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Příspěvek starostky obce
Vážení spoluobčané,
v listopadu 2018 jsem byla zastupitelstvem zvolena starostkou obce Kostelec u
Holešova. Ještě dnes si velmi dobře vzpomínám na pocity a myšlenky, které se
mi tehdy honily hlavou. Po celoživotní úspěšné práci v oboru, který jsem se
naučila na vysoké škole, jsem se rozhodla zcela změnit svou profesi. Z
hydrogeologa se ze mě prakticky přes noc stala starostka obce. Začala jsem
pracovat v oboru, který se nedá naučit. Samotný výkon této funkce byl pro mě
velkou životní školou a mnoho mi dal, ale také jsem se v mnohém vyléčila ze
svého dřívějšího, možná trošku idealistického, pohledu na život a lidi. Přichází
doba, kdy budu agendu starosty obce předávat svému nástupci, kterému dají
důvěru nově zvolení zastupitelé obce. Přála bych obci Kostelec u Holešova i
Karlovicím, kde jsem před 22 lety našla nový domov a kde jsem mezi místními
starousedlíky byla spokojená a šťastná, aby nový starosta mohl soustředit
veškeré své úsilí pouze na práci, která přinese obci a tím i jejím občanům
viditelný prospěch. Já sama jsem se o to po celou dobu výkonu své funkce
poctivě snažila.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce 

Příspěvek místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední číslo obecního zpravodaje KOSTKA v tomto
volebním období. Po celou dobu uplynulých čtyř let bylo snahou vedoucích
představitelů obce objektivně a pravdivě informovat vás občany o dění v obci.
Mimo jiné se tak dělo i prostřednictvím tohoto zpravodaje, v příspěvku starostky
obce a v rubrice Zprávy z obce. Prostor vyjádřit svůj názor měli také zastupitelé v
rubrice Fórum zastupitelů. Bohužel, ne všichni do ní přispívali s cílem objektivně a
pravdivě informovat o věcech veřejných. Ba naopak, měli jediný cíl: zesměšnit,
urazit, znevážit a tímto způsobem získat přízeň vás občanů. Všechny jimi uměle
vyvolané kauzy byly příslušnými orgány prošetřeny se závěrem, že k pochybení ze
strany obce nedošlo. Každý zastupitel obce se dostává do povědomí veřejnosti
skutky,občanů.
a jak prosazuje
hájí
svými skutky, a jak prosazuje a svými
hájí zájmy
Ne vždya je
možné zavděčit se všem. V průběhu čtyřletého
volebního období přichází řada projednávaných bodů, ve kterých se zájmy občanů různí. Zde je na zastupiteli, aby si
k dané problematice získal potřebné informace a potom hlasoval dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, bez
ohledu na to, kdo ho bude chválit a kdo ho bude nenávidět.
Ve dnech 23. a 24. září si ve volbách do zastupitelstev v Česku zvolíte nové složení zastupitelstva obce Kostelec u
Holešova, kterému dáte důvěru pro období let 2022 – 2026. V tomto končícím volebním období bylo v
zastupitelstvu obce zastoupeno 5 volebních stran. Je namístě zhodnotit jejich práci a přínos pro obec a následně se
rozhodnout. Jsou dvě možnosti: zachovat stávající stav, nebo nastolit změnu. Osobně jsem připraven přijmout
jakékoli rozhodnutí, které vzejde z demokratických voleb. V případě zachování stávajícího stavu a vůlí nově
zvolených zastupitelů, jsem připraven ucházet se o post starosty obce. V případě změny, jsem připraven s pokorou
a nadhledem přijmout tento volební výsledek a v zastupitelstvu obce pracovat jako konstruktivní opozice. Vážení
spoluobčané, přeji nám všem, aby se do nově zvoleného zastupitelstva obce dostali zapálení lidé, kteří mají rádi
svou obec, svůj region. Važme si jich, není jich mezi námi zase tolik. A hlavně je ochraňme před těmi, kteří umí
slovně útočit na vše, co se hýbe.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce
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Odpověď zastupitele na příspěvek starostky obce v Kostce 2/2022
ODPOVĚĎ
Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Příspěvek starostky obce v čísle 2/2022
na straně 3 text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru
obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je
uveden v příspěvku „Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu“ 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.
Uveřejněný názorový postoj pí Pospíšilíkové, že naplňování a dodržování zákonů pouze spotřebovává její
drahocenný čas a jedná se o finanční prostředky „vyhozené z okna“, je trestuhodný. Jako zastupitelka obce
Kostelec u Holešova skládala pí Pospíšilíková slib, že bude dodržovat Ústavu a zákony ČR. Tedy i Čl. 17 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod, zaručující právo na informace. Nebo že bude dodržovat zákon č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, garantující právo na informace od obce Kostelec u Holešova, jakožto orgánu
veřejné moci. Nebo § 82 zákona o obcích, který jednoznačně definuje právo každého zastupitele požadovat
informace od orgánů obce Kostelec u Holešova, zaměstnanců obce, či příspěvkových organizací zřízených obcí.
Obec Kostelec u Holešova je dlouhodobě skoupá na veřejné sdělování informací o své činnosti, zvláště těch
negativních. Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva obce je v podstatě nefunkční. Nezbývá než využít formální
právní postup a žádat od orgánu státní moci, úřední osoby pí Pospíšilíkové, o poskytnutí informací. Poučen
negativní zkušeností z minulosti tak činím dokladovatelným způsobem: písemnou formou prostřednictvím datové
schránky.
V případě, že je duplicitně požadována veřejně dostupná informace, zná zákon zjednodušený postup jak žádost
rychle vyřídit – odkázat na zveřejněný dokument. Za celou dobu mých žádostí si nepamatuji, že by obec Kostelec u
Holešova tento postup s odkazem na zveřejněný dokument využila. Jinými slovy nežádám o existující veřejně
dostupné informace, ale o ty, co se obec rozhodla před veřejností utajovat.
Že občané přímo nevidí výsledky spojené s vyřizováním agendy žádostí o informace, nedává žádnému úředníkovi
právo, aby veřejně rozkřikoval o neúčelně a neužitečně spotřebovaném jeho drahocenném čase. Jednak na tuto
a podobnou agendu dostává obec více než slušné množství peněz z rozpočtového určení daní a potom přímo pí
Pospíšilíková dostává měsíční odměnu 60 187 Kč za výkon funkce (úřední osoby). Pokud má pí Pospíšilíková, jako
úřední osoba obce Kostelec u Holešova, představu, že si bude vybírat jen užitečné a účelné agendy, co nebudou
spotřebovávat její drahocenný čas a finanční prostředky obce, tak nemá ve funkci úřední osoby a starostky obce
Kostelec u Holešova co pohledávat. To bychom se třeba mohli dočkat, že obec nebude občanům ověřovat podpisy,
dělat občanům výpisy z katastru nemovitostí, přestane dělat agendu správních řízení, nebude dělat výběrová řízení
na dodavatele, protože by to pro pí Pospíšilíkovou mohla být rozsáhlá a časově náročná agenda, jejíž výsledky v obci
občané neuvidí. Paní Pospíšilíková zjevně nepochopila, že jako úřední osoba (třeba ve funkci starostky) má jako
orgán státní správy povinnost sloužit občanům a veřejnosti v zákonem popsaných situacích a postupech. Její
opakovaně veřejně ventilovaná obsese, že občané požadují informace, začíná po 7 letech ve vrcholných funkcích ve
vedení obce být neslučitelná s řádným výkonem úředníka obecní samosprávy a orgánu státní správy.
Ing. Petr Žůrek

Zprávy z obce
U S N E S E N Í schůze Rady č. 10/2022 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 23. 5. 2022
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/10R/2022 přidělení bytu č. 8 v Domě seniorů *** od
1. 6. 2022.

5/10R/2022 navýšením ceny za zakázku "Oprava
sjezdu a části chodníku u Domu služeb."
6/10R/2022 objednání oprav kanalizačních vpustí u f.
WOXI.
7/10R/2022 nákup stravovacího terminálu pro ŠJ u
firmy Z-WARE s.r.o.
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Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
3/10R/2022 se změnou Strategického rámce MAP doplnění bezbariérovosti do projektu navýšení
kapacity MŠ v Kostelci u Holešova a navýšení
celkových výdajů projektu na 15 000 000 Kč.
4/10R/2022 se změnou Strategického rámce MAP zařazením investičního záměru "Modernizace
odborných učeben a odborných kabinetů" do
Strategického rámce MAP.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace k zakázce "Kaple Sv. Floriána - stavební
udržovací práce."
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 27 obce
Kostelec u Holešova konané dne 26. 5. 2022
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/27Z/2022 DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne
20. 9. 2021 „Kostelec u Holešova – Rekonstrukce
Domu seniorů.“
4/27Z/2022 závěrečný účet Obce Kostelec u Holešova
za rok 2021 bez výhrad.
5/27Z/2022 účetní závěrku Obce Kostelec u Holešova
za rok 2021 a hospodářský výsledek ve výši 6 142
052,94 Kč.
6/27Z/2022 rozpočtové opatření č. 1/2022.
7/27Z/2022 uzavření SOD na provedení stavby
"Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v
Kostelci u Holešova" s f. Rovina stavební a.s.
8/27Z/2022 uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. OT-014330061233/001-ADS na stavbu
"Kostelec u Hol. P. Černý, kabel NN" s EG.D, a.s.
9/27Z/2022 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene č. OT-001030071430/001MPPR na stavbu "Kostelec u Hol., *** Kab. NN"
10/27Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy č.
D/2022/11 na poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč s
Charitou Holešov.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá
hospodářce obce připravit rozpočtové opatření, které
zahrne do rozpočtu obce na rok 2022 náklady na
vybudování veřejné infrastruktury obce – páteřního
vodovodního řadu pro lokality BI 6 a BI 7 dle projektu
stavebníků a platného stavebního povolení.
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá Radě
obce zabezpečení výběrového řízení na vybudování
veřejné infrastruktury obce – páteřního vodovodního
řadu pro lokality BI 6 a BI 7 dle projektu stavebníků
a platného stavebního povolení.
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U S N E S E N Í schůze Rady č. 11/2022 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 6. 6. 2022 Rada obce
Kostelec u Holešova schvaluje
7/11R/2022 navýšení platby za nájemné a služby na
Domě seniorů o celkem 600 Kč/měsíc od 1. 7. 2022.
8/11R/2022 příspěvek na věcný dar do tomboly na
školní diskotéku ve výši 3 000 Kč.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
4/11R/2022 s PD stavby "Kostelec u Hol., Astonas,
smyčka NN."
5/11R/2022 s přijetím daru - nafukovacího bazénu v
hodnotě 499 Kč pro MŠ Kostelec u Holešova.
6/11R/2022 s výjimkou počtu dětí v MŠ ve školním
roce 2022-2023 (bude zapsáno 26 dětí).
9/11R/2022 s PD "MŠ Kostelec u Holešova - rozšíření
kapacity mateřské školky" a jako vlastník sousedících
nemovitostí s umístěním stavby na pozemcích p. č. st.
237/2 a 213/3 k. ú. Kostelec u Holešova.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh
na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na p. č. 168/5 v k. ú. Kostelec u
Holešova pro stavbu "Kostelec u Hol., Astonas, smyčka
NN." Návrh bude předložen ZO na zasedání ZO č. 28.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace ke stavbě - "Kaple Sv. Floriána - stavební
udržovací práce."
U S N E S E N Í schůze Rady č. 12/2022 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 20. 6. 2022
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
6/12R/2022 provedení výměny vodovodního potrubí v
ZŠ Kostelec u Holešova v rozsahu dle nabídky f.
Antonín DAREBNÍČEK INSTALATÉRSTVÍ (IČ 49154591).
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
3/12R/2022 s navýšením počtu stran obecního
zpravodaje Kostka č. 2/2022 na 20.
4/12R/2022 se stavebním záměrem "Kostelec u Hol.
***, Kab. NN."
5/12R/2022 s plánovanou stavbou "Kostelec u Hol.
K./172 ***, Kab. NN" za podmínky, že nedojde k
poškození zařízení v majetku obce.
7/12R/2022 s provedením výkopu na obecním
pozemku č. p. 736/10 k. ú. Kostelec u Holešova
(překop chodníku před objektem č. p. 56) po dobu
nezbytně nutnou pro účely opravy havárie kanalizační
přípojky, za podmínky dodržení potřebných
bezpečnostních opatření a následném uvedení
chodníku do původního stavu (obnova dlažby).
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
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břemene č. OT-001030074990/001-MOPR na stavbu
"Kostelec u Hol., ***, Kab. NN", návrh smlouvy bude
předložen ke schválení ZO na zasedání ZO č. 28.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace ze schůzky, která se týkala zabezpečení
provozu a financování školní kuchyně od 1. 9. 2022.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace o stavbě "Kaple Sv. Floriána- stavební
udržovací práce."
U S N E S E N Í schůze Rady č. 13/2022 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 11. 7. 2022 Rada obce
Kostelec u Holešova schvaluje
6/13R/2022 uzavření Dodatku č. 1 k SOD na stavbu
"Kaple Sv. Floriána - stavební udržovací práce".
7/13R/2022 cestovní zprávy ze služebních cest
starostky obce od 12. 5. do 11. 7. 2022.
10/13R/2022 prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem školního bytu Kostelec u Holešova *** do
31. 7. 2023.
12/13R/2022
zaslání
poptávky
na
zakázku
"Modernizace vybavení objektu pro místní spolky"
navrženým firmám.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
8/13R/2022 s poskytnutím peněžního daru ve výši
2 000 Kč Mysliveckému spolku "Mariánov"
Domaželice. 9/13R/2022 s navrhovaným řešení
křížením kabelu NN stavby "Kostelec u Hol. ***, Kab.
NN" s kanalizací. 11/13R/2022 s provedením opravy
PPS 12. Před provedením opravy doporučuje posoudit
odborníkem celkový technický stav PPS 12 a poté se
rozhodne o konečném řešení.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace o stavbě "Kaple Sv. Floriána - stavební
udržovací práce."

Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického
dozoru na zakázku" Rekonstrukce vzduchotechniky
školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova" s firmou
DORRES s.r.o.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
uzavření příkazní smlouvy na zajištění autorského
dozoru na zakázku" Rekonstrukce vzduchotechniky
školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova" s f UPOSS spol.
s r.o.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost
o odprodej pozemku k. ú. Kostelec u Holešova ***.
Žádost bude předložena k projednání v ZO na zasedání
ZO č. 28.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 14/2022 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 1. 8. 2022
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/14R/2022 poskytnutí obecních pozemků v k. ú.
Karlovice u Holešova č. parc. 85/10 a 85/11 v roce
2022 pro pastvu koní, za podmínky zpětného předání
pozemků v nepoškozeném stavu.
5/14R/2022 objednání náhradní výsadby u firmy
Horák a synové. Okrasné školky s.r.o.
Rada obce Kostelec u Holešova konstatuje
3/14R/2022 že o žádosti *** o povolení kácení na
parcele č. 980 k. ú. Kostelec u Holešova a prodeji
dřevní hmoty bude rozhodnuto až po vydání
Rozhodnutí orgánu OŽP.
Rada obce Kostelec u Holešova projednala
4/14R/2022 žádost *** o vybudování zastřešeného
stání u domu ***. Vzhledem k tomu, že dojde k
vizuální změně celé větve řadové zástavby, požaduje
obec k této žádosti stanovisko všech majitelů domů v
dané řadové zástavbě.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Fórum zastupitelů
ODPOVĚĎ
Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 2/2022 na
straně 6 - 7 příspěvek starostky obce s názvem „Odpověď starostky obce na články v rubrice Fórum zastupitelů ve
zpravodaji Kostka č. 1/2022“ text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti.
Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji.
Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Pospíšilíková si ze lží sama utahuje smyčku“ 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.
První lež pí Pospíšilíkové je obsažena v její větě: „Tyto články předkládají občanům obce jako fakta jeho nepodložené
domněnky, konstrukce a možná i vědomé lži.“ V textu mého článku v periodiku KOSTKA č. 1/2022 je odkaz na
příspěvky „Proč starostka Pospíšilíková lže?“ a „Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?“ uveřejněné
na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny bohaté zdrojové důkazní dokumenty dokazující
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vyčerpávajícím způsobem tvrzení uvedená v textu mých příspěvků. Na rozdíl od pí Pospíšilíkové, která obvinění mé
osoby ze lži nepodloží ve svém textu jediným důkazním dokumentem, nebo odkazem na veřejně dostupný důkaz. Je
smutné sledovat, jak je vrcholný představitel obce ovládán pouze pudem zničit opoziční kritický hlas. Paní
Pospíšilíková je vězněm své představy, že pokud se zastupitelstvo obce, přičiněním devótní hlasovací kliky, právně
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na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny bohaté zdrojové důkazní dokumenty dokazující
vyčerpávajícím způsobem tvrzení uvedená v textu mých příspěvků. Na rozdíl od pí Pospíšilíkové, která obvinění mé
osoby ze lži nepodloží ve svém textu jediným důkazním dokumentem, nebo odkazem na veřejně dostupný důkaz. Je
smutné sledovat, jak je vrcholný představitel obce ovládán pouze pudem zničit opoziční kritický hlas. Paní
Pospíšilíková je vězněm své představy, že pokud se zastupitelstvo obce, přičiněním devótní hlasovací kliky, právně
neúčinným usnesením distancuje od webu www.kostelecuholesova.eu, přestanou moje internetové stránky
a publikované důkazy existovat. Parafrázováním si dovolím připomenout starý reklamní slogan („Když něco nevíte,
neznamená, že to neexistuje“): „Když před fakty zavíráte oči, neznamená, že fakta přestanou existovat.“
Druhá lež pí Pospíšilíkové při její obhajobě ohledně černé stavby spočívá v porušení podmínky stavebního úřadu,
kterou si sama ve své žádosti stanovila. Podmínka (z žádosti a stanoviska SÚ), „že nebude zasahováno do nosných
konstrukcí“ byla obcí porušena, a proto SÚ zasáhnul, vydal usnesení o odstranění stavby a obec musela zažádat o
dodatečné stavební povolení. Následně obec musela zaplatit další projekt za více jak 196 tis. Kč a dodatečné požární
úpravy za téměř 465 tis. Kč. Vrstvením lží fakta nezměníte.
Třetí lež pí Pospíšilíková formuluje ve své mylné a utkvělé představě o právu zastupitelů jednat kdykoliv jménem
obce, či o jednotném robotickém hlasování zastupitelů podle předem nalinkovaných not. Zdržet se hlasování, když
např. nemám o projednávaném bodu dost informací, je právo zastupitele. Nikoliv ostuda, jak se pí Pospíšilíková
snaží mediálně občanům podsunout. Svou lež nakonec korunuje tvrzením, že pro zájem obce a občanů se není třeba
ohlížet na dodržování zákonů. Při pohledu do Zákona o obcích zjistíte, že pí Pospíšilíková ve svém textu uvádí
nesmyslné lži. V § 99 odst. 1 se praví: „Rada obce je výkonným orgánem obce…;“ podobně v § 103 odst. 1 se píše
„Starosta zastupuje obec navenek.“ Tedy nikoliv zastupitel Žůrek, ale starostka jedná za obec. Nikoliv zastupitel
Žůrek, ale rada obce je výkonným orgánem obce. Jako zastupitelé se můžeme pouze vyjádřit na jednání ZO k
obsahu předložených projednávaných bodů. Lživé obviňování mé osoby z nicnedělání jen ukazuje na nízkou úroveň
vzdělání pí Pospíšilíkové v Zákoně o obcích. Účelově překroucený a lživě použitý obsah slibu zastupitele podtrhuje
neúctu pí Pospíšilíkové k Ústavě a zákonům ČR. Slib v jedné větě obsahuje nejen svědomitý výkon funkce v zájmu
obce a občanů, ale také zároveň slib řídit se Ústavou a zákony ČR. Dodržovat zákony (a Ústavu) je nutná a nezbytná
primární podmínka pro jednání v zájmu obce a občanů. Existují případy pravomocně odsouzených starostů, kteří
vybílili obecní pokladnu, aby za 2/2 občany v hospodě platili útratu. Obhajovali se, že to dělali ve prospěch občanů
obce. Soud při jejich pravomocném odsouzení měl jiný názor: předně je třeba dodržovat zákony.
Ing. Petr Žůrek

ODPOVĚĎ ZASTUPITELKY A STAROSTKY OBCE ZASTUPITELI
Předem se omlouvám občanům, že tentokrát bude můj článek ve fóru zastupitelů adresný.
Pane zastupiteli Žůrku,
vzhledem k tomu, že se v nadcházejícím volebním období nebudu z osobních důvodů ucházet o funkci starostky obce,
měl jste poslední příležitost předložit v obecním zpravodaji občanům vaše zkreslené a neúplné informace cílící na moji
osobu jakožto starostku obce. Kdysi jsem se zařekla, že na Vaše invektivy v Kostce reagovat nebudu, neboť obecní
zpravodaj není bulvární plátek, a proto podle mě není tím pravým místem, kde by měla probíhat diskuse tohoto
druhu. Dlouho jsem to vydržela, ale články v Kostce č 2/2022 jsem nemohla nechat bez odpovědi a tento článek
zveřejňuji proto, že tak jako starostka obce činím opravdu naposled.
V první Vaší odpovědi zatvrzele poukazujete na starostku jako člověka, který lhal a podváděl v kauze rekonstrukce
kotelny a VTZ ve škole. Předkládáte občanům výňatky z nejrůznějších dokumentů sestavené tak, aby podpořily vaši
urputnou snahu dokázat to, co tvrdíte. Zásadní finální dokument stavebního úřadu MÚ Holešov v celé této záležitosti,
„Usnesení o odložení věci“, který jste si dle mého skálopevného přesvědčení zcela jistě na SÚ v Holešově rovněž
vyžádal a máte ho tedy k dispozici, jste z evidentních důvodů nezveřejnil – prostě se Vám „nehodí“, protože boří Vaši
snahu přesvědčit občany, že v čele obce stojí podvodník a lhář. Člověk, který se ohání ctí a důstojností a je schopen
sebereflexe, by tak zcela jistě učinit měl.
Druhá Vaše odpověď je důkazem toho, jaký jste mistrný manipulátor veřejného mínění, a jak dovedete využívat
nedokonalosti zákona ve své permanentní snaze šikanovat obecní úřad. Vedení obce se už od minulého volebního
6
období řídí zcela jinými pravidly transparentnosti svého konání, než tomu bylo v době předchozí. Zveřejňované zápisy
ze ZO a RO jsou anonymizovány v nezbytně nutném rozsahu a troufám si říct, že žádný dotaz, podnět nebo jiná forma
iniciativy občanů směřovaná na obec nezůstala bez odezvy, tj. nespadla pod stůl. Na výkon veřejné správy obec
dostává měsíčně cca 33 000 Kč. Vámi zmiňovaný příjem obce z rozpočtového určení daní je svojí podstatou prioritně
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nedokonalosti zákona ve své permanentní snaze šikanovat obecní úřad. Vedení obce se už od minulého volebního
období řídí zcela jinými pravidly transparentnosti svého konání, než tomu bylo v době předchozí. Zveřejňované
zápisy ze ZO a RO jsou anonymizovány v nezbytně nutném rozsahu a troufám si říct, že žádný dotaz, podnět nebo
jiná forma iniciativy občanů směřovaná na obec nezůstala bez odezvy, tj. nespadla pod stůl. Na výkon veřejné správy
obec dostává měsíčně cca 33 000 Kč. Vámi zmiňovaný příjem obce z rozpočtového určení daní je svojí podstatou
prioritně určen na údržbu a rozvoj obce, podporu příspěvkových organizací, spolků atd., tedy nikoliv na výkon
veřejné správy. V závěru článku se svým sdělením: „Její opakovaně veřejně ventilovaná obsese, že občané požadují
informace…“ schováváte za občany obce. V roce 2021 přišlo na obec 67 žádostí o informace v režimu informačního
zákona (když nepočítám dalších 13, které jste podal jako zastupitel obce) a z nich 36, za kterými stojíte Vy osobně, a
přitom jako zastupitel obce máte ke všem těmto požadovaným informacím neomezený elektronický přístup.
Vyřizování konkrétně těchto Vašich žádostí elektronickou formou, na kterém trváte, je to, co já považuji za zbytečně
utracený čas a peníze obce. Jen pro doplnění - dalších 26 žádostí jde na „margo“ právnické osoby, za kterou stojí
zhotovitel zakázky na kotelnu a VZT, se kterým jsme z objektivních důvodů předčasně ukončili spolupráci a který tím
sleduje svoje specifické cíle.
A naposledy ke mzdě starostky, o které se ve svých článcích zmiňujete už poněkolikáté a u které Vám asi nejvíc vadí,
že není posílána na váš bankovní účet. Hrubá mzda starostky Kostelce u Holešova je aktuálně 54 086 Kč (nikoliv 60
187 Kč jak uvádíte). Je to nařízením vlády stanovená odměna za práci starosty obce a současně odměna za velkou
odpovědnost a 24 hodinovou pracovní pohotovost po dobu 365 dnů v roce.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, zastupitelka a starostka obce

Jsme připraveni pokračovat. Ale v čem?
(Zpracováno podle příspěvku "Jsme připraveni pokračovat. Ale v čem?" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou
původní plnohodnotné texty s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
Kandidátka Hlobilova uskupení měla v roce 2018 heslo: "Jsme připraveni pokračovat." Za 4 roky se ukázalo, v čem
pokračovali - porušování zákona, obcházení předpisů, neplnění povinností předepsaných zákonem, prohraný soudní
spor. Mašinérii státní správy, orgánům činným v trestním řízení a soudům chvíli trvá, než se doberou závěru.
Nicméně plody jejich "pokračování" průběžně dozrávají a je dobré si je připomenout. Třeba i proto, abychom
seznali, v čem chce Hlobilovo uskupení pokračovat a proč jména jako Zaviačičová, Surala, Ballnér, A. Pospíšilík
nejsou u něj vidět.

Aktuálně probíhající řízení
Výsledek právě probíhajících řízení a kontrol sice není znám, ale už jen skutečnost, že řízení s obcí bylo zahájeno,
značí, že úřady mají oprávněné podezření z porušení předpisů podložené důkazními dokumenty.
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - dělení zakázky při zadávání veřejné zakázky na veřejné osvětlení v obci
Kostelec u Holešova v letech 2017 - 2018.
2. Ministerstvo vnitra ČR - výkon zákona č. 106/1999 Sb. při poskytování informací.
3. Česká inspekce životního prostředí - neprovedení náhradní výsadby za způsobenou ekologickou újmu.

Dokončená řízení a soudy
Ohledně ukončených případů byly informace již zveřejněny - především v sekci "Černá listina" webu
www.kostelecuholesova.eu. Připomenu ty nejzásadnější případy.
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - zrušení výběrového řízení z moci úřední (veřejná zakázka na dodavatele
veřejného osvětlení). Obec musela zaplatit 30 000 Kč.
2. Krajský soud v Brně - porušení Tiskového zákona. Obec musela zaplatit 53 433,63 Kč (náklady předepsané
soudem, advokát obce, cestovní náklady obce).

Konsolidace a zpracovávání důkazů
1. Pronájem školní jídelny - ztráta obce minimálně 1,46 mil. Kč.
2. Chodníky v Kostelci u Holešova - vybudovány bez stavebního povolení a v rozporu s projektovou dokumentací.
Projektant, stavební dozor, zhotovitel ani obec nezaregistrovali, že se chodník nedá postavit dle projektu. Musela
zasáhnout PČR a SÚ, aby se situace napravila. Obci vznikly dodatečné náklady.
7
3. Podezření na dotační podvody.
4. Obec porušila podmínku Stavebního úřadu při rekonstrukci technologií pro ŠJ. Obec musela navíc zaplatit téměř
698 tis. Kč (další projekt, nutné požární úpravy).
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3. Podezření na dotační podvody.
4. Obec porušila podmínku Stavebního úřadu při rekonstrukci technologií pro ŠJ. Obec musela navíc zaplatit téměř
698 tis. Kč (další projekt, nutné požární úpravy).

„Jsme připraveni pokračovat“
Ačkoliv jsou důkazy veřejně publikované na webu obce www.kostelecuholesova.cz v části Zpravodaj KOSTKA, sluší
se zde připomenout, co si Hlobilovo volební uskupení představuje za svým "Jsme připraveni pokračovat." Sliby jsou
zveřejněné na straně 2 periodika KOSTKA č. 3/2018. Níže si dovoluji doplnit, jak slib dopadl.
 Rekonstrukce míst pro oddělený sběr odpadů - projekt zastaven pro nereálnost splnění podmínek dotace, dotace
732 050 Kč vrácena.
 Revitalizace rybníka v Karlovicích - nerealizováno, obec nezískala dotaci.
 Revitalizace zeleně od družstva po náves a na hřbitově - realizováno, výsledky (funkčnost, estetika) vidíte sami.
 Rekonstrukce Domu seniorů - na několik etap z části proběhla, momentálně se řeší reklamace.
 Dokumentace pro šatny na hřišti – nerealizováno.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce
Tiskový prostor poskytl: Radoslav Pospíšilík a Petr Měrka, zastupitelé obce

Fotogalerie MŠ
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Základní škola
Nový školní rok

Sdružení rodičů žáků ZŠ
Letní karneval
Letošní karneval byl tak trošku netradiční. Nekonal se
totiž v období masopustního veselí, ale začátkem
června. Na Myslivně se sešla spousta masek známých
i neznámých, děti se nadšeně vrhly na úkoly a za
odměnu se dočkaly vystoupení kouzelníka. Děkujeme
všem za účast!

Prázdniny jsou každý rok časem, kdy je ve škole
všechno „naruby“: opravuje se, renovuje, maluje,
vyklízí, třídí, leští…. Paní uklízečky a pan školník jsou v
jednom kole. Letošní prázdniny jsme například
vymalovali několik tříd, chodby nebo šatny. Vzhledem
k vyššímu počtu příchozích žáků bylo třeba zřídit
a nábytkem vybavit novou třídu na „staré“ budově
a nakoupit nové lavice a židličky pro 6. ročník - ten je
nově rozdělený na dvě třídy, 6. A a 6. B. Velkou a námi
žádanou změnou pro tento školní rok je převedení
školní jídelny opět pod organizaci školy. Od 1. 9. 2022
tak na sebe bereme i zodpovědnost za to, jak se
budou žáci naší školy stravovat. Vstupujeme do
programu Zdravá školní jídelna, jehož garanty jsou
odborníci z MZ a KHS, se kterými budeme
spolupracovat. Nechceme dělat ve školním stravování
žádné převratné změny nebo experimentovat, ale
chceme pro naše žáky vařit kvalitně a chutně.
Věřím, že se žákům bude ve škole líbit, že jim bude
chutnat a hlavně, že se budou učit.:)
Za naši školu přeji všem žákům úspěšný školní rok
a rodičům hodně trpělivosti a pevné nervy.
Mgr. Jana Možíšová, ředitelka školy

Akce Sdružení rodičů žáků ZŠ
Kostelec u Holešova:
1. 10. 2022 Drakiáda
28. 10. 2022 Lampiónový průvod
25. 11. 2022 Vánoční jarmark
9
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Farnost
Naše osobnost
Milí spoluobčané, chtěl bych si s Vámi připomenout
velkou osobnost kněze, politika i doživotního starosty
Orla Mons. Jana Šrámka.
Jeho osobním životním programem bylo: nehledat
sebe, neměřit velikost obětí přinášených pro církev,
vlast i národ.
1. část
Jan Šrámek byl hluboce poznamenán odříkáním
a odmítáním. Životní strasti vstupují do cesty jeho
života již od samého dětství. Otec Tomáš umírá a jeho
syn má teprve 2 roky. Do školy nastupuje již v pěti
letech. Při přijímací zkoušce do semináře, které
předsedal kardinál, odmítl číst z německé knihy. Jako
kvartán kroměřížského gymnázia byl postižen několik
měsíců oční chorobou. Z vyučování se dověděl jenom
to, co mu některý ze spolužáků přišel předčítat, hlavně
z řečtiny. V roce, který prožil v seminární nemocnici,
vyhořela téměř polovina rodného Grygova. Popelem
lehla i rodná chaloupka. Matka navrhuje přerušení
studia. Syn prosí, aby mohl pokračovat, a nabízí, že
bude dávat hodiny spolužákům. Pro nedostatek
předepsaného věku nemohl být Šrámek vysvěcen na
kněze. Byl přidělen do konzistorní kanceláře. Po
vysvěcení na kněze je ustanoven arcibiskupem dr.
Teodorem Kohnem jako kaplan v Novém Jičíně ve
vysoce průmyslovém městě s českou menšinou.
Vše, co znamenalo moc a bohatství bylo německé. V
zemské robotárně, v zemské polepšovně a krajské
trestnici bylo mimo jiné místo pro Šrámkovu duchovní
správu. Lidská i mravní bída předznamenala další vývoj
jeho činnosti. Spolupracoval s Karlem DostálemLutinovem. Školy německé, kázání v kostele německé.
Tato situace Šrámka přinutila k založení dělnických
křesťansko-sociálních spolků. Z Nového Jičína vedl
celou agendu zemského výkonného výboru.

a jeho práce všemožně znevažována. Byli mu
napadány jeho křesťanské a národní ideály. Šrámkova
činnost vzbuzovala u radikálních novojičínských
Němců tak silný odpor, že jej při arcibiskupské vizitaci
šovinisté poplivali. Jeho matka, která byla přítomná,
žalem omdlela. A aby unikl nástrahám v nedalekém
Přerově, kdy se vracel z křesťansko-sociálního výboru,
šel přes zamrzlý potok a velmi se nachladil (s následky
po celý život). Již jsme se přiblížili k roku 1918.
(Dokončení příště)
Ať Vám všem dobrý Bůh žehná! P. Petr Dolák

Farní úřad Kostelec u Holešova děkuje
zastupitelům obce Kostelec u Holešova,
kteří končí své volební období, za schválení finančního
daru. Díky této podpoře mohlo být v našem kostele
sv. Petra a Pavla nainstalováno zcela nové ozvučení,
které nahradilo staré nevyhovující zařízení. Toto ocení
nejen naši starší spoluobčané, ale také farníci v
produktivním věku. Přesvědčit se může každý, kdo
navštíví náš chrám k běžné bohoslužbě, ke které jste
srdečně zváni, nebo při svatební či pohřební mši svaté.
Jménem celého farního společenství děkuje P. Petr
Dolák.
Udílení svátosti biřmování

První svaté přijímání dětí

Organizoval sbírky pro stávkující dělníky v Moravské
Ostravě, v Orlové. Pracoval do noci neochvějně
a neúnavně ve prospěch českých dělníků na celé
Moravě i ve Slezsku. V této době zášť německých
nacionálů proti němu vzrůstala. Musel se zodpovídat
ze své činnosti. Byl vyšetřován. Bylo mu vyhrožováno
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malování na obličej, skákací hrad, nafukovací atrakci –
hod sekerou, show barmana a klauna Brdíka, jízdu na
koni a ledovou tříšť.

VESNICKÝ BIGBÍT VE STYLU SLUNCE, SENO
… S HUDEBNÍ SKUPINOU BRIXEN BAND
NA MYSLIVNĚ 9. 7. 2022

Akce kulturní komise při OÚ
Kostelec u Holešova
18. 9. 2022 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
27. 9. 2022 OD 16.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ - SETKÁNÍ SENIORŮ
13. 11. 2022 OD 16.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ - DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ SUGAR NĚKDO TO RÁD
HORKÉ

LETNÍ SVĚT

Pestré odpoledne připravila kulturní komise ve
spolupráci s radou rodičů žáků ZŠ Kostelec u Holešova
v sobotu 13. 8. 2022. Děti si užily planetárium,
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SDH Karlovice
Ze života mladých hasičů
Dne 4. 6. zkušený závodník Michal Hradil a dva
nováčci Adam Řezáč a Eliška Ha Bao Nguyen se
zúčastnili závodů jednotlivců v běhu na 60 m překážek
v obci Břest. Michal Hradil se umístil v kategorii
mladších chlapců na 5. místě, Adam Řezáč bojoval na
svých prvních závodech statečně a osadil 22. místo.
Eliška Nguyen se při svých prvních závodech umístila v
kategorii mladších dívek na 18. místě.

Dne 11. 6. uspořádal sbor pro mladé hasiče soutěž
družstev v požárním útoku „O pohár obce Karlovice.“
Družstvo mladších žáků Karlovice ve složení Daniel
Čúzy, Luboš Zedek, Eliška Nguyen, Ellen Slezáková,
Oliver Válek, Adam Řezáč, Michal Hradil svou kategorii
vyhrálo a získalo pohár vítěze. Kategorii starších žáků
vyhrálo družstvo z Roštění.

3/2022
Dne 23. 6. uspořádali vedoucí mládeže Elena, Martin
a Ladislav Pospíšilíkovi pro kolektiv mladých hasičů
a dorost odpoledne soutěží na ukončení roční
soutěžní sezóny hry Plamen. V průběhu odpoledne
předali účastníkům soutěže „Požární ochrana očima
dětí“ odměny za vyhodnocené výtvarné práce. Na
závěr poděkovali všem zúčastněným za vzornou
docházku na schůzky mladých hasičů a dosažené
výsledky v soutěžích.
Dne 1. - 6. 7. se uskutečnilo soustředění mladých
hasičů s rodiči v sokolovně Roštín s možností tréninků
na hasičském cvičišti SDH Roštín. První den byl
věnován ubytování a poznávání okolí. Druhý den
dopoledne bylo věnováno výletu na kolech na
rozhlednu Brdo. Výletu se postupně účastnili všichni
a zvolené cesty byly silně zážitkové. V odpoledním
programu se mladí hasiči zapojili do soutěží
pořádaných SDH Roštín. Svezli se hasičským autem
a vyzkoušeli moře pěny připravené místními hasiči.
Den byl ukončen přípravou na hasičském cvičišti. Třetí
den byl věnován nácviku disciplín TFA a překážkovým
disciplínám požárního sportu. Odpoledne bylo ve
znamení poznávání historie okolí na zřícenině hradu
Cimburk. Den byl ukončen fotbálkem s rodiči.
Čtvrtý den se mládež zdokonalovala v zapojování
hadic a nácviku překážkových disciplín jednotlivce.
Odpoledne bylo v režii rodin, kdy si každý volil svůj
program, koupaliště, výlet na kole, procházky do okolí.
Pátý den dopoledne pršelo, a tak se mladí hasiči
věnovali poznávání a zdokonalování znalostí z požární
ochrany, hasičských značek, topografie a nechyběly
ani stolní hry. Odpolední program byl opět v režii
jednotlivých rodin. Podvečerní program patřil
zdokonalování běhu, překážkám a závěrečnému
hodnocení s předáním malých odměn. Večer připravil
Radim Čúzy ohýnek na opékání špekáčků. Šestý den
dopoledne se balilo a připravovalo na odjezd domů.
Dne 12. 6. se naši dorostenci Natálie Hradilová a Jakub
Slezák zúčastnili krajského kola soutěže jednotlivců
dorostu v Horní Lidči. V krásném prostředí hasičského
areálu probíhaly velmi vyrovnané souboje. V kategorii
jednotlivců střední dorostenky dosáhly první tři
účastnice ve třech disciplínách shodný počet bodů. O
pořadí tak rozhodlo umístění v běhu na 100 m s
překážkami. Natálie Hradilová se umístila na 3. místě.
Jakub Slezák se v kategorii mladších dorostenců
umístil na 6. místě.
Dne 10. 7. se naši dorostenci zúčastnili závodu
Českého poháru na 100 m překážek v Moravském
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Berouně. Natálie Hradilová se v kategorii střední
dorostenky umístila na pěkném 16. místě časem 20,18
sekund z 37 startujících, kdy do jedné vteřiny se
naskládáno 11 závodnic. Jakub Slezák v kategorii
mladší dorostenci se nedal odradit uklouznutím před
bariérou, pádem u rozdělovače ani ztrátou proudnice,
pro kterou se musel vrátit a pokusy statečně dokončil
za povzbuzování přihlížejících na 28. místě.

při roztahování hadicového vedení, tak i při motání
hadic po sestříknutí terčů a jejich vrácení zpět přes
tunel na základnu. Velitel zahajoval požární útok
vypitím půl litru piva nebo jiné tekutiny postavením
terčů a pouštěním vody po signálu od členů družstva.
Družstvo A skončilo na 4. místě a družstvo B na 7.
místě.

Dne 14. 8. se čtyři mladí hasiči zúčastnili závodu TFA
mladých hasičů v Rychlově. V kategorii mladší dívky se
Ellen Slezáková umístila na 13. místě. V kategorii
mladší chlapci skončil Michal Hradil na 5. místě. V
kategorii starších chlapců skončil Jakub Slezák na 7.
místě. V kategorii dorostenek 16 - 18 let se Natálie
Hradilová umístila na 1. místě.
Ing. Ladislav Pospíšilík

Ze života sboru
18. 5. se sbor zapojil do spolupráce na Dětském dnu
pořádaném KVZ Kostelec u Holešova. V doprovodném
programu uspořádal pro návštěvníky střelby z
malorážky výstavku hasičské techniky s malou
ukázkou z činnosti mladých hasičů.
11. 6. se uskutečnila v Karlovicích netradiční soutěž v
požárním sportu „Útok na červeného kohouta“, po
dvouleté přestávce způsobené pandemií covid-19.
Kategorii mužů vyhrálo domácí družstvo. V kategorii
žen zvítězily ženy Karlovic před ženami ze Žop.

27. 6. sbor byl zapojen do školní akce s názvem
„Složky IZS.“ V prostoru fotbalového hřiště představili
členové vybavení JSDH obce a také byla připravena
dvě stanoviště pro žáky druhého stupně, kde si žáci
vyzkoušeli svoji zručnost s použitím nejjednodušší
hasicí techniky „džberovky“ a vyzkoušeli si motání
hadic.
Ing. Ladislav Pospíšilík

Nohejbal

18. 6. Na setkání Kostelců v Červeném Kostelci jsme
soutěžili se dvěma družstvy. Domácí hasiči připravili
pro soutěžící netradiční a náročnou soutěž. Vždy dva
členové družstva byli svázáni za ruce a všechny úkoly
museli vykonávat společně při překonávání překážek,

V sobotu 23. 7. 2022 se konal 19. ročník turnaje v
nohejbalu trojic. Do hry se dostalo sedm mužstev.
Hrálo se systémem každý s každým a turnaj tak nabídl
spoustu zajímavých zápasů, i individuálních
dovedností. Turnaj vyhrál tým ve složení Martin
Mrázek, Martin Hradil a Roman Zmeškal. Cenu pro
nejlepšího hráče si zaslouženě odnesl Tomáš Marek.
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 a grilované
speciality. 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, kteří odvedli skvělou
práci. Za rok nás čeká jubilejní dvacátý ročník. Věříme,
že se zase sejdeme.
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představilo dvacet čtyři soutěžících ve třech
kategoriích.
Každá střelecká směna si nejdříve prošla poučením o
bezpečnosti a seznámením s povely, které při průběhu
soutěže uslyší. Následovalo několik rad jak dosáhnout
co nejlepšího výsledku. U každého soutěžícího byl
samozřejmě na střelišti přítomen instruktor z řad
členů KVZ, který nejen na soutěžící dohlížel
a zodpovídal za plnění povelů, ale také radil a pomáhal
s manipulací s malorážkou, aby byl výsledek co
nejlepší.
Střílelo se na mezinárodní malorážkové terče na
vzdálenost padesát metrů. Pět ran nástřelných, aby
mohl soutěžící podle zásahů upravit míření a patnáct
ran soutěžních.
Spolupořadatelem byl již tradičně SDH Karlovice, který
se staral o zábavu účastníků na parkovišti před
střelnicí.
Terče byly hodnoceny „naležato“ v hodnotící komisi,
kde se do výsledkových listin zapisovaly hodnoty
dosažených bodů a celkové součty. Soutěžící si
samozřejmě po odstřílení položky své terče před
sejmutím prohlédli a po vyhodnocení si je mohli
odnést domů.
Vítěze v jednotlivých kategoriích si můžete
prohlédnout v připojené tabulce.
Vítězové v kategoriích:
Jméno
Kategorie
Bodů
Adam Štěpánek
10 – 12
116
Ema Odložilíková
10 – 12
86
Ellen Slezáková
10 – 12
79

Jiří Čúzy

Klub vojáků v záloze

Pořadí
1
2
3

Jaroslav Foltýn
Natálie Hradilová
Jakub Slezák

>12
>12
>12

127
113
111

1
2
3

Miroslav Blažek
Petr Vladyka

doprovod
doprovod

127
117

1
2

Jiří Válek

doprovod

107

3

KVZ Kostelec u Holešova – Soutěž ve
střelbě z malorážky
U příležitosti dětského dne se konal 28. 5. 2022 už
dvanáctý ročník soutěže ve střelbě z malorážky. Za
pěkného počasí se na palebné čáře postupně
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Střelecká soutěž na 30. setkání Kostelců v
Červeném Kostelci
Jedna ze sportovních soutěží na 30. setkání Kostelců v
Červeném Kostelci byla soutěž střelecká. Do
Červeného Kostelce jsme se těšili. Za ta léta, kdy se
střeleckých soutěží na setkání Kostelců zúčastňujeme,
se se střelci ze Střeleckého klubu Červený Kostelec
dobře známe. Na sportoviště nás vyrazilo soutěžit
sedm střelců složených z členů KVZ Kostelec u
Holešova a spolku Kosteláň.
Místní střelci si pro nás připravili zajímavou
dvoupoložkovou soutěž. V první disciplíně se střílelo z
malorážky s optikou 5 + 15 ran na vzdálenost 50
metrů v poloze vestoje s oporou o tyč a ve druhé
disciplíně 5 + 15 ran z velkorážní pistole na vzdálenost
25 metrů. Střílelo se zbraněmi poskytnutými členy
místního střeleckého klubu za jejich instruktážního
dozoru.
Kostelec u Holešova jsme reprezentovali se ctí. V
celkovém hodnocení družstev jsme se umístili na
druhém místě za místními střelci z Červeného
Kostelce, před třetím družstvem z Kostelce nad
Černými lesy.
Ing. Lubor Pavelec

Ing. Lubor Pavelec

Volby do obecních zastupitelstev
23. 9. – 24. 9. 2022
Více informací na www.czso.cz

Fotogalerie ZŠ
Skok do života

Slavnostní rozloučení
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Zahájení školního roku 2022/2023
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