
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Karnevale, račte dále! 

www.kostelecuholesova.cz 

To si asi řekla ta spousta dětí se svými rodiči, když v sobotu 8. února vyrazili společně do sokolovny na „Barevný 
karneval“. Děti pod vedením mladých animátorek Smíši a Smíši plnily veselé barevné úkoly, vytančily se, něco 
i pomlsaly (díky spolupráci kulturní komise s vedením hospody Na rychtě) a hlavně – v tombole úplně všechny něco 
vyhrály! 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat obci Kostelec u Holešova za finanční podporu, ale také všem laskavým 
sponzorům, kteří přispěli k bohaté tombole a občerstvení. 

Zdeňka Zaviačičová, členka kulturní komise 

     

Foto: Mgr. Petra Pospíšilíková, Martina Pšenčíková 
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Příspěvek starostky obce 

Vážení spoluobčané,  

jsme na začátku roku 2020.  Na posledním zasedání zastupitelstva obce v roce 2019 schválilo třináct ze čtrnácti 
přítomných zastupitelů rozpočet obce na rok 2020. Díky nim bylo možné již od počátku roku zahájit konkrétní 
zakázky, které byly do rozpočtu obce na rok 2020 zařazeny. V současné době vrcholí opravy prováděné v Domě 
seniorů, jejichž cílem je omezit pronikání vlhkosti do stěn v přízemí budovy a provést opatření ve třech bytech 
v přízemí, které byly vlhkostí nejvíce postiženy. Práce budou dokončeny do poloviny března a opravené byty budou 
moci být následně pronajaty novým nájemníkům. Další významnější zakázkou, jejíž realizaci chceme rozběhnout co 
nejdříve, je vybudování racionálního kamerového systému v obci. Jednáme o tom, aby kamerový systém v obci 
provozovala pro potřeby vyšetřování Policie České republiky. Postupně činíme kroky nezbytné k vydání 
registračního čísla zakázky na nákup nového dopravního automobilu pro JSDH, abychom mohli co nejdříve zahájit 
výběrové řízení na dodavatele a čerpat dotaci. Někteří z vás možná zaznamenali, že jsme na třech nových místech 
v obci osadili hlásiče veřejného rozhlasu. 

Kromě těchto konkrétních výdajů zařazených do rozpočtu obce na rok 2020 máme na účtech obce finanční rezervu 
i na další konkrétní investice, o kterých bude zastupitelstvo obce rozhodovat v průběhu roku 2020.  Snažíme se 
ovšem na plánované investice získat prostředky i z jiných zdrojů, a proto máme v letošním roce již podanou žádost 
o dotaci na revitalizaci zeleně v Kostelci, rekonstrukci tělocvičny v základní škole, rekonstrukci kotelny v základní 
škole a vzduchotechniky ve školní kuchyni a budeme do poloviny března podávat žádost o dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení a chodníků v Karlovicích. Na všechny uvedené zakázky máme zpracované projektové 
dokumentace a tam, kde je to třeba, i vyřízené legislativní podmínky realizace.  

Vážení spoluobčané, jistě jste si všimli nového formátu našeho obecního zpravodaje. Souvisí se změnou vedoucí 
redaktorky, kterou byla po rezignaci paní Šárky Andrlíkové schválena v únoru 2020 zastupitelstvem obce paní 
Michaela Čúzy. Redakční radu dále doplnila nová členka paní Martina Pšenčíková (roz. Palichová).  Na stejném 
zasedání zastupitelstva obce proběhla i dlouhá debata, která byla vyvolaná rozdílnými názory na obsahovou náplň 
a strukturu našeho zpravodaje v budoucnu. Byl zde prezentován názor zastupitele, který souvisí se zákonem danou 
povinností vydavatele periodického tisku územního samosprávného celku „poskytnout přiměřený prostor pro 
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto 
územního samosprávného celku“. Z vyjádření pana zastupitele v debatě na zasedání ZO je zřejmé, že si vykládá 
zákon tak, že pokud bude jeho příspěvek zastupitele do Fóra zastupitelů v Kostce jediný, pak je přiměřený prostor 
takový, jaký on uzná za vhodný, a to i na úkor tzv. nepovinně uveřejňovaných příspěvků jako např. o akcích školy, 
školky a spolků. A tohoto je odhodlán se domáhat i opakovaným podáním žaloby na obec. Na jednání zastupitelstva 
zazněl i jiný názor, který je možné prezentovat takto: Zachovat osvědčený formát zpravodaje v rozsahu 16 stran 
a stanovit přiměřený rozsah příspěvku zastupitele na 2/3 využitelné strany A4.  V případě požadavku na větší rozsah 
příspěvku požadovat úhradu zvýšených nákladů. Redakční rada periodika KOSTKA je voleným orgánem 
zastupitelstva obce, a proto by jí zastupitelstvo mělo stanovit taková pravidla a vytvořit podmínky, aby se jí dobře 
pracovalo. Bude tedy nezbytné zařadit na příští jednání zastupitelstva obce bod, kde by zastupitelé komplexně řešili 
tento problém.  

 

ŽÁDOST O ZAPŮJČENÍ HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ 

Vážení spoluobčané, opakovaně se na vás obracím s žádostí o zapůjčení zajímavých historických fotografií, 
které by bylo možné použít pro vytvoření publikací, jimiž bychom chtěli připomenout 240 let od založení 
Karlovic a 890 let od první historické zmínky o Kostelci. Pevně věřím, že mnoho z vás takové fotografie někde 
doma má, a bylo by hezké, kdybyste se o ně podělili s ostatními. Snímky, které uchovávají to, co už dnes není, 
nebo je úplně jiné, jsou velmi cenné pro zachování obrazu naší obce v běhu času. Děkuji všem, kteří na tuto 
žádost zareagují. 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce 

 

 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce 
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U S N E S E N Í schůze Rady č. 22/2019 obce Kostelec 
u Holešova konané dne 18. 11. 2019  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/22R/2019 vydání nákupních poukázek v hodnotě 
250 Kč seniorům starším 80 let na nákup zboží 
v místním obchodě.  
3/22R/2019 vyhlášení záměru na pronájem 
maloobchodní prodejny potravin a smíšeného zboží 
v Domě seniorů ve vlastnictví obce.  
5/22R/2019 prodloužení dohody o uložení 
audiotechniky v místnosti ve druhém podlaží 
(u schodiště) v objektu Domu služeb se z.s. Kosteláň 
do 31.12.2022.  
6/22R/2019 zavedení výběru vratné kauce za 
pronájem sokolovny k soukromým a společenským 
akcím (nevztahuje se na akce pořádané obcí, spolky 
a příspěvkovými organizacemi obce Kostelec 
u Holešova). Výše vratné kauce se stanovuje na: 3 000 
Kč - soukromé akce, 7 000 Kč - společenské akce.  
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje 
zastupitelstvu obce  
4/22R/2019 schválit vyplacení odměn členům kulturní 
komise dle návrhu předsedkyně kulturní komise ve 
výši 3000 Kč/člen. Návrh bude předložen ke schválení 
na ZZO č. 8/2019.  

U S N E S E N Í schůze Rady č. 23/2019 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 2. 12. 2019  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/23R/2019 proplacení účelových dotací z rozpočtu 
obce Kostelec u Holešova do rozpočtu ZŠ Kostelec 
u Holešova.  
4/23R/2019 uzavření smlouvy o výpůjčce nádob na 
tříděný odpad s EKO-KOM, a.s.  
5/23R/2019 vyřazení majetku dle hromadného 
protokolu č. 4/2019.  
7/23R/2019 přijetí finančního daru od rodičů dětí 
navštěvujících MŠ ve výši 3444 Kč na nákup 
didaktických pomůcek a hraček příspěvkovou 
organizací MŠ Kostelec u Holešova.  
8/23R/2019 prodloužení nájemní smlouvy na byt nad 
hasičskou zbrojnicí v Kostelci s panem Pavlem 
Cingrošem do 30.9.2020.  
Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje  
6/23R/2019 na základě důvodů specifikovaných 
v odborném stanovisku Doc. Dr. Ing. Petra Doležala 
(nepřípustnost narušení zemního valu a riziko 
zanášení propustku z důvodu malého sklonu terénu) 
navržené řešení příjezdu na soukromou parcelu přes 

záchytný příkop přívalových vod a doporučuje využít 
stávající příjezd.  
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí  
3/23R/2019 s přerušením provozu šk. družiny v době 
vánočních prázdnin (od 23.12.2019 do 3.1.2020).  

U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 8 obce 
Kostelec u Holešova konané dne 12. 12. 2019 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje  
4/8Z/2019 prodej pozemku p. č. 437/11 o výměře 24 
m2 v k. ú. Kostelec u Holešova za cenu 5 000,- Kč paní 
Věře Mňačkové, Kostelec u Holešova č.p. 71.  
5/8Z/2019 vyplacení roční odměny členům kulturní 
komise (Zdeňka Zaviačičová, Mgr. Petra Pospíšilíková 
a Klára Čúzyová) ve výši 3000 Kč/člen.  
6/8Z/2019 rozpočtové opatření č. 7/2019.  
7/8Z/2019 rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok 
2020.  
8/8Z/2019 Dodatek č. 1 k SOD na zakázku "Oprava 
budovy seniorského domu (č. p. 285) obec Kostelec 
u Holešova".  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje 
10/8Z/2019 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích svým neuvolněným členům 
za výkon funkce odměny za měsíc v následujících 
částkách bez sčítání funkcí: ● místostarosta 14.603,- 
Kč ● člen rady 3.245,- Kč ● předseda výboru/komise 
1.623,- Kč ● člen výboru/komise 1.352,- Kč ● člen 
zastupitelstva bez dalších funkcí 812,- Kč. Odměna 
bude poskytována ode dne 1. 1. 2020. V případě 
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode 
dne složení slibu. V případě budoucích změn 
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává  
3/8Z/2019 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 
o místním poplatku ze psů.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova přijímá  
9/8Z/2019 rezignaci paní Šárky Andrlíkové na funkci 
výkonné redaktorky obecního zpravodaje Kostka 
a ukládá starostce obce vypsat výběrové řízení na 
uvolněné místo.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na 
vědomí informaci o plnění úkolů naplánovaných pro 
rok 2019.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na 
vědomí petici občanů za zachování provozu 
maloobchodní prodejny v Domě seniorů. 

U S N E S E N Í schůze Rady č. 24/2019 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 16. 12. 2019  

Zprávy z obce 
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Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/24R/2019 rozšíření pokrytí obce veřejným 
rozhlasem o 3 nové hlásiče, dle nabídky firmy 
Empemont.  
4/24R/2019 cestovní zprávy ze služebních cest 
starostky obce za období od 18.10. do 16.12.2019.  
6/24R/2019 přijetí dotace do rozpočtu obce ve výši 26 
200 Kč z OPŽP na obnovu krajinné zeleně (následná 
péče Lipiny).  
7/24R/2019 rozpočtové opatření č. 8/2019.  
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí  
3/24R/2019 se stavbou oplocení na soukromé parcele 
č. st. 270, která sousedí s parcelou č. 245/3 v majetku 
obce.  
Rada obce Kostelec u Holešova rozhodla  
5/24R/2019 vyhlásit veřejné výběrové řízení na 
pronájem maloobchodní prodejny v Domě seniorů 
s finanční podporou pronájmu Obcí Kostelec 
u   Holešova. Maximální finanční podpora je 
stanovena na 90 tis. Kč/rok. Jediným kritériem pro 
výběr nájemce je nárokovaná výše finanční podpory.  

U S N E S E N Í schůze Rady č. 1/2020 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 13. 1. 2020 
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/1R/2020 uzavření smlouvy na pronájem 
maloobchodní prodejny potravin a smíšeného zboží 
v Domě seniorů Kostelec u Holešova s finanční 
podporou obce nájemci - Agrodružstvu Roštění ve výši 
70 tis. Kč ročně.  
3/1R/2020 objednání správy webových stránek obce 
dle nabídky p. Marcela Křivého v rozsahu varianty 
nabídky - pokročilá správa obsahu webu + profilu na 
Facebooku v ceně 2.300 Kč/měsíc.  
5/1R/2020 poskytnutí částky 2 000 Kč z.s. Kosteláň na 
pořízení věcného daru do tomboly na maškarním 
plese. 
6/1R/2020 odpisový plán DHM ZŠ Kostelec u Holešova 
na období 1.1.2020 - 31.12.2020.  
8/1R/2020 přidělení bytu č. 35 v Domě seniorů od 1. 
2. 2020 paní Anně Ovadové, dosud bytem Otická č. 20, 
746 01 Opava.  
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí  
4/1R/2020 se stavebními úpravami - rekonstrukcí 
přístavby (verandy) RD č.p. 225.  
7/1R/2020 se zařazením investičních záměrů 
uvedených v žádosti ZŠ Kostelec u Holešova do 
Strategického rámce MAP pro ORP Holešov.  

U S N E S E N Í schůze Rady č. 2/2020 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 29. 1. 2020  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/2R/2020 pořízení věcného daru hrazeného obcí do 

tomboly na Džínovém plese v ceně do 2 000 Kč.  
3/2R/2020 zakoupení měřiče rychlosti a jeho osazení 
na příjezdové komunikaci do obce.  
4/2R/2020 paní Martinu Pšenčíkovou za členku 
kulturní komise. 
7/2R/2020 objednání územní studie části lokality Za 
humny, která bude Změnou č. 1 Územního plánu 
Kostelec u Holešova ponechána jako plocha pro 
individuální bydlení.  
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí  
5/2R/2020 s přerušením provozu školní družiny 
v době pololetních prázdnin (pátek 31.1.2020) 
a jarních prázdnin (2. - 6.3.2020).  
6/2R/2020 s výstavbou RD na parcele č. 134/3 a 134/5 
v k.ú. Kostelec u Holešova. Dotčené pozemky 
v majetku obce musí být na náklady stavebníka 
uvedeny do původního stavu. 
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
Výroční zprávu obce Kostelec u Holešova 
o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů za rok 2019.  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
odstoupení paní Kláry Čúzyové z místa členky kulturní 
komise.  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh 
programu zasedání ZO č. 9. 

U S N E S E N Í schůze Rady č. 3/2020 obce Kostelec 
u Holešova konaná dne 3. 2. 2020 
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
3/3R/2020 vyhlášení konkurzního řízení na ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec 
u Holešova, okres Kroměříž. 
8/3R/2020 zprávy ze služebních cest starostky obce za 
období od 18.12.2019 do 27.1.2020.  
Rada obce Kostelec u Holešova jmenuje  
4/3R/2020 RNDr. Marcelu Pospíšilíkovou, Karlovice 
301, 768 43 Kostelec u Holešova členkou konkurzní 
komise za zřizovatele pro konkurzní řízení na ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec 
u Holešova, okres Kroměříž. 
 5/3R/2020 Mgr. Martina Hradila, 768 43 Kostelec 
u Holešova č.p. 401, členem konkurzní komise za 
zřizovatele pro konkurzní řízení na ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec 
u Holešova, okres Kroměříž. 
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje  
6/3R/2020 Bc. Zdeňka Klesnila, 768 43 Kostelec 
u Holešova č.p. 193, funkcí tajemníka konkurzní 
komise pro konkurzní řízení na ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola, Kostelec u Holešova, okres 
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Kroměříž.  
Rada obce Kostelec u Holešova odvolává  
2/3R/2020 z funkce ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž 
Mgr. Zdeňka Ballnéra. Posledním dnem funkčního 
období je pátek 31.7.2020.  
Rada obce Kostelec u Holešova nedoporučuje  
7/3R/2020 schválit navýšení rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní škola, Kostelec u Holešova, okres 
Kroměříž o 76 887 Kč z rozpočtu zřizovatele Obce 
Kostelec u Holešova. RO považuje vzniklou situaci za 
následek pochybení vedení Základní školy. 
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
cenovou nabídku na pokácení a ošetření stromů 
v katastru obce Kostelec u Holešova a Karlovice. 

U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 9 obce 
Kostelec u Holešova konané dne 11. 2. 2020  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje  
1/9Z/2020 stažení bodu 4 „Změna usnesení ZO 
č. 4/8Z/2019“ z programu veřejného zasedání ZO 
Kostelec u Holešova č. 9.  
2/9Z/2020 zařazení bodu „Odměna předsedkyni 
kulturní komise“ na program veřejného zasedání ZO 
Kostelec u Holešova č. 9. Bod bude do programu 
zařazen pod č. 4.  
3/9Z/2020 program zasedání ZO Kostelec u Holešova 
č. 9.  
4/9Z/2020 odměnu předsedkyni kulturní komise Mgr. 
Michaele Čúzy ve výši 1623 Kč/měs.  
5/9Z/2020 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec 
u Holešova na rok 2020 s Mysliveckým spolkem 
Kostelecký les ve výši 15 000 Kč.  
6/9Z/2020 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec 
u Holešova na rok 2020 s TJ Sokol Kostelec u Holešova 
ve výši 15 000 Kč.  
7/9Z/2020 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec 
u Holešova na rok 2020 se z.s. SK Moravan Kostelec 
u Holešova ve výši 105 000 Kč. ZO ukládá předsedovi 
spolku doložit nové doklady k vyúčtování dotace za 
rok 2019 do příštího zasedání RO.  
8/9Z/2020 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec 
u Holešova na rok 2020 se Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska-Sbor dobrovolných hasičů Karlovice 
ve výši 34 800 Kč.  
9/9Z/2020 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec 
u Holešova na rok 2020 s KVZ Kostelec u Holešova ve 

výši 13 000 Kč.  
10/9Z/2020 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec 
u Holešova na rok 2020 se z.s. Kosteláň ve výši 20 000 
Kč. Zastupitel Petr Měrka nehlasoval.  
11/9Z/2020 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec u Hol. na 
rok 2020 se Sdružením rodičů žáků Základní školy 
Kostelec u Holešova z.s. ve výši 10 000 Kč.  
12/9Z/2020 uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s organizací Sociální služby Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, na poskytnutí sponzorského 
daru pro Domov pro osoby se zdravotním postižením, 
Hlavní 1, 768 32 Zborovice ve výši 3.000 Kč.  
13/9Z/2020 uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s organizací Centrum pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje, o. p. s. na poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 3 000 Kč.  
14/9Z/2020 uzavření koncesní smlouvy na pronájem 
maloobchodní prodejny v Domě seniorů Kostelec 
u Holešova s finanční podporou nájemci Agrodružstvu 
Roštění, družstvo.  
15/9Z/2020 podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy 
MMR ČR č. 1/2020/117D8210 z podprogramu 
"Podpora obnovy a rozvoje venkova“, pro dotační titul 
č. 117D8210B "Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury", na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Kostelec 
u Holešova.  
16/9Z/2020 rozpočtové opatření č. 1/2020.  
18/9Z/2020 jako pověřenou členku redakční rady za 
kulturní komisi paní Martinu Pšenčíkovou.  
19/9Z/2020 paní Michaelu Čúzy do funkce vedoucí 
redaktorky obecního zpravodaje Kostka.  
20/9Z/2020 Dodatek č. 2 k SOD na zakázku "Oprava 
budovy seniorského domu (č. p. 285) obec Kostelec 
u Holešova".  
21/9Z/2020 uzavření smlouvy na realizaci kamerového 
systému v obci Kostelec u Holešova s firmou 
RGSYSTÉM, Holešovská 753, 768 24 Hulín, v rozsahu 
předložené nabídky. Před podpisem smlouvy bude 
vyjednán budoucí systém nakládání s daty 
z kamerového systému s oprávněnými orgány.  
22/9Z/2020 dodatky č. 1 a 2 na zakázku "Oprava 
chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova".  
23/9Z/2020 přenesení kompetence schvalování 
dodatků týkajících se víceprací na zakázce na RO. 
Podmínkou uplatnění tohoto usnesení ZO je, že 
celkové navýšení ceny nepřekročí 20 % z ceny zakázky 
uvedené ve smlouvě a zároveň je stanovena max. 
možná částka navýšení ceny na 200 000 Kč bez DPH. 
Schválený dodatek SOD bude předložen na vědomí 
zastupitelstvu na nejbližším zasedání ZO.  
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Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova neschvaluje  
24/9Z/2020 nákup ani přijetí pozemků v k.ú. Kostelec 
u Holešova p.č. 488/99, 478/36, 485/69, 744/18, 
744/29 a 744/31 nabízených darem od pana Josefa 
Káňi, Prušánecká 4145/11, 628 00 Brno - Židenice. 
25/9Z/2020 navýšení rozpočtu příspěvkové organizace 
Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, 
z rozpočtu zřizovatele Obce Kostelec u Holešova 
o 76 887 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova přijímá  
17/9Z/2020 rezignaci členky redakční rady obecního 
zpravodaje Kostka za kulturní komisi paní Michaely 
Čúzy na funkci v redakční radě zpravodaje Kostka. 
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na 
vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019. 

Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum zastupitelů 
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Panoptikum 
(kompletní originální text s odkazy a zdrojovými dokumenty je na webu www.kostelecuholesova.eu v příspěvku 
"Panoptikum") 
 
Poslední zastupitelstvo č. 9 spíše připomínalo setkání baráčníků, než kultivovanou výměnu názorů a argumentů 
volených zástupců obce. Předsedající p. Pospíšilíková po pár jednacích bodech naprosto rezignovala na uplatňování 
jednacího řádu a řízení diskuze zastupitelů. Hlásit se o slovo bylo zbytečné. Kdo měl větší koule vlomit se do diskuze 
vyhrál. 
 
Z průběhu jednání zastupitelstva jsem měl dojem, že i faktický dotaz kohokoliv z opozice narušuje předem daný 
plán rychlého prohlasování jednotlivých bodů. Místo vysvětlujících odpovědí jsme se většinou dočkali nesouvisející 
kouřové clony. Celé zasedání zastupitelstva můžete shlédnout na videozáznamu na stránkách 
www.kostelecuholesova.eu v příspěvku "ZZO č. 9 - videozáznam", část diskuzí k jednotlivým bodům naleznete 
na stránce "ZZO č. 9 zápis" v části zápisy ZO. 
 
V bodě 3 jsem se nevinně optal, jak se řeší požadavek z kontroly stavebního úřadu a Policie ČR ohledně uvedení 
černé stavby oprava chodníků do souladu s právními předpisy. Chodník je postaven v rozporu s projektovou 
dokumentací, původní technickou zprávou a samozřejmě v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dodatečné náklady 
prý uhradí obec, odpověděla p. Pospíšilíková na mou otázku. Na obranu oprávněných zájmů obce jsem vznesl další 
argumenty: p. Hlobil st. převzal dílo od zhotovitele bez výhrad, ačkoliv fyzické provedení bylo v rozporu se 
stavebním povolením; stavební dozor nezastavil stavbu a nikoho neupozornil, že se dílo staví v rozporu 
s projektovou dokumentací. Výsledkem je, že namísto zákonných a projektovaných 150 cm má chodník naproti 
horní hospodě v nejužších místech 90 cm. To je zásadní problém pro hendikepované na vozíčku, maminky 
s kočárky, nebo lidi s berlemi či jinými zdravotními pomůckami. Chodník obec dělá na dalších 40-50 let a jednou 
možná i my, v tuto chvíli zdraví a silní, budeme mít problém tudy projít či projet na vozíku. 
 
Na konci bodu 3 jsem položil zvídavou otázku, kdo zaplatí značku zákaz stání u mlékárny, co se po 2 letech konečně 
vrátila na původní místo. Dodavatel veřejného osvětlení (Etmonta) měl dle smlouvy uvést staveniště do původního 
stavu, tedy vrátit na místo značku, která byla na odstraněném starém sloupu VO. Ale protože to po něm nikdo 
nechtěl - ani stavební dozor, ani p. Hlobil st. co přebíral dílo, tak značka zmizela. Jelikož nepomáhaly moje 
opakované dotazy na zastupitelstvu ohledně zmizelé značky, musel jsem položit dotaz na Policii ČR. Možná jsem 
pedant, ale svévolné odstraňování dopravní značek nepřispívá k bezpečnosti provozu na komunikacích. 
 
V bodě 9 jsme volili ve výběrovém řízení vedoucí redaktorku periodika KOSTKA. Jelikož v minulosti Redakční rada 
jednala v rozporu s Tiskovým zákonem, což se odrazilo v prohraném soudním sporu, tak jsem chtěl znát názor nové 
vedoucí redaktorky na uplatňování kritických pasáží Tiskového zákona v periodiku KOSTKA. Dopředu jsem zaslal 10 
otázek modelových situací, se kterými se při vydávání Kostky setkávala či bude setkávat a zeptal jsem se, proč se 
nám uchazečka Michaela Čúzy nepřišla představit. Vzkaz ústy p. Pospíšilíkové mne překvapil "... a ani neměla zájem 
na otázky z vašeho dotazníku odpovídat". Chci věřit, že Michaela Čúzy se takto nevyjádřila. 
 
V diskuzi jsem předkládal konkrétní citace judikátů či paragrafů Tiskového zákona a na vyzvání jsem předložil, jak by 
měla obec postupovat: "oprávnění dotčených zastupitelů nelze omezovat vnitřními předpisy obce, zajděte si 
za právníky DAS a zeptejte se na to, jak máte postupovat". Reakce byly víc než zarážející: Pospíšilíková: "já si zase 
nedokážu představit, že by soud předepisoval obci, co je přiměřený rozsah článku zastupitele". Hlobil ml.: 
"přiměřenost je v tom, že když to bude téma zásadní, tak to mohou být třeba 2 A4 , abyste popsal problém, ale když  
  

 
 

Sdělení 

Jedná se o subjektivní názor čtyř podepsaných zastupitelů a jednoho občana obce. S tímto názorem se RO 
neztotožňuje. 

         Členové rady obce 
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to je jen o tom, že chcete psát o lidech s nějakými přívlastky, tak to je nepřiměřenost a RR vám může článek zkrátit 
tak, aby smysl nebyl změněný. Vy si vykládáte přiměřený rozsah nějakým způsobem a já jsem přesvědčený, že 
nemáte pravdu." Na celém je varující, že jim uniká základní kámen právního státu - výklad zákona může podávat 
pouze soud. Nikoliv obec, Redakční rada nebo zastupitelstvo obce. Alarmující je eroze respektování Ústavy či 
Listiny základních práv a svobod a v ní zaručených právech, jako je svoboda projevu, svoboda názoru, nepřípustnost 
cenzury. 
 
V bodě 11 jsme projednávali zakázku za 600 tisíc Kč na pořízení 7 kamer sledujících vybraná veřejná prostranství 
v obci. Kolega Měrka vznesl nevinnou, ale logickou otázku: "kde se budou záznamy uchovávat, jak dlouho a co se 
s nimi bude dít". Odpověď p. Pospíšilíkové "záznamy se nebudou uchovávat, záznam se bude po určité době mazat" 
nejenže neuspokojila, ale prohloubila podezření, že obec projekt nedomyslela a nepřipravila (co se bude dít 
se záznamem, než se smaže?). Především z pohledu ochrany osobních údajů a nakládání s nimi. V diskuzi 
se ukázalo, že se obec nikoho nezeptala - právníků DAS počínaje, ÚOOÚ a Policií ČR konče. 
 
Silně znepokojující byla z úst některých zastupitelů rostoucí snaha o kriminalizaci uplatňování Ústavních práv jako 
právo na spravedlivý proces. Dopis mého advokáta s výzvou, aby obec dodržovala tiskový zákon, byl označen 
za vyhrožování žalobou. Šikanou obce, občanů obce a dodavatelů obce bylo označeno uplatňování Ústavního práva 
na informace včetně legitimního využívání zákonných opravných prostředků. Chápu, že kritika chyb je nepříjemná. 
Obec, jako orgán veřejné moci, pracuje s veřejnými prostředky a ze své podstaty je pod kontrolou veřejnosti. 
A pokud úřední osoby nejsou schopny unést veřejnou kontrolu své činnosti, neměly by takovou veřejnou funkci 
vykonávat. 

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce 

Sdělení 

Oficiálním výstupem ze zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 9 ze dne 11. 2. 2020 je podrobně 
zpracovaný zápis. Má 20 stran a veškeré požadované náležitosti. Je v něm také obsáhle zdokumentována diskuze 
jednotlivých zastupitelů. Zápis byl vyhotoven v požadovaném termínu, ověřen a podepsán dvěma zastupiteli (Alois 
Hradil, Aleš Pospíšilík). Také byl podepsán starostkou a místostarostou obce. Originál zápisu je uložen na OÚ, kde 
se s ním mohou občané podrobně seznámit.          

Členové rady obce 

Kulturní komise 

Vánoční posezení u cimbálu 

Pojďme se na malou chvíli vrátit k těm nejkrásnějším svátkům v roce a zavzpomínat na večer provoněný svařeným 
vínem a jehličím. Sál sokolovny se v pátek 13. prosince 2019 nejen provoněl, ale především rozezněl tóny 
cimbálové muziky Primáš. Ta byla založena v únoru roku 1991 a má své působiště v Přerově. Pětičlenné složení 
muziky s primášem panem Jaromírem Odstrčilem nám hrálo po celý večer. Milým a hlavně nečekaným zpestřením 
bylo i to, že se k cimbálovce svou hrou na klarinet připojil i mladý muzikant z publika, který pochází z Břeclavi 
a hraje v cimbálové kapele CM Dur. Zážitků jsme tak měli mnohem více. A to i díky soutěži o nejlepší vanilkový 
rohlíček, která byla součástí programu večera, tu hodnotila tříčlenná komise. No a ta to neměla dle vlastních slov 
vůbec jednoduché. Tomu se nedá vlastně vůbec divit, protože recept na jedno z nejoblíbenějších vánočních cukroví 
má každý vyšperkovaný. Vítězkou soutěže se stala paní Helena Lysáková, která střeží rodinné tajemství a recept 
nám neprozradila. Příjemnou atmosféru večera pocítil u srdce snad každý z nás. Vánoční posezení u cimbálu by se 
tak mohlo stát milou tradicí v naší obci a já věřím, že se na podobných společenských akcích budeme s Vámi dále 
setkávat. 

Mgr. Michaela Čúzy 
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Tři králové ve školní družině 

 

Často převládá ve veřejnosti názor, že do školní 
družiny si chodí děti odpočinout, hrát si a případně 
dopsat úkoly. Není to ale pravda. Herní činnosti jsou 
samozřejmě základem a rozdíl mezi školní výukou 
a prací ve školní družině je patrný. Přesto má škola 
zpracovaný vzdělávací program i pro toto školské 
zařízení. Kromě spousty jiných aktivit k němu patří 
i udržování tradic, zvyků a činností, na které se 
v některých domácnostech již zapomíná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová koleda a masopustní reje a průvody mají 
navíc celostátní podporu a věřím, že zůstanou 
v povědomí lidí i v rámci školních aktivit nastálo.  

 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Vystoupení v Domě seniorů 

 

Základní škola 

 

Foto: Mgr. Petra Pospíšilíková 
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Každoroční předvánoční vystoupení v DS má vždy 
příjemnou atmosféru. Je to způsobeno především 
přívětivým publikem, které ocení srdečným potleskem 
všechny účinkující. Druhou devízou je výborná 
spolupráce s učiteli ZUŠ Hulín a Holešov, kteří se 
v rámci svých možností zúčastňují této akce. Třetím 
a nejdůležitějším pilířem besídky je dostatek zájemců 
o vystoupení z řad žáků školy. Těm patří velké 
poděkování a pochvala nejen za snahu zahrát či 
zazpívat co nejlépe, také za odvahu těm, kdo se 
postaví před publikum poprvé, ale i všem za ochotu 
znovu a znovu ve svém volném čase dělat radost 
ostatním.  

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Pětiboj s legendou 

 

Bez jakéhokoliv přehánění můžeme říci, že Šárka 
Kašpárková patří mezi legendy české atletiky – 
trojskokanka, která získala řadu medailí 
v mezinárodních kláních. A právě tato sportovkyně se 
stala již poněkolikáté patronkou sportovního pětiboje, 
který pořádala 2. ZŠ v Holešově. Naši páťáci se 
zúčastnili a uspěli. V celkovém součtu bodů zvítězili 
jako družstvo a navíc naši chlapci získali i první tři 
místa mezi jednotlivci. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Beseda o dopravní výchově 

Naše škola patří k těm, které mají předmět dopravní 
výchova zařazen do povinných předmětů ve 
4. ročníku. S tím souvisí i pravidelné návštěvy 
Dětského dopravního hřiště (DDH) v Kroměříži. Díky 
spolupráci realizujeme v průběhu školního roku i 
besedy s pracovníky DDH, které naši žáci vnímají 
pozitivně. Přes velkou snahu učitelů ve všech ročnících 
se objevují stále případy nevhodného chování žáků na 
návsi při přecházení cesty po příjezdu autobusu. 

 

 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Jak jsme studovali zlínský design 

 

23. ledna jsme se v rámci exkurze rozšiřující výtvarnou 
výchovu vydali do Zlína zhlédnout výstavu Rozum 
versus cit. V moderních prostorách městské galerie se 
nás ujal její kurátor pan Čada a seznámil nás s tím, co 
je to design a jak se projevoval v různých typech 
výroby zejména ve Zlíně, ale i ve zbytku republiky – od 
bot, velkých soustruhů, letadel či aut až po drobné 
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ruční nástroje. Také jsme si připomněli hodně 
informací o životě a vlivu T. i J. A. Bati na tehdejší 
průmysl. Zaujaly nás hlavně interaktivní části výstavy 
prezentované v našich mobilech, 3D formátu nebo na 
dotykových obrazovkách a pořádně jsme si užili i 
vlastní pokus o vymodelování madla k pilce. Tuto 
výstavu můžeme všem jen doporučit! 

Žáci 8. třídy 

Divadlo na schodech v kostelecké ZŠ 

 

Deváťáci se letos blýskli dvojjazyčnou anglicko-českou 
inscenací o vzniku USA. Předvedli ji tradičně pro celou 
školu. Diváci vměstnaní na schodiště si barvité obrazy 
začínající připomínkou původních obyvatel 
amerického kontinentu a vrcholící válkou Severu proti 
Jihu opravdu užívali. A co účinkující? Když měli po 
závěrečném úklidu zhodnotit, jestli dvoutýdenní 
intenzivní zkoušení, příprava rekvizit a kulis a nakonec 
i velká tréma při opakovaných představeních stály za 
to, všichni se shodli, že rozhodně ano. Divadlo na 
schodech je bavilo, protože to byla změna, také mohli 
využít své nápady, kreativitu a nezvyklý způsob 
spolupráce ve třídě. A já je ještě moc chválím za to, že 
kromě zápalu při výrobě a shánění různých věcí nebyli 
líní přijít na zkoušku i po vyučování. Všechna tato 
energie se přetavila do emocemi nabitého, 
nápaditého a dynamického vystoupení, za které jim 
jejich spolužáci dlouho tleskali. 

Mgr. Miluše Václavková 

Scio testy 

Každoročně naše škola testuje úroveň znalostí žáků 6. 
a 9. ročníku v národním testování. V letošním roce 
díky spolupráci místního akčního plánu se školami 
v našem regionu jsme měli tuto aktivitu zdarma. 

Věříme, že srovnávání s ostatními přináší určitou 
formu motivace, informaci a nadhled. Rozhodně ale 
Scio testy nejsou pro hodnocení práce jednotlivých 
tříd rozhodující. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

O hanáckýho kohóta 

 

20.2.2020 proběhla v Kroměříži soutěžní postupová 
přehlídka ve zpěvu hanáckých písní. Zpěváci zpívali 
bez doprovodu dvě písničky v nářečí, které je nám 
geograficky blízké. Naši školu reprezentovali tři žáci  
a zvládli svá vystoupení velmi dobře. Jiří Kaďorek byl 
vybrán do krajského kola v Prostějově. Budeme tedy 
držet palce. O kostelecké škole se zkrátka ví, že má 
šikovné žáky, a to je velmi potěšující. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Pasování na čtenáře 

 

Vzpomenete si ještě na chvíle, kdy jste bojovali 
s písmenky abecedy a učili se číst? Pro někoho 
legrace, pro jiného těžké životní období. Pro naše 
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prvňáčky byla velkou motivací pro čtení příprava na 
pasování, které probíhá v rámci patronátu deváťáků 
v první třídě. Kluci a děvčata z devítky oblečeni do 
různých kostýmů strávili se svými malými kamarády 
celou hodinu. 

 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Výsledky školního kola recitační soutěže 

 

Kategorie 2. a 3. třída: 1. Alžběta Suralová, 2. Lukáš 
Marek, 3. Denisa Procházková 
Kategorie 4. a 5. třída: 1. Šárka Nohejlová, 2. Martina 
Matyášová, 3. Jan Mičkal 
Kategorie 6. a 7. třída:  1. Jiří Kaďorek, 2. Kateřina 
Diaková, 3. Sabina Chovancová 
Kategorie 8. a 9. třída:  1. Anna Mičkalová, 2. Tomáš 
Navrátil, 3. Václav Koláček 
Do okresního kola, které se uskuteční v Kroměříži, 
postupuje Šárka Nohejlová a Anna Mičkalová. 
Děkujeme všem za hojnou účast, vítězům 
blahopřejeme a děvčatům, která postupují dále, 
přejeme hodně úspěchů. 

                                                                                              
Eva Doleželíková, uč. 5. třídy 

Okresní kolo Olympiády v AJ 

Chtěla bych poděkovat Jakubu Heglasovi (7.tř) 
a Martinu Tomaníkovi (9.tř) za reprezentaci školy 
v okresním kole konverzační soutěže v anglickém 
jazyce. Oba se umístili uprostřed vyrovnané 
výsledkové listiny a svým výkonem nám rozhodně 
ostudu neudělali! 

Mgr. Miluše Václavková 

Buďme kamarádi 

 

Rok se sešel s rokem a my, žáci 5. třídy, jsme se těšili 
na naše již tradiční setkání se žáky okolních obcí Rymic 
a Staré Vsi. Společně jsme prožili den plný aktivit, 
které se odehrávaly jak v prostorách učebny, tak také 
v tělocvičně. Všechny činnosti vyžadovaly vzájemnou 
spolupráci a tím docházelo k přirozenému navazování 
nových kamarádských vztahů. Odměnou tohoto dne 
byly spokojené děti a spousta pozitivních vzkazů na 
nástěnce: „Moc se nám vaše škola líbí. Chtěli bychom 
k vám chodit do školy.“ Co napsat závěrem?  Dle 
těchto dětských ohlasů se akce určitě vydařila. 

Eva Doleželíková, uč. 5. třídy 

Další akce v ZŠ 

Takhle vypadají plné stoly výrobků na Vánočním 
jarmarku, který pořádá Rada rodičů spolu se školou. 
Fotografie jsou pořízeny před začátkem akce. 
Děkujeme všem za návštěvu jarmarku i za podporu 
vyjádřenou nákupem výrobků. Velké poděkování patří 
všem členům Sdružení rodičů žáků ZŠ, i učitelům 
a žákům, kteří se do přípravy akce zapojují. Těšíme se 
na setkání v příjemné atmosféře na Vánočním 
jarmarku v příštím roce. 
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Mikulášskou nadílku připravili žáci devátého ročníku 
tradičně pro žáky školy, děti ze školky i pro obyvatele 
Domu senoirů. 

 

V rámci projektu Celé Česko čte dětem čtou naši žáci 
v mateřských školách v okolí. 

 

Aktivity a povídání pro osmáky a deváťáky o drogové 
závislosti a rasismu připravili studenti Střední policejní 
školy z Holešova za podpory místního akčního plánu 
a spolupráce škol v regionu. 

 

Sportovní turnaje organizují členové parlamentu pod 
patronátem některého učitele. Tentokrát to byla dívčí 
přehazovaná. 

 

Ve škole probíhá i řada turnajů a aktivit, které kopírují 
dění kolem nás či zábavu, na kterou lze navázat 
i doma v rámci rodinných her a zábav. Fotografie je 
z turnaje v SUDOKU. 
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Byla zima (vůbec) mezi náma…? 

 

No, moc ne. Nestálo to za nic. Ani jedinkrát jsme letos 
nebobovali na školní zahradě, nebyla žádná 
koulovačka ani sněhulák. Zato rýmy a nachlazení jsme 
si letos docela užili. Zasněženou zahradu jsme si mohli 
jen představovat a malovat ji na obrázcích. Takže 
vůbec nelitujeme, že taková nezáživná zima už končí - 
a raději se těšíme na jaro.  

 

Protože na jaře je u nás zábavy vždycky dost. Začneme 
předvelikonočními výlety do muzeí – do Kroměříže 
a do Rymic. Pak budeme zdobit velikonoční kraslice 
a malovat jarní trička. Děti se zúčastní několika 
zábavných i vzdělávacích programů. A hlavně: pustíme 
se do přípravy úplně nového divadla, které už tradičně 
zahrají děti maminkám ke Dni matek. 

A pak nás také čeká zápis našich předškoláčků do 
1. třídy i zápis nových dětí do mateřské školy. A oslava 
Dne dětí s hledáním pokladu, oslava Dne otců 
s tatínky na zahradě, návštěvy prváčků i deváťáků ze 

ZŠ, naše návštěvy v Domě seniorů a výlety a další 
radovánky.  

A nakonec také loučení – s našimi nejstaršími. Ale než 
zamáčkneme slzu, ještě si spolu hodně užijeme. A na 
to se moc těšíme! 

Přejeme vám všem krásné jaro plné sluníčka, ale i tolik 
potřebného „deštíčka“. 

Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešova 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

bude probíhat ve dnech 6. a 7. května od 8.00 do 
16.00 hodin. V tomto termínu rodiče, kteří mají zájem 
o umístění dítěte v naší mateřské škole, odevzdají 
svou žádost k rukám ředitelky MŠ. Povinnou součástí 
žádosti rodičů je potvrzení dětského lékaře o očkování 
dítěte dle zákona. Žádost si můžete sami stáhnout 
a vytisknout z webových stránek mateřské školy nebo 
vyzvednout v tištěné podobě v mateřské škole od 
pondělí 27. dubna 2020. 

Při přijímacím řízení postupuje ředitelka mateřské 
školy podle zákona č.561/2004Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), správního řádu 
a závazných kritérií pro přijímání dětí do MŠ v Kostelci 
u Holešova platných pro školní rok 2020/2021.  

Také tato kritéria naleznete na webu MŠ v sekci Školní 
dokumenty. 

Navštivte naše webové stránky: www.materska-skola-
kostelec-u-holesova.cz, kde se dovíte více i o všech 
uskutečněných i plánovaných akcích naší mateřské 
školy. 

Mateřská škola 

Zdeňka Zaviačičová, ředitelka MŠ Kostelec u Hol. 

 

http://www.materska-skola-kostelec-u-holesova.cz/
http://www.materska-skola-kostelec-u-holesova.cz/
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Velikonoce 
 
Židovský národ slaví Velkou noc jako dar Hospodina za 
vysvobození z otroctví a získání svobody. Křesťané 
navazují na tento Svátek Svátků (Pesach) a prohlubují 
jej. Ve velikonočním beránku spatřují obraz Krista, 
pravého Beránka Božího, kterému děkujeme za 
vysvobození z otroctví hříchu a smrti. Za noci vyšel 
národ vedený Mojžíšem ze země poroby do země 
zaslíbené. Před východem slunce vyšel Kristus z hrobu 
a otevřel nám ráj. Pouta smrti jsou zlomena a Vítěz 
z říše mrtvých vystoupil. Ó šťastná to vino, která jsi 
zasloužila mít takového a tak vznešeného Vykupitele! 
 
Velikonoce jsou svátky života, jenž překračuje 
pozemské žití a prodlužuje jej. Již nyní můžeme 
zakoušet předchuť oné věčné blaženosti. 
O velikonočním jitru povstala Ukřižovaná Pravda 
z hrobu smrti! Každý má důvod k radosti, zvláště ten, 
kdo prošel krvavými zastaveními Kristovy cesty 
s křížem na Golgotu. Vždyť popravčí hora Golgota 
je vrcholem pozemského utrpení a lidské 
nespravedlnosti. 
 
Zlo může Pravdu na chvíli umlčet ukřižováním, může ji 
dočasně i pohřbít a hrob zapečetit a hlídat stráží. Ale 
pouta smrti jsou zlomena, anděl hrob otevírá a zářící 
Pravda z něho vyjde do všech koutů naší země ke 
všem pokolením, neboť nás povznáší od dočasnosti 
do nadčasovosti. Jen duše, která prožila peklo 
a zmatek vášní hříchu a potom byla milostí Boží 
osvícena a podepřena, zakusila štěstí a záchranu, tak 
jako sv. Augustin, taková duše, která prošla duchovní 
smrtí hříchu a potom se slunila v blaženosti vzkříšení, 
dovede hluboce a v plnosti prožít smysl velikonočních 
svátků. 
 

V neděli na večer v Emauzích, 
zbavili se učedníci smutků svých. 

Ukřižovaný Ježíš žije! 
A radostí věčnou nás naplňuje. 

 

Tříkrálová sbírka 
 
Již po dvacáté první jsme se mohli setkat 
s tříkrálovými koledníky u našich dveří. Tuto 
dobročinnou akci pořádá Charita České republiky ve 
spolupráci s farnostmi, školami a dalšími spolky. Letos 
se v Charitě Holešov podařilo v 94 pokladničkách 

„vykoledovat“ celkem 695.262Kč. Podíl občanů 
Kostelce u Holešova činí 29.349Kč. Finanční 
prostředky podle Leony Machálkové z Charity Holešov 
poslouží „na přímou pomoc lidem v nouzi, na nákup 
nového automobilu pro charitní pečovatelskou službu 
a nákup sterilizátoru nástrojů pro domácí zdravotní 
péči.“  
 
Všem dárcům, koledníkům i organizátorům srdečně 
děkujeme!  
 

 
 
Pravou velikonoční radost ze vzkříšeného Pána Ježíše 

Vám přeje a vyprošuje 
+ P. Petr Dolák 

 

 

Džínový ples  

 

Sdružení rodičů žáků ZŠ Kostelec u Holešova pořádalo 
14.2.2020 již druhý Džínový ples. O skvělou zábavu se 
postarala kapela AZ Band se zpěvákem Patrikem 
Možíšem. Pro pobavení byl nachystaný fotokoutek, ve 
kterém jsme si užili spoustu zábavy. Vrcholem večera 
byla samozřejmě tombola, ve které bylo neskutečných 
220 cen! Moc bychom chtěly poděkovat všem 

Farnost 

 

Sdružení rodičů žáků ZŠ 
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sponzorům a hlavně všem účastníkům plesu, kteří se 
postarali o celkovou příjemnou atmosféru. Veškerý 
výtěžek se použije na nové vybavení šaten a učeben 
v naší základní škole. 

 

Pozvánka na Pálení čarodějnic  

Sdružení rodičů žáků ZŠ Kostelec u Holešova si Vás 
dovoluje pozvat na Pálení čarodějnic, které se 
uskuteční netradičně 1.5.2020 na Myslivně. Pro děti 
budou nachystané soutěže, diskotéka, skákací hrad, 
pro všechny občerstvení i dobroty z grilu a hlavně nás 
navštíví známá dětská zpěvačka Míša Slouková! 

Jarmila Sklenářová  

 

 

 

Tak jako každoročně uspořádala TJ Sokol dne 
27. prosince 2019 vánoční turnaj ve stolním tenisu. 
Snímky dokumentují momenty z jednoho utkání 
a vítěznou trojici: 1. místo Vojtěch Bleša, 2. místo 
Gábor Petráš, 3. místo Jakub Horák. 

 

Text a foto: Mgr. Jiří Andrlík 

Volejbalový turnaj o pohár starostky obce 

 

V tradičním čase 28. 12. 2019 proběhl v tělocvičně ZŠ 
Vánoční turnaj ve volejbale smíšených družstev. Více 
než dvacet hráčů a hráček zažilo drobné překvapení 
hned na začátku, když se dozvěděli, že se hráči do 
družstev budou losovat. Nově vzniklé týmy pak mezi 
sebou urputně bojovaly o pohár starostky obce. Nad 
bojovností ale převládala přátelská atmosféra 
a legrace. A o to šlo určitě na prvním místě. 
Volejbalové akce jsou vždy plné nadšených 
sportovních výkonů, ale i povídání, kamarádských 
stisků rukou a objetí. Věřím, že tomu bude tak 
i nadále. Děkujeme za podporu paní starostce a všem 
organizátorům – členům a příznivcům TJ Sokol za 
realizaci celého turnaje. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

 

 

TJ Sokol 
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Tradiční badmintonové klání 

 

Závěr ledna patřil letité sokolské akci – přátelskému 
turnaji dvojic v badmintonu. Navzdory začínající 
chřipkové vlně do Kostelce přijelo sedm velmi 
vyrovnaných párů z celého Kroměřížska. Zápasy měly 
vynikající úroveň a tělocvičnou se často ozýval potlesk. 
Turnaj jsme si opravdu všichni užili. A jaký byl 
výsledek? Na třetím místě se umístila dvojice J. 
Hradilová + T. Václavek, druzí byli L. Hradilová + M. 
Dostálík a vítězi se stali nejmladší účastníci M. Tkadlčík 
+ O. Václavek. Za zapůjčení tělocvičny děkujeme 
vedení ZŠ. Už teď se těšíme na osmý ročník! 

Mgr. Miluše Václavková 

 

 

Ze života sboru  

 

Foto: Martin Pospíšilík 

V průběhu měsíce prosince se zástupci sboru účastnili 
výročních valných hromad v SDH Němčice, Roštění, 
Pacetluky, Prusinovice, Kostelec u Holešova a Stará 
Ves. Sbory na svých výročních schůzích hodnotily 

činnost za uplynulé období a volily si nové výbory pro 
řízení své činnosti. 

Mladí hasiči v průběhu zimních měsíců přesunuli své 
tréninky do tělocvičny základní školy a klubovny 
hasičů. 

4. 2. 2020 se Ladislav Pospíšilík zúčastnil výkonného 
výboru OSH Kroměříž, na kterém byl připraven 
program na shromáždění delegátů sborů 
dobrovolných hasičů a sestavena listina kandidátů do 
okresních orgánů pro nadcházející volby. Byli schváleni 
čtyři dorostenci na setkání u hejtmana Zlínského kraje, 
kteří reprezentovali okres Kroměříž a Zlínský kraj na 
republikovém kole a umístili se na medailových 
místech. 

7. 2. 2020 se konala okrsková valná hromada, na které 
byla zhodnocena práce okrsku a sborů a byl zvolen 
nový výbor okrsku. Dále byli navrženi dva kandidáti na 
setkání s hejtmanem Zlínského kraje.  Dorostencům 
sborů Roštění a Karlovice bylo předáno poděkování 
a odměna za vzornou reprezentaci na krajském kole 
v požárním sportu. Rovněž byla oceněna reprezentace 
družstva mužů a žen z Roštění na krajském kole. 

Plánované akce a účast na soutěžích SDH 
Karlovice 

18.4.2020 O zlatou proudnici Hané – Kyselovice, hřiště 
– soutěž mladých hasičů, 9:00 hod. 

16.5.2020 Okresní kolo hry Plamen – Chropyně, 
fotbalové hřiště – mladí hasiči, 8:00 hod. 

17.5.2020 Okresní kolo soutěže jednotlivců – 
Chropyně, fotbalové hřiště – dorostenci, 8:00 hod. 

6.6.2020 Požární sport netradičně – Karlovice – muži, 
ženy, starší páni 9:00, hod. 

6.6.2020 O pohár obce Karlovice – Karlovice – mladí 
hasiči, 11:00 hod. 

Ing. Ladislav Pospíšilík 

 

 

 

 

 

 

SDH Karlovice 

 

Přejeme Vám příjemné oslavy 

Velikonoc a vítání jara. 

Užívejte si s radostí první jarní 

sluneční pohlazení. 

Redakční rada 
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Prevence 

Pozor na nebezpečí při pálení odpadu 

Jaro již klepe na dveře jako obvykle - i když zhruba o měsíc dříve než v loňském roce. Teplé počasí lidi láká k pálení 
biologického odpadu na zahradách (zbytky staré trávy, listí, větve) či klestí v lese, bohužel se objevují také případy 
zakázaného, zbytečného 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! I 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.  

Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí 
dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč.  

Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce či 
pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném 
prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru 
kraje a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za 
pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření.  

V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu dodržujte tato 
pravidla:  

 ← důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje,  
 ← velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě a po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní 

směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,  
 ← klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od objektů a souvislých lesních porostů; zcela zakázáno 

je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.  
← místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny 
hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),  

 ← oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně 
uhasíte,  

 ← při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky,  
 ← osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním 

pověřena.  
 ← příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,  
 ← při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději vůbec nerozdělávejte, při zhoršení počasí – např. 

silném větru - pak pálení ihned přerušte a oheň uhaste,  
 ← po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení 

pravidelně kontrolujte; pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které 
poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí,  

 ← při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.  

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. 

(upraveno z článku HZS ČR, autor por. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí) 

 
 

mailto:petr.kopacek@grh.izscr.cz
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Ostatní 

Chraňme okolní krajinu 

Jednou z možností, jak naplnit volný čas, jsou procházky okolní krajinou. Katastrální území obce Kostelec 
u Holešova a okolních obcí nabízí k tomuto účelu dobré podmínky. Aktivity tohoto druhu mimo jiné také vybízejí 
k zamyšlení, jakým způsobem se naše okolí mění a co je toho příčinou. Ta tam jsou typická roční období, bílá 
mrazivá zima nebo slunečné léto s teplotami do 30 °C. V důsledku měnících se klimatických podmínek můžeme 
pozorovat změnu druhové skladby stromů v Kosteleckém lese. Mizí smrkové porosty, které jsou nahrazovány 
listnáči, především duby. Bude trvat desetiletí, než z nich bude dobře zapojený, vzrostlý les. I za této situace je 
v okolní krajině co obdivovat. Jako zdroj nevyčerpatelné energie působí v Kosteleckém lese památný strom zvaný 
Král lesa – dub letní s obvodem kmene něco málo přes 5 metrů. Nedaleko od Zámečku nás zaujme malá lesní tůňka 
se svým biotopem, na louce v Kladerubech osvěžující studánka. K prostředí, ve kterém žijeme, bychom měli 
přistupovat s úctou a pokorou. Vnímat jeho krásy, napomáhat jeho rozkvětu nebo alespoň neškodit. Bohužel, 
chování některých občanů je zcela odlišné. Množství prázdných pivních plechovek navěšených na stromech a keřích 
v lokalitě chatové oblasti směrem ke Karlovicím je toho důkazem. Snažme se lidem vysvětlit, že tímto způsobem 
škodí nejen svému okolí, ale také sami sobě. 

       Text a foto: Ing. Petr Hlobil st. 

   

 

 
 

Poděkování za dlouholetou práci paní Šárce Andrlíkové 

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova zvolilo na svém jednání 11. 2. 2020 do funkce výkonného redaktora 
obecního zpravodaje KOSTKA paní Mgr. Michaelu Čúzy. K tomuto kroku přistoupilo zastupitelstvo obce z důvodu 
rezignace paní Šárky Andrlíkové, která v této funkci pracovala dlouhou řadu let, ve volebních obdobích starostů 
R. Pospíšilíka, P. Hlobila a starostky M. Pospíšilíkové. V oblasti vydávání obecního zpravodaje odvedla paní 
Andrlíková kus poctivé a obětavé práce. Za to jí my, členové rady obce Kostelec u Holešova, vyslovujeme velké 
uznání a poděkování. 

Bohužel, najdou se i občané, kteří práci paní Andrlíkové znevažují a neváhají sáhnout i k osobním urážkám. 
Neprávem tak poškozují její dobré jméno, ale také tím škodí obci jako vydavateli obecního zpravodaje. Od těchto 
praktik se rada obce důrazným způsobem distancuje a vyzývá k upuštění od tohoto způsobu jednání. 

Paní Andrlíková, děkujeme Vám za práci, kterou jste po dlouhá léta pro obec Kostelec u Holešova vykonávala. Do 
dalších let Vám přejeme pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. 

       Členové rady obce Kostelec u Holešova 
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13. 3. 2020 Sportovní ples – od 20.00 hodin v sokolovně (SK Moravan) 

5. 4. 2020 – zájezd pro děti a rodiče na divadelní představení „Pipi Dlouhá Punčocha“, 
Městské divadlo Zlín (Kulturní komise) 

1. 5. 2020 Pálení čarodějnic – od 15.00 hodin na myslivně (Sdružení rodičů žáků ZŠ) 

6. a 7. 5. 2020 – od 8.00 do 16.00 hodin Zápis do MŠ 

17. 5. 2020 – Vítání občánků od 9.30 hodin (Kulturní komise) 

 

 

 

KOSTKA – číslo 1/2020, vydáno 10. 3. 2020. Periodický tisk územního samosprávního celku, zpravodaj obce Kostelec u Holešova a Karlovice. 

Vyšlo v nákladu 440 kusů. Vydavatel a místo vydání: Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 76843, IČO: 00287342, 

www.kostelecuholesova.cz. Povoleno MK ČR E21648. Redakční rada: Mgr. Michaela Čúzy, Mgr. Jindřich Surala, Martina Pšenčíková. 

Jazyková korektura: Mgr. Miluše Václavková Tisk: Tiskárna Brázda Hodonín, e-mail: 518367450@iol.cz. Uzávěrka příštího čísla: 22. 5. 2020 

v 18:00 hod., příspěvky zasílejte na e-mail: redakcekostka@seznam.cz. Zpravodaj ani jeho části nesmí být šířen bez souhlasu vydavatele. 

 

Pozvánka na plánované akce a události v naší obci 

Spolek Kosteláň 

 Maškarní ples 2020 

 

Nápady, překvapení, legrace, ale i zručnost a dovednost vedly ruce tvůrců v přípravě masek také na letošní maškarní 
ples. Ti, kteří se zúčastnili, mohou potvrdit, že každá maska si v tanečním reji našla své obdivovatele, každý převlek 
se dal doladit doplňky vypůjčenými od ostatních. Letos ohromila všechny dvojce z Holešova, jejíž převlek a hlavně 
chování bylo matoucí, opravdové a neuvěřitelné. O to víc pak překvapilo odmaskování a následné taneční kreace 
páru, který prozradil, že je již v důchodovém věku. Věříme, že tak jako každý rok, splnil ples očekávání přítomných 
a fotky z něj doplní domácí alba spolu s příjemnými vzpomínkami. Poděkování všem organizátorům, členům 
a příznivcům spolku Kosteláň, ale i těm, kteří přispěli do plesové tomboly. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

 

 

 


