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Vážení spoluobčané, 

blíží se konec volebního období 2018 – 2022 a nové komunální volby se uskuteční 23. 9. – 24. 9. 2022. O vaši přízeň 
se budou ucházet „staronoví“ a noví kandidáti na členy zastupitelstva obce Kostelec u Holešova, ze kterých bude na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce v říjnu 2022 vybrán starosta, místostarosta a rada obce. Úkolem nově 
zvoleného vedení obce bude, tak jako všech předchozích, navrhovat a realizovat nové projekty a stavby, které obec 
potřebuje pro svůj rozvoj a zajištění potřeb občanů.  Současné vedení obce se po celou dobu svého působení snažilo 
takové projekty navrhovat, organizovat jejich realizaci a zajišťovat na ně finanční prostředky z dotačních titulů.  

V následujícím přehledu vás ale chci souhrnně seznámit s projekty realizovanými v jednotlivých letech končícího 
volebního období. 

2018 nový kotel v Domě seniorů 

2019 hydrogeologický průzkum u DS, nábytek do kuchyňky a pracovny starostky obce 
v Domě služeb, opravy místních komunikací metodou turbo, zalesnění obecního 
pozemku v Karlovicích po kůrovcové kalamitě, nová krytina střechy na přístavku 
sokolovny, výměna rozvodů TUV v Domě seniorů, výměna těsnění a seřízení oken  
a dveří v Domě seniorů, rekonstrukce zázemí a skladů školní kuchyně, rekonstrukce 
sjezdů a části chodníku v Kostelci, výměna části odpadkových košů  

2020 územní studie lokality BI6 určené k výstavbě RD, rozšíření počtu hlásičů VR, vydání 
brožury k výročí Karlovic, výměna části střešních oken v Domě služeb, nové oplocení  
a terénní úpravy na hřbitově, nové oplocení v zadní části dvora Domu služeb, nátěr 
oplocení a revitalizace víceúčelového hřiště, vybudování kamerového systému obce, 
pořízení nového automobilu pro JSDH, injektáž stěn v přízemí Domu seniorů pro 
zamezení vzlínání vlhkosti a instalace rekuperačních jednotek do 3 bytů, nová krytina 
střechy na fotbalových šatnách a přístavku šaten, výměna části kanalizačních vpustí 
v Karlovicích, nákup party stanů a pivních setů, pořízení radarového ukazatele 
rychlosti u MŠ, oprava studny v Karlovicích, pořízení klimatizace do prodejny v Domě 
seniorů, výsadba aleje ovocných stromů u Domu seniorů, příspěvek na opravu pódia 
na Myslivně 

2020 -21 rekonstrukce a oprava chodníku v ulici u bytovek, revitalizace zeleně na průtahu obcí 
a na hřbitově, rekonstrukce veřejného osvětlení v Karlovicích  

2021 výměna další části střešních oken na Domě služeb, pořízení kuchyňské linky do 
hasičské zbrojnice Karlovice, rekonstrukce kotelny ZŠ a VZT ve ŠK a ŠJ, vybudování 
nového vchodu pro cizí strávníky do stravovacího pavilonu ZŠ, rekonstrukce úložiště 
tříděných odpadů u ZŠ, instalace elektrického vrátného u nového vstupu do ŠJ, 
výsadba tisového plotu mezi dvorem ZŠ a hřbitovem, pořízení kotce pro psa, pořízení 
nové sekačky a křovinořezu, výsadba hrušňové aleje v Karlovicích, oprava 
(předláždění) nástupního ostrůvku na návsi a stavební úpravy chodníků, nová krytina 
na části střechy na Domě služeb, úpravy zařízení VO v Kostelci, příspěvek na ozvučení 
kostela Sv. Petra a Pavla 

2021 - 22 rekonstrukce Domu seniorů 

2022 oprava sjezdu a části chodníku u Domu služeb, rekonstrukce kaple v Karlovicích, 
dokončení výměny střešních oken na Domě služeb, výměna části kanalizačních vpustí 
v Kostelci a Karlovicích, realizace projektu, jehož součástí bude digitalizace VR 

 

Z rozpočtu obce bylo do výše uvedených projektů investováno více než 28,3 milionů Kč. Na dotacích se obci vrátilo, 
nebo ještě vrátí téměř 5,9 milionů Kč. 

Do konce roku 2022 nebo na začátku roku 2023 budou realizovány další akce, které budou z významné části 
hrazeny z již potvrzených prostředků získaných z dotačních titulů, a to elektronická úřední deska a dodávka 40 ks 
kompostérů. Dále je zažádáno o dotaci do výše 250 tis. Kč na nový nábytek do kuchyně a židle a stoly do 
společenské místnosti na Myslivně, které chceme v nejbližší době pořídit. 

Z rozpočtu obce byly za roky 2018 až 2022 vyčleněny finanční prostředky určené pro činnost spolků ve výši 922 000 

Kč. Příspěvkové organizace obce – Mateřská škola a Základní škola byly na provoz a účelové projekty podpořeny 

Příspěvek starostky obce 
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U S N E S E N Í schůze Rady č. 4/2022 obce Kostelec u 
Holešova konaná dne 21. 2. 2022  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
4/4R/2022 uzavření servisní smlouvy na kamerový 
systém s f. Roman Gahura, RG Systém, Včelín 1061, 
Hulín 76824, IČ 67525423.  
5/4R/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem 
Holešov na výkon činností Městské policie Holešov 
(odchyt volně pobíhajících psů, měření rychlosti v 
obci) na území obce Kostelec u Holešova.  
6/4R/2022 uzavření Dodatku č. 1 s Ing. arch. 
Františkem Lukášem na provádění činnosti TDS na 
zakázce "Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu 
seniorů".  
7/4R/2022 uzavření Dodatku č. 1 s Ing. Hynkem 
Dvořákem na provádění činnosti koordinátora BOZP 
na zakázce "Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu 
seniorů".  
9/4R/2022 sponzorský dar na kulturní akci - Džínový 
ples na pořízení věcné ceny do tomboly do výše 3 000 
Kč.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje  
8/4R/2022 pronájem pozemku v majetku obce p. č. 
625/13 k. ú. Kostelec u Holešova s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o migrační zónu pro zvěř (ze 
stejného důvodu bylo zamítnuto oplocení pozemku na 
protější straně cesty) a zároveň se jedná o ochranné 
pásmo zdroje podzemní vody.  
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí  
3/4R/2022 se záměrem stavby dle projektové 
dokumentace "Objekt č. ***, Kostelec u Holešova, SO 
01 Prodejna smíšeného zboží, SO 02 Půdní vestavba 
bytové jednotky, SO 03 malá domovní ČOV".  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
informace ke stavbě "Kostelec u Holešova - 
rekonstrukce Domu seniorů". Rada obce Kostelec u 
Holešova bere na vědomí informaci o plánovaných 
pracích na rekonstrukci kanalizace odpadních vod, 
kterou bude v březnu provádět VaK Kroměříž. 
 
 

Zprávy z obce 

 

hrazeny z již potvrzených prostředků získaných z dotačních titulů, a to elektronická úřední deska a dodávka 40 ks 
kompostérů. Dále je zažádáno o dotaci do výše 250 tis. Kč na nový nábytek do kuchyně a židle a stoly do 
společenské místnosti na Myslivně, které chceme v nejbližší době pořídit.Z rozpočtu obce byly za roky 2018 až 2022 
vyčleněny finanční prostředky určené pro činnost spolků ve výši 922 000 Kč. Příspěvkové organizace obce – 
mateřská škola a základní škola byly na provoz a účelové projekty podpořeny dotací z rozpočtu obce ve výši téměř 
5,2 mil. Kč. 

Ve Strategickém plánu rozvoje obce Kostelec u Holešova na léta 2022 - 2027, který byl zastupitelstvem schválen 
v prosinci 2021, jsou vypsány investiční akce, které mohou být inspirací pro rozhodování o prioritách budoucího 
zastupitelstva zvoleného pro volební období 2022 – 2026. Z nového Strategického rozvojového programu obce 
budou pro realizaci v nadcházejícím volebním období již zcela připraveny projekty na rozšíření kapacity MŠ, 
dokončení rekonstrukce chodníků v Kostelci a Karlovicích a projekt revitalizace rybníka v Karlovicích. Všechny tyto 
projekty budou mít vyřízené stavební povolení a budeme na ně v roce 2022 podávat žádost o dotaci.  Vedení obce 
vzešlé z nadcházejících komunálních voleb bude tedy moci plynule navázat na realizaci investičních akcí, a pokud 
bude alespoň na některé projekty získána dotace, bude mít připravené, kromě pěkného zůstatku na účtech obce  
i prostředky na částečné finanční krytí nákladů těchto projektů z externích zdrojů.  

Nyní ještě jedna statistická informace, a to k fenoménu, který po celé volební období spotřebovával významnou část 
pracovního nasazení starostky obce, které mohlo být za jiné situace věnováno pro obec užitečněji a účelněji.  Ve 
volebním období 2018 – 2022 obec evidovala a dosud (do 25. 5.) eviduje celkem 185 žádostí o informace v režimu 
zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dalších 31 žádostí v režimu zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích. Výsledky práce starostky obce, spojené s vyřizováním takto rozsáhlé agendy, bohužel nikde v obci neuvidíte. 
Jedná se pouze o spotřebovaný drahocenný čas a finanční prostředky, které byly takto „vyhozeny z okna“.  

Vážení spoluobčané, přeji vám všem krásné léto, plné prosluněných dnů a příjemných, nezapomenutelných zážitků 
ze společných chvil strávených společně s vašimi blízkými.   

RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce   
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U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 25 obce 
Kostelec u Holešova konané dne 24. 2. 2022 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
4/25Z/2022 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec u 
Holešova na rok 2022 s Mysliveckým spolkem 
Kostelecký les ve výši 15 000 Kč.  
5/25Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy s 
Tělocvičnou jednotou Sokol Kostelec u Holešova na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec u 
Holešova na rok 2022 ve výši 15 000 Kč.  
6/25Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK 
Moravan Kostelec u Holešova, z. s. na poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 
2022 ve výši 85 000 Kč.  
7/25Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy s 
Kosteláň, z. s. z rozpočtu obce Kostelec u Holešova na 
rok 2022 ve výši 20 000 Kč.  
8/25Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy se 
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor 
dobrovolných hasičů Karlovice na poskytnutí dotace z 
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2022 ve výši 
33 000 Kč.  
9/25Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy s Klubem 
vojáků v záloze Kostelec u Holešova z rozpočtu obce 
Kostelec u Holešova na rok 2022 ve výši 13 000 Kč. 
10/25Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy se 
Sdružením rodičů žáků ZŠ v Kostelci u Holešova na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec u 
Holešova na rok 2022 ve výši 15 000 Kč.  
11/25Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec u 
Holešova ve výši 4 080 Kč pro Příspěvkovou organizaci 
Dětské Centrum Zlín p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín 
na zajištění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi.  
12/25Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec u 
Holešova ve výši 9 200 Kč pro Středisko rané péče 
EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín Louky na 
zajištění sociální služby Raná péče.  
13/25Z/2022 prodej části parcely č. 736/29 k. ú. 
Kostelec u Holešova, která je v majetku obce *** za 
cenu 20 Kč/m2 . Úhrady veškerých nezbytných 
nákladů předcházejících prodeji pozemku a spojených 
s převodem pozemku na nového majitele zaplatí 
kupující.  
15/25Z/2022 uzavření Smlouvy č. OT-
001030074719/001-PERF o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene ke stavbě "Kostelec u Hol., p. Fuit, 
smyčka NN. s EG.D, a. s.  

16/25Z/2022 zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
"„Vybudování varovného a výstražného systému – 
protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova“. 
17/25Z/2022 portfolio firem k zaslání výzvy k 
předložení nabídky na veřejnou zakázku „Vybudování 
varovného a výstražného systému – protipovodňová 
opatření obce Kostelec u Holešova“.  
18/25Z/2022 navržené složení výběrové komise pro 
výběr zhotovitele veřejné zakázky „Vybudování 
varovného a výstražného systému – protipovodňová 
opatření obce Kostelec u Holešova“.  
19/25Z/2022 provedení změny ve Strategickém 
programu rozvoje obce na r. 2022 - 2027 spočívající ve 
změně názvu investiční akce uvedené pod číslem 
projekt 16 na "NOVÉ VYBAVENÍ MYSLIVNY" 
20/25Z/2022 podání žádosti o dotaci na vybavení 
zařízení pro kulturní činnost obcí a činnost spolků - 
vybavení Myslivny.  
21/25Z/2022 financování akce "Kaple sv. Floriána - 
stavební udržovací práce" z vlastních zdrojů  
a pověřuje RO zajištěním cenových nabídek od min. 2 
zhotovitelů.  
22/25Z/2022 DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze 
dne 20. 9. 2021 „Kostelec u Holešova – Rekonstrukce 
Domu seniorů“  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova souhlasí 
14/25Z/2022 s výmazem předkupního práva na 
pozemek p. č. st. 476 (dříve p. č. 170/14) k. ú. Kostelec 
u Holešova.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova volí 
23/25Z/2022 členem Rady obce Kostelec u Holešova 
Mgr. Martina Hradila  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na 
vědomí informace ke stavbám "ZŠ Kostelec u Holešova 
- vestavba schodiště", "Rekonstrukce kotelny  
a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ Kostelec u 
Holešova" a "Rekonstrukce vzduchotechniky školní 
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova".  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na 
vědomí žádost o prodloužení vodovodního řadu  
a konstatuje, že tato investice není zařazena do 
rozpočtu obce na rok 2022. Veškerá dokumentace k 
vodovodu (PD, stavební povolení, žádost) bude 
předána vedení obce, které vzejde z komunálních 
voleb v r. 2022 a bude tvořit rozpočet obce na rok 
2023. V případě zjištěné rezervy v rozpočtu obce na 
rok 2022 bude zastupitelstvu předloženo, jak s danou 
rezervou naložit. 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 5/2022 obce Kostelec u 
Holešova konaná dne 7. 3. 2022  
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Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/5R/2022 objednání aktualizace PD na revitalizaci 
rybníka Karlovice dle předložené nabídky.  
3/5R/2022 objednání administrace žádosti o dotaci na 
revitalizaci rybníka Karlovice dle předložené nabídky. 
4/5R/2022 objednání zpracování PD na rekonstrukci 
chodníků v Kostelci u Holešova dle předložené 
nabídky.  
5/5R/2022 že, zajištění školního stravování (s max. 
kapacitou 500 obědů/den) bude předmětem činnosti 
příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec u 
Holešova, okres Kroměříž a souhlasí se zápisem školní 
jídelny do rejstříku škol a školských zařízení s účinností 
od 1. 9. 2022.  
6/5R/2022 osvobození *** od místního poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství.  
7/5R/2022 zaslání poptávek na realizaci zakázky 
"Kaple Sv. Floriána - stavební udržovací práce" firmám 
f. RAPOS, spol. s r.o. a ROVINA stavební, a.s., Raval 
Interiér s.r.o. a Pělucha střechy s.r.o.  
8/5R/2022 cestovní zprávy ze služebních cest 
starostky obce za období od 16. 12. 2021 do 21. 2. 
2022.  
9/5R/2022 podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku 
škol a školských zařízení v mimořádném termínu – 
snížení počtu dětí v MŠ z 30 na 26 s účinností nejblíže 
možnou, u právnické osoby Mateřská škola, Kostelec u 
Holešova, okres Kroměříž. Rada obce žádá z důvodů 
uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského 
zákona o prominutí zmeškání termínu pro předložení 
žádosti.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
dokument "Zpráva o hospodaření příspěvkové 
organizace Základní škola, Kostelec u Holešova, okres 
Kroměříž" za rok 2021. Rada obce Kostelec u Holešova 
bere na vědomí informace o stavbě "Kostelec u 
Holešova - rekonstrukce Domu seniorů". 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 6/2022 obce Kostelec u 
Holešova konaná dne 21. 3. 2022  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo  
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
nabídky na rekonstrukci kaple Sv. Floriána. Nabídky 
budou předloženy k rozhodnutí ZO. Rada obce 
Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o 
postupu prací na stavbě "Kostelec u Holešova - 
rekonstrukce Domu seniorů". 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 7/2022 obce Kostelec u 
Holešova konaná dne 4. 4. 2022  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  

3/7R/2022 DODATEK č. 2 SMLOUVY PŘÍKAZNÍ o 
výkonu technického dozoru stavebníka na akci 
"Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů". 
Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje  
4/7R/2022 osvobození *** od místního poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství, OZV č. 
2/2020 neumožňuje uplatnění výjimky pro tento 
případ.  
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí  
5/7R/2022 s předložením smlouvy o poradenské  
a konzultační činnosti s f. ND agentura s.r.o. na 
zpracování žádosti do dotační výzvy SFDI (chodníky 
Kostelec).  
6/7R/2022 s umístěním dešťové přípojky na parcelách 
č. 437/3 a 757 k. ú Kostelec u Holešova a s napojením 
na obecní kanalizační řad na parcele č. 757 k. ú 
Kostelec u Holešova. 
 
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 26 obce 
Kostelec u Holešova konané dne 5. 4.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
4/26Z/2022 vítěze výběrového řízení na zakázku 
„Vybudování varovného a výstražného systému – 
protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova“ 
firmu ELSPET s.r.o., Palackého 353, 768 61 Bystřice 
pod Hostýnem a schvaluje uzavření smlouvy o dílo. 
5/26Z/2022 uzavření smlouvy na zakázku "Kaple Sv. 
Floriána - stavební udržovací práce" s firmou Pělucha 
střechy s.r.o., Třebětice 68, 769 01 Holešov, IČ 
0862111. 
6/26Z/2022 Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace "Základní škola, Kostelec u 
Holešova, okres Kroměříž".  
7/26Z/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 
D/2020/10 s organizací Linka bezpečí z. s. na 
poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 
1000 Kč.  
8/26Z/2022 DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 
20. 9. 2021 „Kostelec u Holešova – Rekonstrukce 
Domu seniorů“. 
11/26Z/2022 poskytnutí příspěvku na sociální projekt 
sociálního vozidla pro "Centrum seniorů Holešov" ve 
výši 6 000 Kč formou zakoupení reklamní plochy na 
tomto vozidle.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje 
9/26Z/2022 pro příští volební období 2022 - 2026 
zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova v počtu 15 
členů.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vyslovuje 
10/26Z/2022 ,v souladu s §. 55 bod 3b) zákona č. 
491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí, zánik 
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mandátu zastupitele obce Kostelec u Holešova Jakuba 
Zmeškala.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na 
vědomí využívání soukromého vozidla hospodářky 
obce pro její služební cesty a úhradu nákladů dle 
platných legislativních předpisů.  
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 8/2022 obce Kostelec u 
Holešova konaná dne 25. 4. 2022  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
4/8R/2022 uzavření smlouvy s ND agentura s.r.o. na 
zpracování žádosti o dotaci v rámci programu SFDI pro 
záměr obce "Chodníky v Kostelci u silnice III. třídy". 
6/8R/2022 uzavření Smlouvy č. 1190901718 o 
poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „Výsadba stromů 
- Obec Kostelec u Holešova“ se Státním fondem 
životního prostředí České republiky.  
8/8R/2022 uzavření "Smlouvy o centralizovaném 
zadávání pro projekt Efektivní a moderní komunikace 
obcí mikroregionu Holešovsko a Žídelná" s 
Mikroregionem Holešovsko" v předloženém znění. 
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje  
5/8R/2022 před rozhodnutím o spolupráci s ND 
agenturou s.r.o. na získání dotace na chodníky v 
Karlovicích ověřit výši nákladů na nutné úpravy PD. 
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí  
3/8R/2022 se stavebním záměrem "Novostavby 
rodinného domu vč. ČOV a napojení na inženýrské 
sítě, oplocení a sjezd (stávající) na p. č. 5/4 a 1022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada obce Kostelec u Holešova vydává  
7/8R/2022 osvědčení pro pana Romana Pospíšilíka o 
nastoupení do funkce člena ZO Kostelec u Holešova od 
16. 4. 2022. 
 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 9/2022 obce Kostelec u 
Holešova konaná dne 9. 5. 2022  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/9R/2022 účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola Kostelec u Holešova za rok 2021. 
3/9R/2022 převod hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Základní škola Kostelec u 
Holešova ve výši 39 032,52 Kč do rezervního fondu. 
4/9R/2022 účetní závěrku příspěvkové organizace 
Mateřská škola Kostelec u Holešova za rok 2021. 
5/9R/2022 převod hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u 
Holešova ve výši 17 708,13 Kč do rezervního fondu. 
7/9R/2022 cestovní zprávy ze služebních cest 
starostky obce za období od 9. 3. 2022 do 9. 5. 2022. 
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí  
6/9R/2022 s vyřazením a likvidací nepotřebného 
majetku, který je součástí vybavení ZŠ, dle 
vyřazovacího protokolu za období od 1. 1. 2022 do 29. 
4. 2022  
8/9R/2022 s přerušením provozu MŠ Kostelec u 
Holešova v době letních prázdnin v období od 11. 7. 
do 31. 8. 2022.  
 

Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fórum zastupitelů 

Odpověď starostky obce na články v rubrice Fórum zastupitelů ve zpravodaji Kostka č. 
1/2022 

V Kostce č. 1/2022 byly uveřejněny články zastupitele Petra Žůrka, které se týkají stavby „Rekonstrukce školní 
kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova“. Tyto články předkládají občanům obce jako fakta 
jeho nepodložené domněnky, konstrukce a možná i vědomé lži. To mě donutilo na tyto články zareagovat. 

Sdělení zastupitele občanům Skutečnost podložená písemnými dokumenty 

Starostka lhala zastupitelům, že na stavbu 
kotelny a VZT nebylo třeba stavební povolení, 
obec prováděla z dotací černou stavbu. 

Výše uvedená stavby byla realizována a dokončena na základě 
vydaného „Sdělení stavebního úřadu o udržovacích pracích“, 
které bylo vydáno na základě žádosti obce předem konzultované 
se zpracovatelem PD a předané společně s PD na stavební úřad 
10. 2. 2021. V žádném případě se tedy nejednalo o černou 
stavbu. Dotace na rekonstrukci kotelny je, po předchozím šetření 
poskytovatele dotace vyvolaném podnětem, již na účtu obce. 
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Starostka lhala zastupitelům, že na stavbu 
kotelny a VZT nebude třeba kolaudace. 

Na stavbách prováděných na základě „Sdělení SÚ“ se kolaudace 
neprovádí. 

Obec měla mít na celou stavbu „kotelna a VZT“ 
stavební povolení. 

Dodatečné stavební povolení se nevyřizuje na celou stavbu 
rekonstrukce kotelny a VZT, ale pouze na 5 prostupů přes 
stavební konstrukce, u kterých to na základě kontroly stavby určil 
SÚ. 

Starostka vědomě podvedla SÚ přesto, že 
měla předem k dispozici posudek statika. 

Statické posouzení starostka obce od projektanta obdržela 16. 7. 
2021, tedy v průběhu stavby. Projektant (autorizovaná osoba) 
před podáním žádosti obce o vydání „Sdělení SÚ“ vyhodnotil 
situaci tak, že zásah do stavebních konstrukcí v rozsahu daném 
v PD nevyžaduje stavební povolení a takto vysvětlil starostce své 
stanovisko ke konceptu žádosti o vydání „Sdělení SÚ“, který 
dostal před jeho zasláním SÚ k dispozici k případným opravám. 

Starostka vědomě lhala a podváděla v žádosti 
podané na SÚ. 

SÚ MÚ Holešov obdržel podnět ve věci porušení ustanovení 
stavebního zákona, za kterým stojí subjekt, který chce obec 
poškodit. SÚ zahájil kroky k prověření skutkové podstaty 
podnětu. Starostka obce se 13. 1. 2022 dostavila SÚ MÚ Holešov 
k podání vysvětlení ve výše uvedené záležitosti prostupů přes 
stavební konstrukce. Výsledkem prověření je písemný dokument 
– usnesení o odložení věci, zdůvodněné skutečností, že došlé 
oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku. Jinými 
slovy SÚ potvrdil, že obec svým konáním žádný přestupek 
nespáchala. 

 

K výše uvedeným skutečnostem cítím potřebu ještě něco málo dodat. Autor článků – zastupitel Petr Žůrek nemá 
ani tu nejmenší zásluhu na tom, že se obec dostala z velmi složité situace, kdy hrozilo, že nebude možné od září 
2021 zahájit provoz školní kotelny (dodávku teplé vody a topení) a školní kuchyně. Starostka obce, po konzultacích 
mimo jiné i s radou obce, nalezla řešení krizové situace a předložila jej ke schválení zastupitelstvu obce. Při 
hlasování zastupitelstva o klíčové záležitosti celého řešení krize, tj. schválení druhého zhotovitele prací, pan Žůrek 
přesto, že si byl plně vědom vážnosti situace, prosazoval odložení hlasování a následně se ještě se zastupitelem 
Radkem Pospíšilíkem zdržel hlasování. Naštěstí se všichni ostatní členové ZO řídili hlasem zdravého rozumu  
a schválili druhého zhotovitele, který s obrovským nasazením svých kapacit a perfektní organizací práce stavbu, 
která byla z 90% nedokončená, dotáhl v „šibeničním“ termínu (zahajovali 11. 8. 2021) do úspěšného konce, a to 
tak, že ZŠ prakticky nepocítila dopady vzniklé situace. Aktivity, do nichž spadají i články v Kostce č. 1/2022, které 
zastupitel Žůrek vyvíjí, se nápadně podobají aktivitám firmy zastupující prvního zhotovitele stavby, které cílí na 
účelové poškození obce a kterým obec čelí už více než půl roku. A já se ptám: Chová se pan zastupitel Petr Žůrek 
v souladu se slibem zastupitele, že „…bude svoji funkci vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejích občanů…?“ 
Odpověď na tuto otázku nechávám na každém občanu Kostelce a Karlovic. Stejně tak jako odpověď na to, kdo 
mluvil pravdu a kdo lhal. 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce 
Tiskový prostor poskytli zastupitelé: Ing. Petr Hlobil st., Ing. Tomáš Marek, Mgr. Zdeněk Klesnil, Mgr. Martin Hradil, 

Ing. Petr Hlobil ml. 
 

Co brzdí rozvoj bydlení? Peníze obce to nebudou.  

(Úvodník příspěvku "Co brzdí rozvoj bydlení? Peníze obce to nebudou." z webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou 
původní plnohodnotné texty s odkazy a zdrojovými dokumenty.)  
Více jak 5 let dochází na jednání zastupitelstva jeden z majitelů rozsáhlé skupiny soukromých pozemků se snahou 
zahájit bytovou výstavbu na vlastním pozemku. Za ta léta se bez hmatatelného výsledku řešila na ZO kanalizace, 
přeložka drátů VN z vrchního vedení zakopáním do země, změna územního plánu. Aby urychlili zahájení výstavby, 
vyšli vlastníci pozemků obci vstříc a za své peníze udělali projektovou dokumentaci na vodovodní řad spolu se 
stavebním povolením. Více jak hodinu se na ZO č. 25 řešila podstata návrhu: zda obec zainvestuje do veřejné 
infrastruktury - páteřního vodovodního řadu, který by měl dle platných územních studií napájet 50 domů (22 v 
lokalitě BI6, 28 v lokalitě BI7). Jednoduše řečeno - kdo zaplatí aktuální investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce. 
Zda celou investici zaplatí obec, podělí se napůl se stavebníky, nebo obec nezaplatí nic. 
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stavebním povolením. Více jak hodinu se na ZO č. 25 řešila podstata návrhu: zda obec zainvestuje do veřejné 
infrastruktury - páteřního vodovodního řadu, který by měl dle platných územních studií napájet 50 domů (22 v 
lokalitě BI6, 28 v lokalitě BI7). Jednoduše řečeno - kdo zaplatí aktuální investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce? 
Zda celou investici zaplatí obec, podělí se napůl se stavebníky, nebo obec nezaplatí nic.  

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce 
 

Hlobilův pronájem ŠJ umožnil vyrabování 1,5 mil. Kč z rozpočtu obce  
 
(Úvodník příspěvku "Hlobilův pronájem ŠJ umožnil vyrabování 1,5 mil. Kč z rozpočtu obce" z webu 
www.kostelecuholesova.eu, kde jsou původní plnohodnotné texty s odkazy a zdrojovými dokumenty.) 
"Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost, že tu smlouvu 
uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost." Takto p. Hlobil st. hřímal a tlačil na 
přítomné zastupitele dne 23. 6. 2015 na ZO č. 7, aby mu odhlasovali pověření k podpisu bianco smlouvy: "Já bych od 
vás potřeboval, že ZO, ne že schvaluje smlouvu, ale pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Scolarest." 
Smlouva tou dobou neexistovala a o jejím obsahu nikdo nic nevěděl, jak zastupitelům sám sdělil p. Hlobil st.: "A teď 
zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí!" O necelých 7 let později na ZO č. 26 
dne 5. 4. 2022 p. Hlobil st. a pí Pospíšilíková přehodili horký brambor "výhodného pronájmu firmě Scolarest" na 
vedení ZŠ a ŠJ. Najednou zastupitelstvo ani rada obce nemusela nic schvalovat a mohla si to rozhodnout sama škola 
či jídelna. Zůstala jen hořká pachuť rozeštvané dědiny a sekera v hospodaření obce za 1,5 mil. Kč.  

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce 
Tiskový prostor poskytl: Radoslav Pospíšilík, zastupitel obce 

Dotaz vedení mateřské školy  

(Úvodník příspěvku "Dotaz vedení mateřské školy" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou původní 
plnohodnotné texty s odkazy a zdrojovými dokumenty.)  
"Letos se do mateřské školy nedostalo 9 dětí." Tvrzení p. Hlobila ml. v bodě 15 na ZO č. 25 bylo kontrolováno 
požadavkem mateřské školy na snížení počtu dětí z 30 na 26, které schválila RO č. 5/2022 usnesením 9/5R/2022 dne 
7. 3. 2022. Informace na mne působily rozporným až protichůdným dojmem, proto jsem využil svého ústavního 
práva a dotázal jsem se té nejpovolanější osoby - ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova. Dříve než přišla 
odpověď na můj dotaz, došlo (opět) na slova vyřčená na ZO č. 11: "V Kostelci se na někoho plivne jedovatá slina  
a pak se dál rozmazává." Domyslet si zdroj jedovaté sliny pomluvy: "… kdybych se stal starostou, tak zastavím 
rozšíření MŠ …" či „… hodil jsem do projektu MŠ vidle …“ není obtížné, ale nebudu se tím zatěžovat. Za podstatnější 
považuji zveřejnění zjištěných faktů, které by nám obec měla předložit a z neznámého důvodu se tak neděje. 

 
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce 

Tiskový prostor poskytl: Petr Měrka, zastupitel obce 

 

Květen v MŠ 

Děti z mateřské školy začaly měsíc květen besídkou pro maminky, která se jim moc povedla, a leckteré oko 
nezůstalo suché. Hned o víkendu začaly maminky dětem balit kufry na jejich první ozdravný pobyt v přírodě. 
Počáteční nejistota z něčeho neznámého opadla hned po nastoupení do autobusu. Na Rusavě nás čekalo hezké 
ubytování s chutnou kuchyní, krásné počasí a spousta zážitků. Po zabydlení a prozkoumání okolí jsme se vydali na 
výlet autobusem na Hostýn a pěší túru z kopce do Slavkova pod Hostýnem. V okolních lesích jsme se velmi z blízka 
seznámili s užovkou, srnečkem, a dokonce nám zakukala kukačka. Středeční odpoledne jsme si zpříjemnili opékáním 
špekáčků a sportovními soutěžemi na hřišti u Ráztoky. Po setmění nás čekalo překvapení! Skřítci od Ráztoky nám 
nechali světelná znamení a pro ty, kteří prokázali dostatek odvahy i velký poklad. Pobyt jsme si náramně užili a ve 
čtvrtek se rodičům domů vrátily unavené, ale spokojené děti, které si přivezly spoustu zážitků a rozzářené oči. 

Za kolektiv MŠ Markéta Štěpáníková 

 

Mateřská škola 

Za kolektiv MŠ Markéta Štěpáníková 
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Okresní kolo olympiády v AJ 

Hned na začátku března se v Kroměříži konalo okresní 
kolo olympiády v konverzaci v anglickém jazyce. Ze 
školního klání do něj v mladší kategorii postoupila 
Karolína Motáňová a ve starší Tereza Navrátilová. 
Děvčata zúročila svou pečlivou přípravu a naši školu 
reprezentovala opravdu vzorově. Oběma jim za to 
moc děkuji. 

Mgr. Miluše Václavková 

Týden zdraví ve školní družině 

 

Žáci ŠD II. oddělení si na internetu vyhledali, že 
Světový den zdraví se slaví 7. dubna. Společně jsme se 
tedy rozhodli, prožít týden zdraví ve školní družině  
a lépe poznat, co to je zdravý životní styl. 
Každý den jsme se věnovali jednomu tématu. Nejprve 
jsme se bavili o tom, co nám škodí. V dnešní době to 
jsou především drogy, které jsou pro žáky velkým 
nebezpečím. Někteří žáci si ani neuvědomili, že 
cigarety jsou také droga. 

Další den jsme tvořili potravinovou pyramidu a říkali 
jsme si o správném složení jídelníčku. 
Nezapomněli jsme ani na relaxaci těla, což je důležitá 
část zdravého životního stylu. Protáhli jsme se při józe, 
nechali jsme zrelaxovat oči i celé tělo. 
Závěr týdne patřil důležitým vitamínům, ze kterých 
jsme si připravili zdravé závěrečné posezení. 

Mgr. Ing. Elena Pospíšilíková 

8. třída na úřadu práce 

Rozhodnout se v patnácti letech, jakou si vybrat práci, 
není nic jednoduchého. Proto naše třída 12. dubna 
navštívila specializovaný program o volbě povolání na 
úřadu práce v Kroměříži. Ujaly se nás paní poradkyně 
a předaly nám spoustu rad, jak už teď v 8. ročníku 
postupovat, abychom si příští rok vybrali co nejlépe. 
Používali jsme také speciální program a další zdroje, 
které nám můžou pomoct udělat si představu o tom, 
co je ke kterému zaměstnání potřeba – jaké 
schopnosti, vzdělání, vlastnosti a taky třeba zdravotní 
stav. Podle všech to bylo užitečné a příjemné 
dopoledne. 

Žákyně 8. třídy a Mgr. Miluše Václavková 

Na dopravním hřišti 

Dne 10. května 2022 se žáci 4. třídy vydali na dopravní 
hřiště v Kroměříži, na kterém provedli zkoušku 
cyklistické způsobilosti s cílem získat průkaz cyklisty. 
Pro většinu žáků to byla první velká zkouška, na které 
museli ukázat teoretické znalosti i vlastní dovednost 
jízdy na kole. Ze třídy bylo úspěšných 10 žáků. Na akci 
byla ze strany žáků kladná odezva, žáci živě o zkoušce 
mluvili nejen cestou zpět, ale také další dny ve škole, 
kdy vyprávěli zážitky z dopravního hřiště těm, kteří se 
zúčastnit nemohli. 

Mgr. Nela Kutrová 

Škola v přírodě – byli jsme v pohodě! 

V posledním dubnovém týdnu se žáci 2., 3. a 4. třídy 
naší kostelecké školy zúčastnili pobytu na Rusavě – 
Ráztoce, v rámci školy v přírodě. Ačkoliv pondělní 
počasí bylo zachmuřené, po celý zbytek týdne nám 
krásně svítilo sluníčko, a tak mohl program celého 
pobytu probíhat beze změn. 

Základní škola 
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V pondělí se žáci seznámili s chatou a okolím, ve 
kterém jsme byli ubytováni. Bohužel kapky deště nás 
dlouho nenechali na čerstvém vzduchu, a tak jsme 
tento den trávili především společenskými hrami v 
místní klubovně. 
Zato úterý a středa už byla zábavnější. Na úterní 
sportovní olympiádě žáci ukázali, že jsou velmi šikovní, 
a že bez problému zvládají olympijské disciplíny. 
Všichni si zasloužili sladkou odměnu po tak skvěle 
podaném výkonu. 
Středeční den jsme prožili v čarodějnickém duchu. 
Každá nastávající čarodějnice či čaroděj museli projít 
naučnou stezku lesem, aby získali patřičné vědomosti 
z magické sféry. Například řidičský průkaz na koště 
nemůže přece dostat každý jen tak. A i mágové si 
potřebují občas oddychnout, takže čarodějná 
diskotéka byla na místě. 
Čtvrteční den byl pro nás všechny opravdovou výzvou, 
jelikož jsme podnikli výlet na svatý Hostýn a 
následnou pěší túru zpět na Rusavu. Většina turistů 
však ani nepostřehla bolest nohou, jelikož nás celou 
cestu doprovázel psí kamarád Berry. Ten s námi 
doputoval z Hostýna až na Rusavu, kam si pro něj pak 
přijeli majitelé. 

 

Pátek nám uběhl, ani jsme nemrkli. Všichni žáci byli 
moc šikovní při balení nejen svých věcí, někteří 
dokonce stihli pomoci i ostatním. Následovalo shrnutí 
celého týdne a předávání diplomů – za úspěšné 
zvládnutí pobytu na škole v přírodě nebo například 
někteří pečlivci obdrželi diplom za úklid pokoje. 
Při odjezdu domů jsme byli všichni smutní, že tento 
super týden skončil a že se opět vracíme do školních 
lavic. 

Dana Tobolíková, asistentka pedagoga 

Turistický kurz 

 

Letos poprvé uspořádala naše škola turistický kurz pro 
žáky šestého ročníku. Vyjeli jsme do oblasti Horní 
Bečvy, kde jsme si užili pobyt v jarní přírodě. Na našich 
opálených tvářích je vidět, že nám počasí opravdu 
přálo. Čas jsme trávili nejen na túrách, ale i soutěžemi 
a poznáváním přírody. Také večer se ozýval celou 
chatou smích, protože zábava večeří ještě nekončila. 
Podnikli jsme i celodenní výlet na Pustevny, kde jsme 
navštívili Stezku Valašku, a překonali sami sebe při 
vstupu na prosklenou lávku. Po prostudování 
architektury Jurkovičových staveb naše cesta 
pokračovala směrem na Radhošť. Samotný vrchol  
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a kapličku sice navštívili jen někteří z nás, avšak fotku 
u sochy Radegasta si nenechal ujít nikdo. 

Mgr. Irena Šišková 

 Výlet do Prahy 

Na letošní školní výlet jela 5. třída do hlavního města 
Prahy. Na plánovaný den 17. května hlásili nepříznivé 
počasí, tak byli žáci dobře vybavení na teplé i chladné 
počasí. Pro mnohé žáky začal zážitek už cestou vlakem 
a metrem, neboť těmito dopravními prostředky jeli 
poprvé v životě. V hlavním městě jsme navštívili výběr 
z památek, kterými nás odborně provedl Mgr. Surala. 
Žáci především obdivovali Karlův most, Václavské 
náměstí a Pražský hrad. Na Staroměstské radnici 
mohli žáci pozorovat orloj v pohybu a prohlédnout si 
nádherné pávy ve Valdštejnských zahradách. Přes 
občasné přeháňky byli z výletu žáci nadšení. Výlet 
vytvořil pro žáky krásnou vzpomínku na závěrečné dny 
prvního stupně základního vzdělávání. 

Mgr. Nela Kutrová 

Naši deváťáci 

Do prázdnin zbývá pár týdnů a našim deváťákům pár 
posledních dnů povinné školní docházky. Je to na nich 
znát: ta velká úleva po přijímacích zkouškách a radost 
z úspěchu u přijímacího řízení na střední školy. Z 26 
žáků 9. třídy bude 21 žáků studovat střední školu s 
maturitou a 5 žáků se vyučí oboru na středním 
odborném učilišti. Všichni žáci byli přijati na střední 
školy, které si vybrali. K tomuto úspěchu však neměli 
jednoduchou cestu: od 2. pololetí 7. třídy až do 
pololetí 9. třídy procházeli střídavě distanční výukou 
kvůli covidovým opatřením. O to víc a poctivěji se 
letos na přijímací zkoušky připravovali, mj. i v kroužku 
českého jazyka a matematiky s paní učitelkou Mgr. 
Petrou Pospíšilíkovou a Mgr. Renatou Rajnochovou. 
To, že opravdu zabrali a nic nepodcenili, dokazuje  
i fakt, že se dostali na střední školy, o které je 
každoročně velký zájem (např. Policejní škola v 
Holešově, Gymnázium J. Škody v Přerově, průmyslové 
školy ve Zlíně a v Přerově apod.). Jeden velký, těžký 
krok mají tak deváťáci za sebou – ale to je teprve 
začátek. Za naši školu jim přeji hlavně hodně štěstí, 
vytrvalosti a píle v jejich dalším studiu, na cestě k 
dospělosti. 

Mgr. Jana Možíšová, ředitelka školy 

Projekt k Platinovému jubileu 

 

Britská královna na začátku června oslavila 70 let 
svého panování. Toto obrovské jubileum jsme si 
připomněli v projektu, Ať žije královna. Celý týden 
jsme v angličtině vyhledávali informace o jejím životě, 
denním režimu, povinnostech, koníčcích, majetku, o 
zemích, kterým vládne, tvořili jsme její rodokmen, 
kreslili jsme její portréty, korunovační klenoty a erb. 
Ve způsobu zpracování jsme měli volnou ruku, navíc 
jsme pracovali ve skupinkách a používali různé 
výtvarné postupy i iPady, takže jsme se mohli opravdu 
vyřádit. Plakáty, na které jsme všechno shrnuli, zdobí 
chodbu školy a i ostatní třídy je používají jako výukový 
materiál. 
Díky našemu projektu jsme se dozvěděli spoustu 
nových věcí o této legendární panovnici. A z výsledku 
by měla určitě radost i Alžběta II. Na dálku jí přejeme 
všechno nejlepší!!! 

Terka Tobolíková a Elen Lukačovič, žákyně 8. třídy 

Pozvánka na výstavu OBRÁZKOVÉ ŽNĚ 

Dovolujeme si vás pozvat na reprezentativní výstavu 
výtvarných prací žáků naší ZŠ ze školního roku 2021-
2022. Ty nejkrásnější obrázky si můžete prohlédnout 
na chodbách obecního úřadu od června do poloviny 
září. 

Mgr. Miluše Václavková 

Školní akademie 

Svátek matek je dnem, kdy našim maminkám 
vzdáváme dík za jejich lásku, starostlivost a péči. Naše 
škola k této příležitosti po letech uspořádala školní 
akademii, která se konala v pátek, 6. května. 
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Naši žáci všechny přítomné pobavili tanečními 
vystoupeními, divadelními scénkami, recitací  
a zpěvem. Krásný podvečer nám zahájili prvňáčci 
tancem a perníčky pro maminku, dále jsme mohli 
zhlédnout přilétající berušky druhé třídy, třetí a sedmá 
třída nám předvedly, jak vypadá takový běžný školní 
den a na chvilku jsme se s pátou třídou ocitli na 
rozjásaném fotbalovém stadionu. Čtvrtá a šestá třída 
vystřihla bezchybná taneční vystoupení, chlapce v 
ženském přestrojení nebo naopak dívky v mužském 
obleku jsme si se smíchem užili s třídou osmou. Se 
vzpomínkami na školní léta a show Dana 
Nekonečného vystoupila třída devátá. Milým 
zpestřením bylo pěvecké vystoupení žáka VIII. třídy, 
Jiřího Kaďorka, s písní Nebe na zemi. Celou školní 
akademii završilo vtipné vystoupení zaměstnanců 
školy v maskách vedení školy, pana školníka a hvězd 
české kinematografie. 
Jako pozornost maminky obdržely papírové kytičky, 
jež pro ně žáci sami vyrobili. Účast maminek a přátel 
školy byla nadmíru očekávání. Z velké spousty hezkých 
ohlasů bylo vidět, že se školní akademie velmi 
vydařila. Jsme rádi, že si pateční podvečer všichni užili 
a domů tak odcházeli s příjemným kulturním zážitkem. 

Mgr. Renata Smékalová 

Našich 9 let na základní škole 

 
 
Je neuvěřitelné, jak ten čas rychle utekl. Zdá se mi, 
jako by to bylo celkem nedávno, když jsem stál s 
aktovkou před velkými školními dveřmi. Na jednu 
stranu jsem se těšil, že poznám nové kamarády, 
učitele, nové prostředí a něco se naučím, ale na tu 
druhou stranu jsem měl z těchto věcí malý strach. 
Přišlo mi, že všechno to, co se stalo, trvalo 9 měsíců  
a ne 9 let. Od té chvíle, kdy jsem stál první den před 
školou, od počítání hrušek a pomerančů v 1. třídě, 
moji první návštěvu Prahy v 5. třídě, lyžák v 7. třídě, 2 

roky sezení doma za počítačem u online výuky a 6 
měsíců učení se na přijímačky. 
Když nad tím přemýšlím, bylo mi tady dobře  
a nevzpomínám si na jedinou situaci, kdy bych tu byl 
opravdu nešťastný. Nebylo to jen učení na písemky, 
dělání referátů a prezentací, ale i výlety, různé školní 
projekty a akce, kde jsme mohli trávit čas společně s 
kolektivem. Velice mi budou chybět spolužáci, učitelé 
a celá škola obecně. Chtěl bych poděkovat všem 
učitelům za to, co nás naučili, že měli fakt pevné 
nervy, protože to s námi bylo někdy opravdu velmi 
těžké. Hlavně bych však chtěl poděkovat spolužákům 
za příjemně strávených 9 let života. 

Kryštof Jedlička, žák 9. třídy 

Patronát mezi 1. a 9. třídou 

 

Pohádkový les a červnový program 
deváté třídy 

 

Den dětí tradičně oslavujeme v pohádkovém lese, kde 
se sejdou žáci 1., 2., 3. třídy a děti z okolních 
mateřských škol. Deváťáci se převlečou za pohádkové 
postavy a čekají na děti v lese plném úkolů a soutěží. 
Všichni si to náramně užili, počasí se umoudřilo a po 
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cestě nás doprovázelo sluníčko. Na závěr jsme si 
společně „zablbli“ na Myslivně.  

 

Ovšem aktivit čeká na devátou třídu mnohem více. 
Začátkem června se vydáváme na toulky po Praze, 
hned další den připravujeme letní diskotéku pro II. 
stupeň jako náhradu za zrušený školní ples. Koncem 
června se vydáme ještě do jednoho hlavního města, a 
to do Vídně, a vyvrcholením bude Závěrečné 
shromáždění, kde se po těch společných letech 
rozloučíme. Ráda bych na tomto místě všem žákům 
deváté třídy chtěla velmi poděkovat. Nejen za to, jak 
plní roli nejstarších žáků a aktivně se podílejí na všem, 
co je potřeba. Ale také proto, že mi byli po celou dobu 
skvělými parťáky. Doufám, že budou na své další cestě 
životem spokojeni, budou si plnit své sny a v dobrém 
si vzpomenou na to, co jsme spolu prožili.  

Mgr. Petra Pospíšilíková 

 

 

Pálení čarodějnic 

Po dvouleté nucené pauze jsme si opět mohli v plné 
síle užít pálení čarodějnic na Myslivně. Filipojakubské 
odpoledne s námi přišlo strávit mnoho čarodějnic a 
čarodějů všech věkových kategorií. Plnili rozmanité 
úkoly a také jsme si společně zatancovali. Moc všem 
děkujeme za účast.  

Jarmila Sklenářová 

  

 

 

 

V postní době jsme se mohli zúčastnit zajímavého 
setkání s Mgr. Ing. Adolfem Jiřím Pleskačem. Je to 
známý moravský řeckokatolický duchovní, který nám 
12. 3. 2022 přednášel o významu postní doby. Sál byl 
zaplněn do poslední židle, a tak se těšíme na další 
besedy. 

Farnost 

Sdružení rodičů žáků ZŠ 

Pálení čarodějnic 

 



zpravodajství                                                                                                                                2/2022 
   

14 
 

Po mnoha letech se bude v naší farnosti udělovat 
svátost biřmování – svátost křesťanské dospělosti. 
Několik měsíců se 17 biřmovanců připravovalo 
teoreticky i prakticky pro křesťanský život s Bohem. 
Svátost bude udělena v kostele sv. Floriána v Roštění v 
sobotu 18. 6. v 10 hodin. 

Také děti se v hodinách náboženské výchovy učily o 
Bohu a jeho významné roli v našem životě. První svaté 
přijímání bude uděleno v kostele sv. Petra a Pavla v 
Kostelci u Holešova v neděli 19. 6. v 7:30 hodin. 

Mgr. Monika Motáňová 

Zaznělo před sto lety - Velehrad 

Milí spoluobčané, velmi mne zaujala přednáška Dr. 
Kachníka pronesena na Velehradě v roce 1913. Když 
se díval na obraz svatých Cyrila a Metoděje, 
promlouval k těmto našim věrozvěstům těmito slovy: 
"Vám bratři přesvatí, kteří již nyní z nebes výšin na nás 
pohlížíte, chtěl bych Vám vzdát hold jménem české 
bohovědy. Kdybych měl výřečnost sv. Jana 
Zlatoústého, nedovedl bych vypovědět, co jste 
vykonaly pro naši bohovědu a tím pro celou naši 
vzdělanost a literaturu. Čím byl sv. Petr a Pavel pro 
Řím, nebo sv. Cyprián a Tertullián pro pohanské 
Kartágo, to jste vy sv. bratři pro Velehrad a celý národ. 
Před vírou svatých apoštolů se sklání Řím, křesťanskou 
moudrost zase přijímá pyšné Kartágo, ale od Vás sv. 
Cyrile a Metoději přijali víru naši předkové jazykem 
rodným, přitom také získali překlad Písem svatých, 
zdroj a základ vzdělanosti. Vámi svatí Soluňští bratři 
zazníval z kazatelen jazyk český od pokolení i tehdy, 
když rodná řeč byla vytlačována. Bez Vás by vyhynula 
řeč, byl by vyhynul i národ. Z pokladu jazykového se 
šířilo, živilo a udržovalo rodné slovo kněžími, a to z 
kazatelen. Z Vás čerpali všichni zakladatelé našeho 
českého písemnictví. Bez Vás by nebylo Štítného, ani 
Jana Husa, bez Vás by nebylo Komenského ani 
Českých bratří, ani jejich Bible kralické, ani Faustina 
Procházky, upravovatele bible české, či Františka 
Sušila, který Vás ctil a opěvoval.“ 

A ještě přidávám úryvek od arcibiskupa A. C. Stojana. 

Zdráv buď, Velehrade, hvězdo skvoucí, 
zde Pán zjevil se nám Všemohoucí. 
zde kolébka našeho křesťanství, 
zde je třeba pokleknout 
a vzdávat díky milosrdnému Bohu za dar víry 
a poprosit za utvrzení svaté víry. 

Místo třikrát svaté požehnané prací sv. Cyrila  
a Metoděje – sem spěchal lid, čerpal milosti, útěchu, 
sílu a statečnost, sem i my pospícháme v radosti i v 
žalosti. Z Velehradu vyšlo světlo k slovanským 
národům sblížení k unie víry naděje a lásky. 

Žehná P. Petr Dolák 

 

 

Květnová divadelní představení 

Divadelní spolek Břest uvedl svou komedii Plastik s.r.o. 
v kostelecké sokolovně v neděli 15. května 2022. 
Děkuji občanům, kteří přišli a ochotníky podpořili.  

 

O dva týdny později se děti se svými rodiči mohli vydat 
do kroměřížského Domu kultury na představení 
Červená Karkulka zpracované podle námětu Zdeňka 
Svěráka. O krásný hudebně dramatický zážitek se 
napříč všemi obory postarala Základní umělecká škola 
Kroměříž. 

 

Mgr. Michaela Čúzy 

Kulturní komise 
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V sobotu 26. 2. 2022 uspořádal sbor po dvouleté 
nucené přestávce způsobené pandemií koronaviru 
tradiční masopustní průvod obcí. Do průvodu se 
zapojili i mladí hasiči. 
V březnu byla zajištěna distribuce literárních  
a výtvarných prací ze Základní školy Kostelec u 
Holešova na OSH Kroměříž. V okresním kole soutěže 
Požární ochrana očima dětí a mládeže získala základní 
škola druhá místa v literární části za práce Vojtěcha 
Kaně, Lukáše Pospíšilíka v kategorii 6. - 7. třída, Jakuba 
Lajdy a Jana Škrabaly v kategorii 8. - 9. třída a jedno 
třetí místo v kategorii 6. - 7. třída za práci Jana Sehnala 
a Michala Odložilíka. Ve výtvarné části získal 2. místo 
Wiliam Karalo v kategorii 3. - 5. třída, Marianna 
Sedlářová se umístila v kategorii 6. - 7. třída na 2. 
místě. První místo v kategorii 8. - 9. třída obsadila 
Tereza Tobolíková. Tyto oceněné práce postoupily do 
krajského kola. 
V sobotu 26. 3. 2022 navštívili zástupci SDH Karlovice 
hasiče v obci Podvysoká na valné hromadě spojené s 
oslavou 25 let trvání vzájemné spolupráce. Při této 
příležitosti převzali zástupci sboru medaile za 
mezinárodní spolupráci. Náš sbor předal čtyřem 
slovenským kolegům pamětní medaili za zásluhy o 
spolupráci mezi sbory SDH Karlovice a DHZ Podvysoká 
a pět řádů starosty SDH Karlovice za vynikající 
výsledky v hasičském sportu a nezištnou pomoc u 
požáru. 
V sobotu 21. 5. 2022 se konalo první postupové kolo v 
požárním sportu okrsků Holešov a Prusinovice v obci 
Dobrotice. Družstvo mužů ve složení Lubomír Zedek, 
Martin Pospíšilík, David Pomajbík, Ladislav Pospíšilík, 
Pavel Pumprla a Natálie Hradilová se umístilo na 4. 
místě v okrsku. 

Z činnosti mladých hasičů 

V únoru se mladí hasiči zapojili do soutěže Požární 
ochrana očima dětí a mládeže ve výtvarné části. 

Autorka výkresu: Tereza Tobolíková 

 

Soutěž ve vázání uzlů - Roštění 26. 3. 2022 

 

SDH Karlovice 
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Soutěže v uzlování se zúčastnili čtyři členové mladších 
žáků Michal Hradil, Adam Řezáč, Andrea Sklenářová, 
Daniel Čúzy. V soutěži družstev obsadili 3. místo. O 
vedení kolektivu se velmi dobře postarala Natálie 
Hradilová. Dopravu na soutěž zajistili rodiče mladých 
hasičů. 
V sobotu 14. 5. 2022 se kolektiv mladých hasičů ve 
složení Michal Hradil, Ellen Slezáková, Andrea 
Sklenářová, Alžběta Suralová a Ha Bao Nguyen, 
zúčastnili okresního kola hry Plamen v obci Chropyně. 
Z důvodu velké nemocnosti se do soutěžení zapojilo 
jen uvedených 5 členů. Ti soutěžili pouze ve dvou 
disciplínách. Ve štafetě 4x60 m se umístili na 2. místě, 
ve štafetě dvojic obsadili 6. místo. Vzhledem k 
omezenému počtu závodníků nemohli naši mladí 
hasiči soutěžit ve štafetě CTIF a požárním útoku. V 
celkovém hodnocení tak obsadili 6. místo v okrese v 
kategorii mladší žáci. 

 

 

V neděli 15. 5. 2022 se do okresního kola dorostu v 
obci Chropyně zapojili 3 dorostenci SDH Karlovice. 
Soutěžilo se v běhu na 100 m s překážkami, hasičském 
dvojboji a testu z požární ochrany. V kategorii mladší 

dorost 13-14 let obsadil Jakub Slezák 1. místo. V 
kategorii střední dorostenky 15-16 let obsadila Natálie 
Hradilová 1. místo.  
V kategorii starší dorost 17-18 let obsadil Luděk Mlčák 
1. místo. Všichni tři tak postoupili do zlínského 
krajského kola dorostu, které se uskuteční 12. 6. 2022 
v Horní Lidči. 

Ing. Ladislav Pospíšilík 

 

Soutěže se blíží ke svému konci 

Mistrovské soutěže se již chýlí ke svému závěru  
a zbývá odehrát u mužů aktuálně 4 utkání, u mladších 
a starších žáků 3 utkání. 
Jak si naše mužstva vedou? 
Muži jsou nyní na 11. místě ze 14 účastníků. Bilance ze 
22 zápasů je 6 výher, 1 remíza, 15 proher. 
Starší žáci ve sdružení s Rymicemi jsou nyní na 5. 
místě ze 7 mužstev. Bilance ze 16 zápasů je 7 výher, 9 
proher. 
Mladší žáci ve sdružení s Rymicemi jsou nyní na 10. 
místě z 11 mužstev. Bilance ze 17 zápasů je 6 výher, 
11 proher. 

 
Informace ohledně obdržených dotací 
 
V roce 2021 jsme obdrželi dotaci ve výši 10 000 Kč v 
rámci Zlínského kraje a programu „Podpora sportu v 
obcích do 2000 obyvatel“. Tato dotace byla využita na 
nákup sportovního vybavení – kompletních sad dresů 
pro mládež. 
 

Ing. Tomáš Marek 

 

 

Pomoc maminkám z Ukrajiny 

Na začátku března se rodiče dětí z Mateřské školy 
Kostelec u Holešova a obyvatelé z Domu seniorů 
rozhodli pomoct maminkám z Ukrajiny, které přijely se 
svými dětmi do Dřevohostic. Přišly z válečné zóny  
a neměly u sebe nic, kromě pár kusů oblečení. Celkem 
se vybralo 10 700 Kč, tyto finance byly maminkám 
předány ve formě koupeného oblečení, bot  
a poukázek do obchodu Lidl. Ukrajinské maminky na 

Ostatní 

SK Moravan 
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oplátku poslaly do Domu seniorů vlastnoručně 
vytvořené velikonoční ozdoby a děkovný dopis.   

Za vaše dobré srdce mockrát děkujeme. 
 

 

Martina Pšenčíková 

„Rekonstrukce – Dům seniorů, Kostelec u 
Holešova“ 

 

Od roku 2000 je obec Kostelec u Holešova 
zřizovatelem Domu seniorů. V tomto domě je 
zájemcům o ubytování z řad seniorů pronajímáno 36 
bytů. Po komunálních volbách v roce 2014 registroval 
nově zvolený starosta obce na tomto domě řadu 
vážných stavebních a technických problémů, které 
bylo třeba neprodleně řešit. Nefunkčnost ČOV, 
zatékání děravou střechou do půdního prostoru  
a bytů v horních patrech, děravé okapy a svody, 
narušená konstrukce balkónů, problémy na fasádě, 
soklu, také zemní izolaci a okapovém chodníku, 
nevhodné venkovní okenní parapety a další. Závady, 
které nesnesly odkladu, byly neprodleně opravovány, 
vyžádaly si však nemalé finanční prostředky. Střešní 
krytina musela být opravována opakovaně i několikrát 
ročně. Proto v roce 2017 objednala obec u zhotovitele 
BM – BAUMAS, spol. s.r.o. vypracování projektové 
dokumentace na akci pod názvem „Rekonstrukce – 
Dům seniorů, Kostelec u Holešova“. V lednu 2018 

měla obec na tuto akci k dispozici projektovou 
dokumentaci včetně položkového rozpočtu. Nově 
zvolené zastupitelstvo, které vzešlo z komunálních 
voleb 2018, schválilo 24. 8. 2021 dodavatele  
a uzavření smlouvy o dílo na tuto akci se společností 
MORAVASTAV Kroměříž spol. s. r. o. Zhotovitel zahájil 
práce 1. 10. 2021 a hotové dílo předal 22. 4. 2022. 
Rekonstrukční práce spočívaly v opravě fasády, nově 
byl proveden odvětrávaný sokl systémem Cetris, dále 
byla provedena oprava balkonů a nový nátěr 
stávajících kovových konstrukcí. Zákryt okapového 
žlabu z hoblovaných prken byl nahrazen nově 
zhotovenou římsou z fasádního zateplovacího 
polystyrenu EPS. Na budově byla vyměněna střešní 
krytina včetně podkladních latí. Byla provedena 
rekonstrukce okapového chodníku a ostatní 
přidružené práce (revize hromosvodu, výměna 
oplechování stávajících klempířských výrobků apod.). 
Výsledná cena, kterou obec za dílo zaplatila, včetně 
odvodu DPH činí 7 253 944,48 Kč. Zhotovitel 
MORAVASTAV Kroměříž, spol. s. r. o. provedl stavební 
práce řádně a odborně. 

Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce 

 

Kostelecké chmelovárek 5. 3. 2022 
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Informace k projektům spolufinancovaným Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. 

V roce 2021 byly dokončeny tyto projekty: 

Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova 
(registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595) 

Realizací projektu došlo k instalaci vzduchotechnické jednotky s rekuperací do školní jídelny v Základní škole 
v Kostelci u Holešova. 

Celkové náklady na realizaci opatření: 2 488 716,52 Kč vč. DPH 
Celkové způsobilé výdaje: 2 232 723,65 Kč vč. DPH 
Výše dotace:  1 562 906,55 Kč (70 % ze způsobilých výdajů) 

Rekonstrukce kotelny ZŠ v Kostelci u Holešova 
(registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592) 

Projekt rekonstrukce kotelny zahrnoval především výměnu deseti starých litinových kotlů na zemní plyn za novou 
dvoukotlovou kaskádu stacionárních kotlů. 

Celkové náklady: 4 086 417,07 Kč 
Celkové způsobilé výdaje: 3 589 503,48 Kč 
Výše dotace: 1 435 801,39 Kč (40 % ze způsobilých výdajů) 

 

V roce 2022 bude zrealizován tento projekt: 

Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova 
(registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014477) 

V rámci projektu bude zpracován digitální povodňový plán, zmodernizována a doplněna síť lokálního varovného a 
informačního systému (veřejného rozhlasu) v naší obci. Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro správné 
posouzení povodňového nebezpečí a ochrana zdraví a majetku občanů obce Kostelec u Holešova. Nadhodnotou je 
modernizace a rozšíření funkcionalit veřejného rozhlasu, který bude lépe vyhovovat potřebám přenosu informací 
z OÚ k občanům obce. 

Celkové způsobilé náklady projektu: 1 505 897 Kč 
Výše dotace: 1 054 128 Kč (70% ze způsobilých výdajů) 
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Ozdravný pobyt v přírodě dětí z Mateřské školy Kostelec u Holešova 

  

KOSTELECKÉ HODOVÉ SLAVNOSTI 

PÁTEK 

24. 6. 2022 tradiční hodová zábava se skupinou 

Expo & Pension od 20:30 hodin na Myslivně. 

SOBOTA 

25. 6. 2022 od 14:00 hodin otevřena Myslivna,  od 

18:00 hodin diskotéka DJ Miro, vstupné 

dobrovolné. 

Hodový fotbal ženatí vs. svobodní od 13:30 hodin 

na hřišti. Na grilu budou pro vás připraveny 

klobásy a makrely. 

NEDĚLE 

26. 6. 2022 od 13:00 hodin otevřena Myslivna, od 

14:00 hodin dechová hudba Hulíňané. 


