Holešova konstatuje
4/3R/2022 že stavba je zařazena v rámci ÚP Kostelec u
Holešova do plochy občanského vybavení - komerční
zařízení. Pro zřízení bytové jednotky v 2.NP požaduje
předložení stanoviska odboru územního plánování
a stavebního řádu MÚ Holešov.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací dle zákona
106/1999 Sb. za rok 2021.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
o finanční podporu příspěvkové organizace Dětské
Centrum Zlín p. o. Žádost bude předložena
zastupitelstvu obce.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
o zrušení předkupního práva Obce Kostelec u
Holešova na pozemek v k. ú. Kostelec u Holešova, ***,
žádost bude předložena ZO.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Fórum zastupitelů
Proč starostka Pospíšilíková lže?
(Zpracováno podle příspěvku "Proč starostka Pospíšilíková lže" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou
původní plnohodnotné texty s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
Že nám veřejně paní Pospíšilíková na jednání zastupitelstva 14. 12. 2021 lhala, se v tu chvíli na místě nedalo ověřit.
Svým dotazem jsem se zajímal, zda rekonstrukce (VZT a kotelna) v budově ZŠ, kudy denně prochází děti a cizí
strávníci, byla ukončena kolaudací. „Stavební povolení ani kolaudace nebyla potřeba“ vyznělo z odpovědi pí
Pospíšilíkové. O pár dní později mi začaly docházet zprávy naznačující, že to byla od pí Pospíšilíkové vědomá lež a
4
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Pospíšilíkové. O pár dní později mi začaly docházet zprávy naznačující, že to byla od pí Pospíšilíkové vědomá lež a
obec opět dělá černou stavbu navíc financovanou z dotace.
Dlouho před vyřčenou lží na zastupitelstvu 14. 12. 2021 pí Pospíšilíková věděla, že obec stavební povolení nemá a
má ho mít. 26. 10. 2021 stavební úřad doručuje obci oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby. 22. 11. 2021
podává obec jménem pí Pospíšilíkové na SÚ žádost o dodatečné povolení stavby. 2. 12. 2021 SÚ vydává výzvu k
doplnění žádosti obce o dodatečné stavební povolení (chybějící projekt a stanoviska dotčených orgánů).

Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?
(Zpracováno podle příspěvku "Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?"
www.kostelecuholesova.eu, kde jsou původní plnohodnotné texty s odkazy a zdrojovými dokumenty.)

z

webu

Vědomě lhát a podvádět v žádosti předkládané stavebnímu úřadu vyžaduje hodně velkou odvahu a drzost.
Dlouhých 15 měsíců před podáním žádosti měla paní Pospíšilíková k dispozici nezbytný posudek statika popisující
postup při bourání otvorů v nosných konstrukcích budovy školní jídelny ZŠ. V textu posudku je slovo nosná
(konstrukce či stěna) uvedeno celkem desetkrát. Přesto v žádosti na stavební úřad pí Pospíšilíková uvádí, že do
nosných konstrukcí nebude zasahováno. Že paní Pospíšilíková neumí číst nebo nerozumí obsahu psaného textu lze
nejspíš vyloučit. Zbývá jediné. Že vědomě lže a podvádí v žádosti podané na stavební úřad.
30. 10. 2019 je statikem vyhotoven posudek pro vybourání otvorů v nosné stěně. 6. 11. 2019 vzniká projektová
dokumentace rekonstrukce budovy školní jídelny ZŠ. 14. 11. 2019 obec, na základě pokynu pí Pospíšilíkové, proplácí
133.100 Kč za vyhotovený projekt. 10. 2. 2021 podává pí Pospíšilíková na SÚ žádost o stanovisko s tím, že nebude
zasahováno do nosných konstrukcí. 1. 3. 2021 SÚ obci sděluje, že práce je možné provést bez stavebního povolení
za předpokladu, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Při kontrole stavby 21. 9. 2021 stavební úřad
zjistí, že v nosné stěně jsou vybourány otvory a reaguje zahájením řízení o odstranění stavby.
Ing. Petr Žůrek,
Svůj tiskový prostor poskytl: Petr Měrka

Mateřská škola
Od začátku roku se ve školce potýkáme s vysokou nemocností
dětí
i
dospělých.
Několikrát
jsme
se
ocitli
i v karanténě. Ze začátku roku nám počasí přálo
a využili jsme skvělých sněhových podmínek na bobování a
stavění sněhuláků. Moc se dětem líbily pokusy s vodou.
Vyráběli
jsme
ledové
mandaly
a stavěli sochy z ledu. Také jsme ve školce měli zimní
olympiádu. Děti si vyzkoušely různé disciplíny, za které získaly
medaile a diplomy. Tento týden se těšíme na karneval, na
téma zvířátka. Předškoláky čeká návštěva ZŠ Kostelec u
Holešova, na kterou se také velice těší.
Markéta Štěpáníková
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kamarádů poznali. S vysvědčením byli všichni žáčci
Základní škola
spokojeni a já s nimi. Svou radost pak dávali náležitě

Velké šelmy mezi šesťáky

Ne, nebojte se, nikdo v šesté třídě neřádí jako lítý
dravec (snad jen někdy o přestávkách…)! Chceme vám
podat zprávu o přírodovědném programu o rysech,
vlcích a medvědech, našich největších šelmách, se
kterým k nám na konci ledna zavítal Mgr. M. Bojda z
Hnutí Duha. Od začátku byl nadšený z toho, kolik jsme
o nich už věděli, ale samozřejmě že jsme se díky němu
postupně dověděli spoustu dalších nových informací
a zajímavostí. Třeba díky sádrovým odlitkům jsme
mohli srovnat své a jejich tlapky, tedy u medvěda spíš
obří tlapy, povídali jsme si taky o jejich váze a velikosti
a srovnávali jsme je třeba s našimi domácími mazlíčky.
Ohromilo nás, jak jsou vlci i rysy zdatní sportovci, a též
třeba že ne všichni medvědi celou zimu prospí v
brlohu. Přemýšleli jsme nad způsobem jejich života
i tím, proč do naší krajiny patří. Hodně jsme
debatovali o tom, co dělat, kdybychom v lese uviděli
medvěda. A co nás bavilo nejvíc? Videa z fotopastí!
Byla milá, napínavá, legrační i poučná, stejně jako celá
beseda.

kamarádů poznali. S vysvědčením byli všichni žáčci
spokojeni a já s nimi. Svou radost pak dávali náležitě
najevo. A to je, myslím, to nejdůležitější!

Mg. Kateřina Suralová

Ptáci na krmítku a netopýři
Ptáček volá: Vítku, Jitko,
sypte drobky na krmítko,
čím víc dáte zrníček,
tím víc bude písniček.
Kdo se o mne nepostará,
bez písniček bude zjara.

Žáci 6. třídy a Mgr. Miluše Václavková

Vysvědčení v první třídě
První třída, první písmena a slova, první jednička
a samozřejmě také první vysvědčení. Než jsme se
nadáli, bylo tu. S prvňáčky jsme si ho rozdali a
vvysvětlili, co z něj můžeme vyčíst a co se z něj
dozvíme. Společně jsme také zhodnotili naše první
pololetí ve škole. Co se nám líbilo, co zase méně, co
jsme se všechno nového naučili a kolik nových

Koncem února proběhly v naší kostelecké škole hned
dvě besedy pro žáky 1. až 4. třídy na téma Ptáci na
krmítku a Netopýři. Tyto naučné, ale zároveň zábavné,
přednášky si pro děti připravili manželé Dvorští. Žáci
se dověděli prostřednictvím příběhu o netopýrovi
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Lucce alias Velké myší ouško mnoho nových poznatků
o životě netopýrů, například kde žijí, čím se živí
a seznámili se také s novým pojmem echolokace. Žáci
také zjistili, co má a co naopak nemá patřit do ptačího
krmítka a jak toto krmítko má správně vypadat. Dále
se žáci seznámili s množstvím druhů ptáků, kteří
mohou v průběhu zimního období navštívit naše
krmítka. Pro ně známé i neznámé druhy ptáků či
netopýrů si mohli žáci prohlédnout na fotografiích, k
dispozici ale byly též vycpané exponáty. Žákům se tyto
přednášky velmi líbily.
Tímto bych chtěla na tomto místě poděkovat za nás
všechny manželům Dvorským, jejichž krásné
a poutavé vyprávění všechny poučilo a těšíme se na
další setkání.

Autorské čtení s Petrou Podolovou

Dana Tobolíková

V naší škole se snažíme žákům zprostředkovávat různá
setkání se zajímavými lidmi a osobnostmi. Jednou
z nich je naše bývala žačka, Petra Podolová, autorka
knihy Futurum. S touto svou prvotinou vyhrála
literární soutěž Hvězda internetu, kterou pořádá
nakladatelství Fragment. Žáci 7. a 9. třídy si tak užili
zajímavou přednášku o tom, jaká cesta vede ke
kariéře spisovatelky. Společně jsme si vyzkoušeli
i literární tvoření. Doufáme, že se mezi našimi žáky
opět objeví další nadaná spisovatelka nebo spisovatel,
protože i sama autorka vzpomíná, že ji na základní
škole ovlivnila beseda se spisovatelem.

Mgr. Petra Pospíšilíková
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Akce školní družiny:
Cestujeme na severní pól
Když to venku nebylo na bobování a koulování, tak
jsme si zimní atmosféru vytvořili ve školní družině
sami. Pomocí mapy jsme se přenesli až na severní pól.
Povídali jsme si, jak to zde vypadá a kdo tu žije.
Poslouchali jsme písničku o grónské zemi, postavili
jsme si iglů z molitanových kostek, lovili jsme ryby,
oblékali jsme Eskymáky do kožešin, seznámili jsme se
zvířaty, která bychom tam mohli potkat. Děti se samy
přesvědčily, že i v zimě bez sněhu se dá užít hodně
legrace.

Hrajeme si na zimní olympiádu
Ve školní družině jsme celý týden prožili ve znamení
olympijských her. Hravou formou se děti seznámily s
různými sportovními disciplínami a zásadami fair-play.
Děti si zkusily zahrát lední hokej, rychlobruslení, skoky
na lyžích, biatlon, jízdu na saních. Každý den probíhalo
slavnostní vyhodnocení s předáním olympijských
medailí.

Maškarní karneval

Lenka Kotolanová
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Výtvarné práce žáků 6. a 8. třídy ZŠ Kostelec u Holešova
Zapomenuté rukavice (6. třída)

Portréty (9. třída)

Jarní noc
Snivý, jarní, vůní rozšlehaný
dech…
Spí ta země jako v snech.
V pýří květů, v záři hvězd.
Jako v pohádce to jest!

KRÁSNÉ JARNÍ DNY PŘEJE REDAKCE

Břízy kývnou, zavzdychá si keř.
Modrá šeř
na oblázky padá v brod.
v bílé květy, v tůně vod.

Ač spí v temnu kolem zem,
teplá je svým jarním úsměvem.
Jak by přebolenou bolestí
zachvíval sen o štěstí.
Antonín Sova
Květy intimních nálad, 1891
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Farnost
Mateřské doprovázení
Jedna spoluobčanka, vážně nemocná přijde k lékaři,
který se na ni podívá a řekne: "Vy, jistě jste věřící!"
Nemocná odpoví: "Ano." Lékař dále pokračuje: "Je to
na Vás vidět, nejste v křeči, ale velmi pozitivně
nastavená!" Ano, neboť se věřící skrze utrpení a Krev
Kristovu stává dítětem Božím, který je Boží láskou
nesen, chráněn, milován, uzdravován, vykupován a v
nebi má již připravené místo.
Pán Ježíš nám dává svůj dar – Ducha svatého, který
vlévá do nás svůj pokoj Boží – radostný, vnitřní, svatý
klid, který svět či nikdo jiný nemůže dát ani vzít.
Jistě sami máme osobní zkušenost, že někteří lidé
přinášejí či přenášejí, lépe řečeno, vyzařují onu Boží
radost, aniž by promluvili, i když mají své starosti
a trápení. Vždyť každý zde žijící prožívá chvíle šťastné,
ale i bolestné. Toho nebyla uchráněna ani Matka Boží
Panna Maria. U nás v kostele v Prusinovicích máme
Mariánský boční oltář, dalo by se říci spíše koutek
Panny Marie. Zde je na Vánoce ztvárněna ona
betlémská radostná událost narození našeho Pána
Ježíše Krista. Zde jsou kolem oltáře poslední výjevy z
křížové cesty, kdy Matka Boží se svým Synem prožívá
nepopsatelnou krutou bolest. Umírající Spasitel na
kříži nám zanechává odkaz: "Hle, Matka tvá." Mocí
tohoto přání se Panna Maria stává naší duchovní
matkou, a to každého člověka. Její mateřská
starostlivost nás provází již od narození, přes umírání,
až po naplnění našeho bytí na věčnosti.

hadic. Prohlédli si garáž hasičské zbrojnice a dostali za
úkol namalovat něco o hasičích do soutěže POODM.

Krajské ocenění pracovníků za práci s
mládeží
V prosinci proběhlo vyhodnocení dobrovolných
pracovníků v oblasti volno časových aktivit dětí
a mládeže Zlínského kraje. Vzhledem ke zhoršené
covidové situaci probíhalo hodnocení postupně v
průběhu měsíce prosince 2021 a ledna 2022. Ocenění
si za dlouholetou práci s kolektivem mladých hasičů
SDH Karlovice převzala 12. 1. 2022 Mgr. Ing. Elena
Pospíšilíková. Medaili zlínského kraje a ocenění
předával člen rady zlínského kraje Ing. Jiří Jaroš.

Ing. Ladislav Pospíšilík

Požární prevence

Maria pomocnice křesťanů, oroduj za nás.
Žehná P. Petr Dolák

SDH Karlovice
Práce s mladými hasiči
V průběhu měsíce ledna a února se uskutečnilo
několik schůzek mladých hasičů v hasičské klubovně.
Mladí hasiči se učili topografické značky, hasičské
značky, cvičili se v zapojování hadic. Trénovali motání

S nadcházejícím jarem přichází úklid zahrad a s tím
spojené pálení shrabaného listí, staré trávy
a ostříhaných větví z ovocných stromů. Bohužel se
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objevují také případy zakázaného a velmi
nebezpečného vypalování suchých porostů. Kvůli
neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé jaro
ke vzniku požárů trávy, odpadů, keřů či lesního
porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo
ohrožují lidské životy! Zdánlivě tak bezpečná činnost
jako je spalování shrabaných porostů může mít
neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se
může velice snadno vymknout kontrole – např. při
silném větru - a způsobit nejenom ohrožení života
a značné škody na majetku, ale také závažné
ekologické následky - např. v podobě ztráty části lesa
či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha
nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor
zejména starší spoluobčané. Zákon o požární ochraně
hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či
podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých
látek na volném prostranství povinny učinit
odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování
nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha
nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor
zejména starší spoluobčané. Zákon o požární ochraně
hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či
podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých
látek na volném prostranství povinny učinit
odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování
nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.
Vybráno z článku Rady obyvatelstvu por. PhDr. Petr
Kopáček tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR

Pozvánka na akce

Vybráno z článku Rady obyvatelstvu por. PhDr. Petr
Kopáček tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR
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