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Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 2016
obec Kostelec
1. Obec a její koncepční dokumenty
1.1. Stručná charakteristika obce – stáří obce, struktura a počet obyvatel,
charakter zástavby, dopravní obslužnost, pracovní příležitosti, převažující
ráz krajiny, spádová oblast.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1141. Zastavěné území obce má
v současné době rozlohu cca 45 ha a v roce 2015 zde žilo trvale 910 obyvatel.
Katastrální území má rozlohu 508,0985 ha. Obec má typický venkovský ráz. Obec
Kostelec je významná především obytnou a zemědělskou prvovýrobní funkcí. V obci
je dobré autobusové spojení do okolních měst a obcí. Kostelcem prochází
autobusové linky z Kyjova do Čeložnic a z Kyjova do Moravan, které jsou zařazené
do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Z krajinářského
hlediska obec leží v krajině mírně zvlněné pahorkatiny jižně od masivu Chřibů
v zemědělské bezlesé krajině. Obec leží v mělké nivě říčky Malšinky, která tvoří
hlavní urbanistickou osu obce. Za vyšší vybaveností i pracovními příležitostmi
spáduje obec převážně ke Kyjovu, vzdálenému 3 km a Hodonínu, případně
krajskému městu Brnu.
1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace – druh
dokumentace, zpracovatel, způsoby projednání s občany a začlenění
požadavků obce, stav schvalování.
Obec Kostelec má zpracovaný a vydaný Územní plán obce, který pro ni
vypracoval Ing. Arch. Ivo Kabeláč a v roce 2009 byl tento Územní plán obecním
zastupitelstvem schválen. Do dnešního dne je tento materiál důležitou pomůckou při
rozhodování o činnostech v území na celém katastru obce. Obec má dokončenou
změnu Územního plánu č. 1, připravuje změnu č. 2 a zvažuje, zda po ukončení
pozemkových úprav nepořídí nový Územní plán obce.
1.3. Program obnovy vesnice – údaje o vypracování, projednávání
a schvalování vlastního programu obnovy vesnice, vztah občanů
k programu.
Program rozvoje obce schvalovalo zastupitelstvo v roce 2015. Uskutečnila se
pracovní jednání zastupitelů a komunitní plánování s občany. V minulosti se
započalo s komunitním plánováním již v roce 2007 a to ve spolupráci s farností
v rámci projektu Agape pod stromy. V roce 2009 byl komunitním způsobem
zpracován Krajinný plán, který byl podkladem pro Pozemkové úpravy v obci. Zároveň
byla vytvořena Metodika pro Tvorbu Krajinného plánu pro Ministerstvo zemědělství.
V rámci projektu Naše obec – Naše věc byla v roce 2011 řešena veřejná prostranství
v obci. Program rozvoje obce byl zpracován zastupitelkou obce dle metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

2

1.4. Rozpočet obce – výsledky hospodaření v roce 2015 a zásady utváření
rozpočtu obce v roce 2015 – struktura příjmů (z toho daňové) a výdajů
využívání příjmů obce, dotací a sponzorských darů.
Rozpočet obce je sestavován s vyrovnanou příjmovou a výdajovou částkou,
přičemž příjmová stránka této vyrovnanosti se dosahuje s využitím přebytku z
předchozích let. Celkové příjmy obce se v posledních deseti letech pohybovaly mezi
8 až 15 miliony korun. Nejvyšší podíl na celkových příjmech tvoří příjmy daňové,
v posledních letech se zvyšuje i podíl přijatých dotací. Běžné výdaje tvoří zhruba
75% podíl na celkových výdajích. Vyšší kapitálové výdaje souvisí s dotacemi
získanými na dané investice.
Vývoj příjmů a výdajů v tis. Kč v letech 2008 – 2015 po konsolidaci
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Celkem příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7453 6397 6985 6677 6963 9227 10177 10363
774 1064
557 583
744
472
648
595
275
0
100
7
24
0
268
10
1260 2343 6557 1884 1754 1899 3973 5483
9762 9804 14199 9151 9485 11598 15066 16452
6293 7029 7996 8709 9899 9077 8834 9019
1458 6160 3478 308 1522 1010 3886 8703
7751 13189 11474 9017 11421 10087 12720 17722
2011 -3385 2725 134 -1936 1511 2346 -1270

Komentář za vlastní hospodaření obce Kostelec za rok 2015
Hospodaření obce v roce 2015 skončilo
+ 1.784.604,74
Výnosy celkem
12.780.769,15
Náklady celkem
10.996.164,41
Výsledek hospodaření před zdaněním
1.915.894,74
Výsledek hospodaření po zdanění
1.784.604,74
Tento pro obec příznivý stav byl důsledkem toho, že došlo k navýšení výnosů
ze sdílených daní. Dále obec obdržela dotaci ze SFŽP na náklady vynaložené na
Protipovodňová opatření, na Energetické úspory Obecního úřadu Kostelec a na
pořízení kompostérů a štěpkovače.

3

1.5. Přehled dotací (SR, EU) v letech 2008 – 2015. (v tis. Kč)
Rok
2008

Název
Péče o krajinu (Losky, Stráně)
Rekonstr. kanal .ul. Čeložnická
Veřejné osvětlení ul. Kelčanská
Schody ke kostelu
Hřiště pro děti - před školou
Revitalizace Panské zahrady
Péče o krajinu (Losky, Stráně)
Stavební úpravy KD - soc. zař.
Oprava chodníků - ul. Čeložnická
Oprava kanalizace - ul. Čeložnická

Náklady
30
1 070
338
1 505
328
649
53
474
104
309

Dotace
30
500
152
1 300
231
551
37
75
0
0

5 477

4 606

Oprava dešť. kanal. a chod. - ZŠ

381

0

Poskytovatel
JMK
JMK
JMK
MF ČR
MMR
SZIF
JMK
JMK
vlastní zdroje
vlastní zdroje
ROP NUTS 2
Jihovýchod
vlastní zdroje

2011

Vstupní portál
Úřad práce VPP
Opr. soc. zař. a vstup do KD

633
108
331

414
108
150

SZIF
MPSV
JMK

2012

Vodovod Kelčanka

316

190

JMK

Úřad práce VPP

73

73

MPSV

185
260
34
581
296
717
308
406
114
1 062
107
871
1 749
1 167
4 812

0
0
0
380
249
828
151
123
0
0
50
759
157
997
2 777

vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje
SZIF
SZIF
MPSV
JMK
JMK
vlastní zdroje
vlastní zdroje
JMK
MPSV
SFŽP, MŽP
SFŽP, MŽP
SFŽP, MŽP

Přeložení plynovodu Vídeňka

137

0

vlastní zdroje

Prodloužení vodovodu Vídeňka

335

241

vlastní zdroje

2009

2010

2013

2014

2015

2015

Multifunkční hřiště

Opr. soc. zař. a vstup do KD
Vodovod za kostelem
Plynovod za kostelem
Přír. spol. Centrum - Panská zahrada
Dřevěné podium - Panská zahrada
Úřad práce VPP
Oprava ZŠ Kostelec
Oprava ZŠ Kostelec
Veřejné osvětlení U Hřiště
Kanalizace za kostelem
Chladicí vitríny, vystřikovačky
Úřad práce VPP
Protipovod. opatř.- bezdr. rozhlas
Kompostéry, štěpkovač
Zateplení OÚ

Péče o krajinu
41
41
Protipovodňový plán
116
108
Úřad práce VPP
633
716
V tabulce jsou uvedeny i pro obec významné investiční akce.

JMK
SFŽP,MŽP
MPSV
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2. Společenský život
2.1. Kontinuita společenského života – udržování či obnova místních tradic,
svátků a obyčejů, vytváření nových tradic.
Společenský život obce organizuje a koordinuje Výbor pro kulturu a sport. Čilý
společenský život je v obci určován jednak koloběhem křesťanských svátků
v průběhu celého roku, na něž se během dlouhých let nabalovaly prvky tradiční
lidové, ale také moderní novodobé, které se ujaly a občané je berou za své.
Právě obyčeje a zvyky, které se váží ke křesťanským svátkům, se konají pravidelně
každý rok ve stejné době, mají svůj zavedený rituál a tak jejich jednotlivým klíčovým
postavám např. hodovým stárkům, je známa jejich role a vystupují v ní zcela
suverénně. Lidové kroje, zvyky a obyčeje mají v Kostelci už historicky své hluboké
kořeny. Kroje se opatrují a udržují téměř v každé rodině, aby se do nich mohli
nastrojit při zvláště slavnostních příležitostech malí i velcí, mladí i starší. V některých
rodinách opatrují jako svůj klenot obřadní kroje svatební – pro nevěstu i družičky.
Vzácný je kroj pro tzv. úvodnice. Dle odhadů je v obci ještě 150 krojů.
Do dnešní doby se udržují staré zvyky jako je oslava konce masopustu, fašaňk nebo
ostatky. Březen patří tradičně Výstavě vín. Na Velikonoce chodí po dědině chlapci
s řehtačkami a klepači. Pondělí patří obchůzce s pomlázkou. Na svátek sv. Marka se
koná prosebné procesí za úrodu do polí. Výročí osvobození obce připomínáme
pietním kladením věnců. Stavění máje je spojeno s pálením čarodějnic. V červnu se
slaví Slavnost Krve a těla Páně, zábavné odpoledne ke svátku Dne dětí, tradičně se
setkávají Kostelce ČR, v srpnu se konají Dožínky. Na svátek sv. Václava, patrona
kostela, se konají tradiční Svatováclavské hody s věncem a káčerem. Tradičně
probíhá oslava vzniku Československa s lampiónovým průvodem, ohňostrojem
a pietním aktem u pomníku TGM, Mikuláše s dětskou mší, nadělováním a obchůzkou
po dědině.
Znovuobnovenou tradicí je Krojový ples a Pochovávání basy. Z nových tradic je
Žehnání nových vín a svatomartinská husa a Zpívání v adventu v areálu Panské
zahrady. Dále je nové úžasné Mezigenerační setkání kosteleckých stárků a stárek
z 66 ročníků hodů, Setkání sousedů v polích U Lip s polní mší svatou. Hledání
skřítka Podzimníčka, drakiáda, Kurz společenských tanců, Besedy se seniory,
Setkávání kosteláků a přátel z Veľkého Grobu na Slovensku a jiné.
2.2. Činnost spolková – počet občanských sdružení, druh a rozsah jejich
činnosti, výsledky pracovní skupiny pro obnovu vesnice.
V obci Kostelec pracuje aktivně devět občanských sdružení a spolků. Aerobik
působí od roku 2003. Věnuje se gymnastice dívek ve věku 5 – 14 let. Děvčata se
účastní série závodů Aerobic tour a často vystupují na společenských a sportovních
akcích v obci a celém regionu. AVZO – Asociace víceúčelových základních
organizací technických sportů a činností je od r. 1995 registrována jako střelecký
klub, provozuje střelnici – výcvik ve střelbě, střelecké soutěže a pro děti ZŠ a MŠ
Kostelec branný den. Organizace má 98 členů. ČZS – Český zahrádkářský svaz
Kostelec byl založen v roce 1965. Sdružuje 30 členů. Organizuje akce pro
veřejnost – tradiční zabijačkové hody, připravuje degustaci vín místních vinařů
a organizuje odborné přednášky. Myslivecký spolek Hubert Kostelec obhospodařuje
1536 ha honebních pozemků. Má v současné době 19 členů. Hlavní náplní činnosti
spolku je ochrana životního prostředí a zvěře v ní žijící, tvorba nové krajiny, kulturní
a odborné vzdělávání svých členů a veřejnosti na poli myslivosti, práce s dětmi
a mládeží, zachovávání mysliveckých tradic. Pro veřejnost pořádají tradiční
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„Myslivecký ples" v Kyjově. Dále besedy s dětmi a mládeží na téma "Myslivost"
s praktickými ukázkami dovedností loveckých psů, dravců a střelectví. Národopisný
soubor Kosteláci založen v roce 2007 a má 23 členů. Spolek se věnuje lidovému
zpěvu a udržení lidových tradic. Reprezentuje obec doma i v zahraničí na folklórních
akcích v tradičních lidových krojích. Účastní se řady akcí, např. dožínek, hodů,
setkání Kostelců, slavnostního žehnání nových vín, při oslavách vzniku republiky, na
adventním zpívání. SDH – Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1942 a má
45 členů. Hasiči se věnují svému poslání, tedy přípravě techniky i mužstva na zásah
při hašení požáru a zajišťují bezpečnost při veřejných průvodech. Pro veřejnost
pořádají fašaňkovou obchůzku, stavění máje, soutěž ve stolním tenise. Pravidelně
organizují sběr železného šrotu. Fotbalový klub SK Kostelec má 95 členů, z toho 48
dětí a mládeže do 18 let. Mužstvo mužů hraje okresní přebor, žáci a přípravka hrají
okresní soutěž. Kromě své hlavní činnosti pořádají každoročně výstavu vín. Junák –
Český skaut vyvíjí v obci činnost přerušovaně už od dob první republiky. Novodobá
historie započala v roce 1990. Základna má 35 členů – z toho pět skautských družin.
Od roku 2016 jsou přestěhovaní do adaptované klubovny. Pořádají tábory, putovní
i příměstské, různá soutěžní odpoledne, účastní se skautských závodů, pořádají
výpravy a cyklovýlety do přírody ve všech ročních obdobích, soutěže v obrovské
škále sportovních odvětví, pořádají různé kulturní akce. Volnočas z.s., založen v roce
2008, se věnuje využití volného času dětí a mládeže, má 12 aktivních členek. Pro
veřejnost a zvláště děti pořádají hojně navštěvované interaktivní akce, např.
společenský ples, dětský karneval, pálení čarodějnic, hledání skřítka Podzimníčka
a další.
2.3. Podpora obce – vydávání obecních novin, publikací, pohlednic, péče
o kroniku, vedení knihovny, pořádání výstav, podpora činnosti spolků,
propagace idejí obnovy vesnice a jejich výsledků.
Obec vydává od roku 1996 Kostelecký zpravodaj nákladem 350 ks. Dopisovatelé
jsou převážně předsedové spolků a občané – dobrovolní zpravodajci. Obec
připravuje novou publikaci o obci s RNDr. Vladimírem Kotíkem. Pohlednice obce byly
vydány v letech 1990, 2005 a 2016. Kroniku obce vede od r. 2015 Ivana Hulatová.
Obecní kroniky jsou vedeny nepřetržitě od roku 1925. Kromě obce vede kroniku
farnost, škola a také spolky. Moderní knihovna navazuje na tradici knihovny, která
v obci vznikla ve třicátých letech minulého století. Knihovnu vede nepřetržitě od roku
1991 Marie Horáková. Knihovna eviduje 67 čtenářů, z toho 34 do 15 let. Od roku
2003 je zřizovatelem knihovny obec a pravidelně přispívá finanční částkou na koupi
nových knih a všestranně podporuje činnost knihovny při společných akcích se
základní školou a družinou. Obec je zřizovatelem Kostelecké školní galerie na
schodech do patra budovy. Galerie vznikla v roce 2007, od té doby jsou během
školního roku každý měsíc vernisáže a výstavy, vystavují zde umělci místní,
z blízkého i vzdáleného okolí. U příležitostí Svatováclavských hodů bývá tematická
výstava ve vztahu k obci a občanům. V prosinci a v červnu vystavují své práce žáci
naší školy. Při vernisáži je vždy kulturní vystoupení žáků školy. Tímto škola velkou
měrou umožňuje přátelské setkávání občanů. V prostorách KD je umístěna stálá
expozice fotografií, pořízená u příležitosti Mezigeneračního setkání stárků. Spolky
obec podporuje vlastním dotačním programem, který je zahrnut každoročně v
rozpočtu obce na základě žádostí jednotlivých spolků. Každý spolek má možnost
využít bezplatně kulturní dům nebo místní sklípek. Neformálním aktivitám, typu výuka
tanců klasických a folklórních, aerobik, fotbalový trénink, šermíři, ping-pong,
nohejbal, umožňuje obec zdarma využívat prostory kulturního domu. Obec přispívá
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také jiným sdružením, jako jsou Roska, Omega, SONS. Military muzem a Charitě.
Propagace idejí obnovy vesnice se uskutečňuje ponejvíce při společenských,
kulturních i sportovních aktivitách v obci a při každoročním setkávání Kostelců.
Propagace těchto činností je v Kosteleckém zpravodaji, obec pořizuje záznamy na
DVD – Svatováclavské hody, Slovácký rok, Mezigenerační setkání kosteleckých
stárků a stárek, projektu Evropa občanům “Do partnerství”. Využívá, místní rozhlas,
internetové stránky a YouTube. Spoluprací s mladou výtvarnicí vydává obec
propagační materiály – billboardy, plakáty, pozvánky, trička, připínací placky na
pořádané akce.

3. Aktivity občanů
3.1. Dobrovolná práce občanů – bezplatná i hrazená účast občanů na
realizacích programů obnovy vesnic; vlastní aktivity občanů a spolků.
Dobrovolná práce občanů spočívá hlavně v péči o své domy, předzahrádky
a nejbližší okolí po celý rok. Někteří si vzali za své i úklid např. u obrázku P. Marie.
Údržba hrobových míst se stala samozřejmostí. Ostatní aktivity se uskutečňují
prostřednictvím zájmových sdružení – sběr železného šrotu, sběr papíru, košty
a největší zapojení je při zabezpečení kulturně společenských akcí a ponejvíce při
každoročních Svatováclavských hodech, a to jak udržováním krojů, tak zajištěním
průběhu svátečních dní. Největší aktivity dosahuje obec tehdy, když jsou zapojeny
všechny generace. Příkladná byla pomoc hasičů při opravě střechy a vybudování
sociálního zařízení v hasičské zbrojnici, obec financovala pouze materiální náklady
a členové a příznivci vše zdarma opravili a vybudovali. Údržba hřiště a péče
o svěřené kabiny je záležitostí sportovců.
3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice – spolupráce školy s obcí,
vlastní iniciativy mládeže, způsob zapojení do Programu obnovy vesnice.
Žáci naší základní školy jsou zapojeni do sběru papíru, plastových víček. Ve
škole je školní galerie otevřená každý měsíc pro veřejnost. Škola pořádá pro rodiče
i veřejnost vánoční besídky a závěrečnou školní besídku. Škola každoročně vytváří
program oslav svátků 28. října. V roce 2015 realizovala Projekt přeshraniční
spolupráce s partnerskou obcí ze Slovenska. Vedení školy je velmi vstřícné ke
spolupráci s obcí a spolupracuje na Programu rozvoje obce – plánování koncepce
mateřské i základní školy, představení studie, příprava projektové dokumentace.
Školní družina se podílí na úklidu nejbližšího okolí školy a památníků v obci,
navštěvují babičky v domě seniorů v Čeložnicích.
3.3. Péče o vesnickou pospolitost – udržování sousedských vztahů, péče
o staré občany, pomoc sociálně slabým spoluobčanům.
Sbor pro občanské záležitosti organizuje vítání občánků, vede společenskou
kroniku a navštěvuje jubilanty. Pro snoubence máme vytvořeno vlastní blahopřání.
Při pohřbu se loučíme květinovým darem a osobním rozloučením. Jednou za rok
organizujeme setkání se seniory. Sdružení Volnočas organizuje zájezdy do divadla.
Účastníme se všech setkání Kostelců s dopravou pro občany zdarma. V obci jsou
každoročně dvě sbírky – Tříkrálová sbírka a stárci vybírají na mši svatou, slouženou
na svátek sv. Štěpána. Na Štědrý den Skauti roznášejí po domácnostech Betlémské
světlo.
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3.4. Spolupráce s občany – fungování obecních komisí, výchova a příprava
pokračovatelů v samosprávě obce; průzkumy názorů občanů a mládeže,
formy spolupráce.
Při zastupitelstvu pracují výbory kontrolní, finanční a pro kulturu a sport. Při
obecním úřadě pracuje Sbor pro občanské záležitosti. Do organizací kulturních
a sportovních akcí, do tvorby propagačních materiálů, dekorace obce, grafického
návrh fasády kulturního domu jsou zapojeni mladí lidé, kteří se podílejí na
rozhodování, a tím se tak vytváří pocit sounáležitosti a patriotizmu. Se svými názory
přicházejí občané a mládež na zastupitelstvo. Komunitní plánování se provádí také
formou dotazníkového šetření.

4. Podnikání
4.1. Podnikání v zemědělství – historie a současný stav, ekofarmy, marketing
místních zemědělských specialit, zapojení zemědělských podniků do
realizace programu obnovy vesnice (zejména v péči o krajinu).
Zemědělství v historii bylo převážnou náplní života místních obyvatel, v obci před
2. světovou válkou byla drobná hospodářství, převážně však kovozemědělci
a velkostatek dával obživu všem ostatním. Zemědělské družstvo vzniklo v 50. letech
min. století. Odchodem sídla družstva v 70. letech zůstával Kostelec na pokraji zájmu
a pomalu ubývalo zaměstnanců v zemědělství. Po zrušení živočišné výroby
v 90. letech, zůstal areál farmy opuštěný, ubylo zaměstnanců a v současné době
nevíme o žádném občanovi, který by byl zaměstnancem původního zemědělského
podniku. Kostelecká farma se postupně transformuje na malou výrobní zónu.
Pozemky katastru obhospodařují z převážné většiny firmy se sídlem mimo obec.
Místní soukromý zemědělec pan Crhounek hospodaří na 100 ha polí a svojí
technikou spolupracuje s obcí na zimní údržbě, na odvozu komunálních odpadů
a jeho služeb využívají i občané. Vinice jsou z poloviny v majetku velkovinařů
a z poloviny malovinařů, kteří svojí činností dotvářejí ráz naší krajiny. V roce 2007
z důvodů neochoty vydávat drobným zemědělcům pozemky ze strany monopolního
hospodáře a z důvodů ochrany obce od přívalových vod, byla obec iniciátorem
Pozemkových úprav. Jejich součástí byl také Krajinný plán, zpracovaný komunitním
způsobem s veřejností, který sloužil jako podklad pro pozemkové úpravy. Krajinný
plán byl zpracován s krajinnou architektkou a pracovníky VÚMOPu. Tak byla
veřejnost maximálně informována a komunitním způsobem vtažena do celého dění.
Navržená opatření poslouží vlastníkům i těm, kteří pozemky nevlastní a žijí v obci.
Do Sboru zástupců byli přizváni všichni zemědělci, kteří obhospodařovali pozemky,
aby byli obeznámeni se situací a mohli ji v každé fázi připomínkovat. Z důvodu
nedostatečné výměry umožnili čtyři vlastníci pozemků umístit prvky plánu
Společných zařízení na své pozemky. S městem Kyjovem byl vysměňován 1 ha
pozemku. Chybějící výměru pro úspěšnou realizaci Plánu společných zařízení ve
výši 16 ha vykoupil od vlastníků stát. Nad rámec běžného průběhu pozemkových
úprav byl veřejnosti představen Plán společných zařízení. Výstupem pozemkových
úprav bude 2053 parcel z počtu 4585 vstupujících. Sbor zástupců obce a zastupitelé
odsouhlasili Priority k zajištění postupné realizace plánu společných zařízení. Touto
cestou je umožněno hospodaření na pozemcích s důrazem na protierozní
a protipovodňové opatření.
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4.1.1. Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce,
realizace zajímavých místních produktů vyplývajících ze zemědělské
činnosti, jejich kvalita a originalita způsobu zpracování, využití
původního zpracování zemědělských produktů.
Nejrozšířenější propagací místní zemědělské produkce jsou košty vín, slivovice
a účast některého vinaře na setkání Kostelců. Z důvodů upadajícího zájmu
o zemědělskou práci byli v loňském roce zapojeni pracovníci na VPP do vaření trnek
a šlapání zelí. I když tyto aktivity se zdají být nahodilé, oba produkty byly zužitkovány
při projektech Evropa pro občany „Do partnerství“ – trh místních produktů
a Masopustního koštu božích milostí. Navařilo se 25 kg povidel, které dále
zpracovávaly a budou zpracovávat hospodyňky, vytvořil se tak dárek pro naše
partnerské obce. Našlapalo se 100 kg zelí. Ověřilo se, že pracovníci na VPP dokáží
i jiný druh práce než úklid obce. Těmito historicky cennými pracemi se předvedlo
dětem, co se dříve dělávalo, se záměrem vytvoření nové tradice.
4.1.2. Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních
druhů ovocných a okrasných stromů na veřejných prostranstvích.
Z důvodu fyzické absence zemědělských subjektů v obci se nedaří spolupráce
na zachování původních druhů stromů na veřejných prostranstvích.
4.1.3. Zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace dalších
návrhů obnovy krajiny.
Všechny ostatní hospodařící zemědělské subjekty v našem katastru byly
informovány a přizváni ke komunitnímu plánování.
4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem – příprava
a realizace společných projektů na zemědělských, lesních nebo obecních
pozemcích, společné koncepční dokumenty, společná územní rozvojová
strategie pro území obce nebo skupiny obcí.
4.2.1. Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně
dobrovolných (př. Myslivci, rybáři, včelaři atp.).
Obec pronajímá obecní pozemky dvěma subjektům – Podchřibí a soukromému
zemědělci panu Crhounkovi, na výměře 8494 m2 má pan Kučeřík lesní školku.
Myslivci mají v nájmu kosteleckou honitbu, rybáři i včelaři jsou organizováni ve
spolcích v Kyjově.
4.2.2. Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu.
V rámci projektu „Pracovní návyky - učíme se pracovat“ obec začala
s průzkumem naší krajiny a vyhledáváním problematických míst v našem katastru,
které máme v plánu v tomto roce zmapovat a vytvořit Plán údržby a revitalizace.
Spolupracujeme s botanikem Albertem Šturmou. Úspěchem byl letošní objev
rozkvetlých konikleců a hlaváčků. Na katastru obce proběhlo krajinné mapování.
Výsledkem spolupráce jsou zásahy v cenných i problematických úsecích kostelecké
kulturní krajiny a přednáška „Příroda a krajina Kostelce z pohledu botanika
a archeologa“. Nevýraznější zásahy proběhly v roce 2015 v oblasti významného
krajinného prvku Losky, který je biologicky a krajinně nejpestřejším
a nejhodnotnějším úsekem. Diferencovanou sečí, odstraněním náletů dřevin
a redukcí populací invazivních druhů proběhlo i výrazné zpřístupnění lokality pro
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pěší. Losky jsou zároveň klíčovou lokalitou pro postupně realizovaný systém pěších
tras okolo obce. Tento systém se opírá o proběhlé i probíhající krajinné mapování
a jeho základními kameny jsou zachovalé úseky staré kulturní krajiny, krajinné
dominanty (stromy, místa s výhledem, relikty, plužiny a úvozy) a kombinuje
zvyšování průchodnosti krajiny. Navrhované i postupně realizované zásahy také
zvyšují retenční schopnost krajiny, snižují erozi a v několika případech také podporují
zanikající populace některých význačných vzácných a zvláště chráněných druhů,
především hlaváčku jarního (Adonis vernalis) a koniklece lučního českého (Pulsatilla
pratensis ssp. bohemica). Součástí této spolupráce je také inventarizace zeleně
a antropogenní krajiny přímo v intravilánu obce, jejímž cílem je zvýšení kvality
a autenticity kosteleckých veřejných prostranství, posílení lokální identity a zlepšení
mikroklimatu i atraktivity centra a periferie Kostelce.
4.2.3. Spolupráce s obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů
a úspory energie.
Na hledání námětů využití netradičních zdrojů obec spolupracuje
s botanikem Mgr. Janem Albertem Šturmou, který citlivě dokáže spolupracovat se
všemi zaměstnanci obce i veřejností. Spojení odborných znalostí s praktickým
předvedením v terénu a objasněním celého záměru se nám jeví jako nejsnazší
dosažení cíle využití netradičních zdrojů a úspory energie.
4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel – podnikatelské aktivity občanů,
vytváření nových pracovních míst, nezemědělské aktivity zemědělských
podniků, zapojení podnikatelů do realizace programu obnovy vesnice.
4.3.1. Zapojení zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky
(vytváření služeb, ubytování v soukromí, poskytování pohostinství,
nabídky možností využití volného času, turistiky, cykloturistiky,
sportu a oddychu).
Největší podíl na rozvoji venkovské turistiky má areál Pod sklepy, jehož majitelé
se zabývají vinařstvím, provozují vinárnu, vlastní ubytovací zařízení. Tento objekt je
plně využíván turisty i podnikateli pro teambuildingové akce.
4.3.2. Informace o uskutečněném projektu, který zahrnuje využití nebo
rekultivaci nepotřebných zemědělských areálů (brownfields).
V areálu bývalé farmy podniká 8 soukromých subjektů, mají upravené bývalé
stáje na kovovýrobu, truhlářství, garáže soukromého zemědělce, garáže na stroje
pro zemní techniku, autovrakoviště, velkoobchod s květinami, benzinová čerpací
stanice.
V bývalém areálu zámku je opravna diferenciálů a pneuservis, druhá polovina
budovy zámku je dosud nevyužita. V živnostenských domech jsou klempířské dílny,
autoopravny. V obci je penzion s restaurací Pod lípami s ubytovací kapacitou pro
12 lidí. Vinařství „Krýsa“ s ubytovací kapacitou 40 míst, vinárnou a konferenční
místností. Často tento areál využívají zájemci o kompletní servis svatebního obřadu.
Obec úzce spolupracuje s místními řemeslníky, kteří jsou ochotni rychle pomoci se
svojí technikou a odborností.
Obec se přímo nepodílela na využití areálu farmy, zbytky brawnfields, které se
v objektu nacházejí, jsou v rozhodovací moci vlastníků, přesto stále sledujeme zájem
Czechinvestu či Hospodářské komory na efektivním využití objektů.
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4.4. Venkovská turistika – vytváření služeb, ubytování v soukromí, poskytování
pohostinství, nabídky možností využití volného času, turistiky,
cykloturistiky, sportu a oddychu.
Velký projekt Lanového centra se plánuje v soukromém areálu vinařství u Krýsů.
Každoročně toto vinařství organizuje Kosteleckou lávku, jde o zábavné soutěžní
odpoledne pro celé rodiny. Obcí neprochází žádná cyklotrasa, ale je napojena na
Moravskou vinařskou stezku. Po východním okraji katastru obce vede žlutě značená
turistická trasa z Kyjova do Chřibů. Obec nabízí ke sportovnímu vyžití vlastní
multifunkční hřiště a soukromé tenisové hřiště. Nad obcí po polních cestách je
příležitost za příznivého počasí pro cyklisty a pěší turisty.
4.5. Přímé podnikání obce – vlastní hospodářská činnost.
Obec dlouhodobě pronajímá vlastní prostory České poště, vazárně květin
a truhlářské dílně. Pronajímá pozemky a využívá možností dané úřadem práce
a zaměstnává občany na veřejně prospěšné práce.

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
5.1. Péče o historickou zástavbu – zachování původního půdorysu
a panoramatu vesnice, péče o památkové chráněné objekty, stavby
lidového stavitelství a vytvářející místní ráz, detaily a tvarosloví staveb,
rukodělné výrobky a charakteristické prostředí, stavební obnova a údržba
venkovských staveb.
Vlastní obec je historicky ulicového typu, zástavba byla tvořena oboustrannou
zástavbou silnic, které se v obci sbíhají. Hlavní osu obce tvoří silnice, vedená
v údolní nivě Malšinky ve směru od Čeložnic jižním směrem do Kyjova. Další silnice
do centra přicházejí od SV od Moravan a východně od obce Hýsly. Centrální prostor
tvoří rozšířená ulice v nivě Malšinky, tvořící návesní prostor, původně patrně
s plochou rybníka. Výraznou dominantou obce je kostel s areálem hřbitova na návrší
JZ nad návesním prostorem obce. Další dominantu vytváří areál zámku, v dnešní
době značně zchátralý, využívaný zčásti. Původní jádro obce – ulicová náves v nivě
Malšinky – zůstala v podstatě ve své půdorysné stopě zachována. Na návsi
a v přímém kontaktu s ní se nachází objekty základní občanské vybavenosti, nověji
zde v okrajovém cípu návsi byly v 2. polovině 20. století umístěny objekty – prodejna
smíšeného zboží a objekt hostince, na který navazuje na náves obce prostor
s objektem MŠ a ZŠ. Další centrum občanské vybavenosti se vytvořilo v prostoru
pod kostelem, kde se nachází objekt kulturního domu s úřadovnou obecního úřadu,
vinárna a na areál hřbitova a kostela navazující objekt penzionu. Z hlediska
tvarosloví se v obci vyskytuje výšková hladina původně přízemní zástavby, dnes od
přízemních po jednopatrové objekty, převážně tradičně kryté sedlovými souměrnými
střechami, orientovanými v uliční frontě z převážné části hřebeny souběžně s ulicí
a v sevřeném typu zástavby.
5.2. Soulad v zástavbě – obnova původního rázu staveb, odstraňování
stavebních nešvarů, cizích a městských prvků, vytváření stejnorodého
prostředí vesnice.
Snahou obce je vyloučit povolování a realizaci objektů či prvků s rysem cizích –
nevesnických vzhledů. Tohoto se obec snaží docílit jak důkladným posuzováním
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jednotlivých záměrů investorů, tak při besedách či veřejných obecních
zastupitelstvech konstatováním jasného záměru na uchování původního rázu staveb
a prostředí. Snahou je také vyloučit výskyt a realizaci odlišných typů střech
(novotvary s různým sklonem střešních rovin, rovné střechy) či historicky štítové
orientace. V tradičním rázu zástavby realizovat vstupy do domů v blízkosti terénu,
bez předsazených schodišť či ramp, s upravenou předzahrádkou s ovocnými stromy.
5.3. Nová zástavba – dodržení měřítka, stylu, tvaru a materiálů typických pro
obec, posilování souladu se stávající zástavbou.
Obec při posuzování a vydávání stanovisek k nové zástavbě dle lokality zamítá
objekty v typu otevřeném, individualistickém, nevytvářejícím tradiční uliční obytný
prostor. Cílem tohoto je fakt, aby tyto nové enklávy nové zástavby nenesly prvky
městského typu zástavby (jednotlivé nestruktivní domy s tvaroslovnými nešvary,
kýčovitými prvky, či s převýšením na 2 patra), lokálně degradující svébytný ráz
venkovského prostoru.
5.4. Organizační opatření – zabezpečení celkové harmonie prostředí obce,
fungování stavební komise, poradců stavebníků, regulace stavebního řádu
vesnice, pořízení návrhů stavebních řešení a motivačních skic.
V rámci komplexního posuzování všech stavebních činností v obci s cílem
harmonizace celkového prostředí obce starostka obce využívá odborných názorů
zpracovatele územního plánu ing. arch. Kabeláče, který v rámci technické pomoci ve
složitých případech posoudí záměr a svým stanoviskem pomůže obci vydat logické
a nestranné stanovisko.

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
6.1. Stav občanské vybavenosti – údržba, modernizace a dostavba stávajících
objektů, záměry a realizace nových objektů.
Zóna občanské vybavenosti obsahuje plochu 2 ha, zahrnující hřbitov, blok
penzionu u hřbitova, blok s kulturním domem a okolím, veřejná prostranství
a dopravu. Hřbitov má tradiční ráz s dominantou kostela, v současné době je řešena
rekonstrukce páteřní komunikace na hřbitově. Na hřbitově je prováděna pravidelná
údržba zeleně a volných hrobových míst a byla zde provedena výstavba urnového
hřbitova. Počítá se s rekonstrukcí hřbitovní zdi a bylo provedeno večerní nasvícení
kostela. Hřbitov není vybaven dostačujícím odstavným parkovištěm. Kulturní dům,
stavba ze sedmdesátých let, byl humanizován vnější stavební rekonstrukcí s prvky
národopisné tradice a je provázán s okolní zelenou plochou zahrady s tanečním
parketem a podiem. Záměr rekonstrukce kulturního domu řeší rozložení vnitřních
prostor objektu, rekonstrukci elektroinstalace a vzduchotechniky. Kulturní dům je
doplněn o prostory obecního sklípku, který bude rekonstruován v závislosti na
potřebách využitelnosti. Kulturní dům sousedí s areálem fary, který je jednoduše
dostupný a dotváří ucelený harmonický celek ve svažitém terénu celé lokality. Plochy
pro veřejná prostranství jsou pravidelně udržovány jak sečením, tak dosadbou
okrasných prvků. Je zpracován projekt revitalizace zeleně vybraných míst v obci
Kostelec.
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6.2. Inženýrské sítě – údržba stávajících sítí, záměry, opatření a realizace
dostavby sítí, zkvalitňování dopravní vybavenosti, způsob likvidace
splaškových vod.
Kostelcem procházejí čtyři krajské silnice, které vyžadují každoroční opravy. Přes
potok Malšinku je nevyhovující most a Jihomoravský kraj má již platné stavební
povolení na novou výstavbu mostu. Po ukončení tohoto záměru plánujeme
zrevitalizovat nejbližší okolí mostu, které vlastní stavbou bude zdevastováno.
Komunikace v nově navrhované zástavbě nejsou zatím řešeny s ohledem na
finanční možnosti obce, i když poptávka po stavebních místech převyšuje nabídku.
V ulici Moštěnská a části ulice Moravanské chybí chodník kolem krajské komunikace.
Dostavbu chodníků plánujeme až po provedené kanalizaci.
Projekčně je připravena pouze jedna místní komunikace. Realizace je plánována
etapovitě z důvodu velké finanční náročnosti. Stávající chodníky v obci byly z větší
části v uplynulých dvou letech opraveny vlastní činností s pomocí pracovníků na
VPP, kteří dělají také průběžnou údržbu.
Stávající rozvodná síť NN je převážně vedena venkovním kabelem, pro nové lokality
je již plánován kabelový rozvod v zemi.
Obec je plně plynofikovaná a ke všem stávajícím domům je přiveden vodovod, zdroj
pitné vody je mimo obec.
V katastru obce se vyskytují zařízení dálkových kabelů.
V obci je vybudována účastnická telefonní síť.
Území obce je pokryto signálem operátorů mobilní telefonní sítě.
Stávající kanalizace bude postupně rekonstruována a bude vybudována nová
kmenová stoka, která bude odvádět odpadní vody do kanalizačního systému města
Kyjov.
6.3. Odpadové hospodářství – koncepce a provoz odstraňování odpadů,
organizační opatření, ekologická výchova.
Směsné odpady jsou odstraňovány pravidelně autorizovanou firmou
z domácností i provozoven. Je vyvíjen tlak na ještě větší třídění domácího odpadu
dle jednotlivých kategorií odpadů. V obci jsou speciální stanoviště pro sběr papíru
a umělých hmot doplněny o kontejnery na sklo, kovy a textil. V každé domácnosti se
nachází popelnice na bioodpad a kompostér. Doplňujícím prvkem pro likvidaci
biologického odpadu je štěpkovač, který provozuje obec na základě individuálních
potřeb zájemců s doplňujícím odstraněním štěpkové hmoty ke zpracovateli. Speciální
odpady jsou odváženy do sběrného dvora do Kyjova.
6.4. Úspory energií – kroky vedoucí k úsporám, zavádění netradičních zdrojů
energie.
Energie se šetří sledováním cen a výběrem dodavatelů elektrické energie a to
včetně příspěvkové organizace. V roce 2015 bylo realizováno zateplení kulturního
domu a obecního úřadu. Připravená dotace na zateplení ZŠ a MŠ byla marnou
investicí obce, ukázalo se, že budovy mají výrazné statické poruchy.

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
7.1. Koncepční přístup, dlouhodobé plánování – existence koncepčních
dokumentů rozvoje zeleně, např. v rámci Územního plánu nebo Programu
rozvoje obce, postupná realizace rozsáhlejšího projektu, systematický
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postup ve výsadbě a obnově vegetačních prvků v obci. Spolupráce se
specialisty a příprava projektové dokumentace v oblasti zeleně.
Obec má zpracovaný Projekt úpravy vybraných veřejných prostranství, a to
zvláště Návsi a lokality u Hřiště. Jedná se o posouzení stavu dřevin, výsadbu dřevin
a revitalizaci návsi, včetně úpravy prostranství návsi včetně zpevněných ploch
a mobiliáře. Dalším připraveným projektem je Úprava hřbitova a okolí farního kostela,
který řeší inventarizaci dřevin, výsadbu dřevin, úpravu cest, mobiliáře a infrastruktury.
Z důvodů vlastnictví pozemku hřbitova kosteleckou farností došli jsme k dohodě, že
farnost bude řešit opravu hřbitovní zdi a obec se bude starat o zeleň a současnou
infrastrukturu. Podmíněnou výsadbou stromů – alejí lip je dokončená pozemková
úprava, nové cesty lemující hřbitov ze severu a z jihu jsou navrženy tak, že budou
širší a jejich součástí budou i navrhované lipové aleje.
7.2. Nové úpravy veřejných prostranství – realizované výsadby zeleně v obci
i v okolí, obnova stávajících i výsadba nových – zeleň veřejných
prostranství (návsi, ulice), vyhrazená zeleň (sportoviště, hřbitovy, školky
apod.), aleje, historická zeleň atd. Sledována kvalita provedených prací,
výběr vhodného sortimentu rostlin, kompozice, funkčnost, celkový ráz
nových výsadeb v souladu s daným venkovským prostředím.
Obec má revitalizovaný prostor bývalé Panské zahrady realizovaný ve třech
etapách v letech 2009 – 2013. Revitalizace spočívala v pročištění svahu, vytvoření
spojovací pěšiny, výsadby zeleně, umístění mobiliáře. Původní letní parket byl
upraven, bylo vyrobeno podium a ozeleněny plochy, dosázena vegetační zeleň,
umístěn hmyzí domov a dřevěné varhany z různých druhů dřeva.
7.3. Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků – vodních toků, břehových
porostů, rybníků a nádrží, přírodních útvarů, naučných stezek, apod.
Obcí protéká potok Malšinka ve správě Povodí Moravy. Obec udržuje břehy
koryta pravidelným sečením trávy a vyvíjí tlak na Povodí Moravy, aby potok vyčistil
z důvodu nebezpečí zanesení při přívalových deštích. Ve střední části toku Malšinky
je pozůstatek bývalého mlýnského náhonu, kde otevřená část přechází do
zatrubněné části toku.
7.4. Péče o veřejná prostranství a o zeleň – udržování, čistota a pořádek na
veřejných prostranstvích v obci a navazujících soukromých pozemcích,
udržování hřbitovů, drobných sakrálních objektů, památníků, výtvarných
děl, drobné architektury. Péče o prvky zeleně, trávníky v obci i v nejbližším
okolí (humna), květinová výzdoba veřejných prostranství i soukromých
domů a pozemků, péče o dřeviny včetně arboristických zásahů (kvalita a
vhodnost zásahů).
Obec zaměstnává na údržbu svého majetku dva stálé zaměstnance
a každoročně využívá možnosti ÚP pro občany a využívá dobrovolné práce občanů
na úklid veřejného prostranství a veřejné zeleně. V loňském roce bylo zaměstnáno
9 lidí, v letošním roce obec žádá o 8 pracovníků. Veřejná zeleň se udržuje s pomocí
zahradní techniky – 2 sekačky a 3 křovinořezy. Hlavní péče spočívá v údržbě
pořádku na hřbitově, v Panské zahradě, na návsi, v areálu školy, farní zahradě
a okolí památníků obětem obou světových válek.
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7.5. Ekologická výchova a vzdělávání – zájem obce o vytvoření a kultivaci
vztahů a odpovědného přístupu občanů, zejména dětí, k místu a ke krajině
na principech udržitelného rozvoje; zapojení dětí do ekologických aktivit
případně péče o zeleň a celkový obraz obce od nejmenších dětí v MŠ až po
mládež; zapojení občanů do rozhodovacího, plánovacího a realizačního
procesu ve vztahu k obci a ke krajině.
Občané využívají možnosti třídění odpadů do kontejnérů na sklo papír, plasty,
textil, želený odpad, 2 x ročně SDH organizuje sběr železného šrotu, 2x ročně se
v obci provádí úklid do velkoobjemových kontejnérů. V každé domácnosti je
biopopelnice a kompostéry na bioodpad. V květnu obdrží každá domácnost tašky na
třídění odpadu přímo v domácnosti. Občané mohou bezplatně uložit odpad do
sběrného dvora v nedalekém Kyjově.
Obec při ekologickém vzdělávání úzce spolupracuje se základní a mateřskou školou.
V loňském roce obec zakoupila pozemek s vinicí, který bude sloužit škole pro
potřeby ekologické výchovy žáků.

8. Péče o krajinu
8.1. Zemědělské a lesní pozemky – systematický postup při využívání
pozemku, projekty komplexních pozemkových úprav, šetrné
obhospodařování, příprava či realizace protierozních úprav, členění honů,
obnova luk, výsadba lesů. Obnova zaniklých cest v zemědělské krajině
včetně stromořadí.
Obec se snaží přistupovat k péči o krajinu systematicky, proto se již před
dvanácti lety přihlásila do komplexních pozemkových úprav. Ty budou letos po
náročném období návrhů a projednávání úspěšně ukončeny. Otevřou se možnosti,
jak aktivně zasahovat do krajiny. Plánuje se obnova několika polních cest a úvozů,
vytvoření přírodě blízkých protipovodňových opatření, zvýšení plochy zeleně ve
volné krajině.
8.2. Péče o prvky ekologické stability v krajině, zejména ty vymezené v rámci
Územního systému ekologické stability – stav projekční přípravy (generely
a plány ÚSES, návrhy obnovy krajiny) a skutečná realizace (výsadba
nových biokoridorů, interakčních prvků, břehových porostů, alejí,
doprovodů cest).
Kromě dlouhodobých plánů se obec aktivně věnuje péči o cenná stanoviště – ač
rozlohou katastru spíše malá obec, díky přírodním podmínkám se v obci nachází
mnoho rozličných koutů krásné přírody. Obec má tři významné krajinné prvky (Losky,
Stráně a Malšinky), o které se obec stará pod vedením zkušených přírodovědců.
Jedná se o cenné stepní plošky, které od jara do podzimu hýří barvami mnoha
chráněných bylin. Obec si uvědomuje, že k zachování druhové pestrosti v krajině, je
nutná pravidelná péče, hlavně sečení a výřez náletu.
8.3. Ostatní opatření péče o kulturní krajinu – výsadba stromořadí, péče o
vodní toky, rybníky a mokřady, opatření vodohospodářská a
protipovodňová.
Velkým tématem pro obec je také prostupnost krajiny. Vedou se často jednání
s místními zemědělskými subjekty o nutnosti zachovat stávající polní cesty (bohužel
období rozorávání zdaleka neskončilo…). Cílem je obnovit v krajině prvky a struktury,
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které ji stabilizují a zvýší její estetickou hodnotu tak, aby bylo vyváženo její
zemědělské využití s ochranou a péčí o cenné prvky a byla pro občany zdravým
a hezkým životním prostředím. Kolem Kamenice byla obnovena původní hlohová alej
s 12 stromy. V nové části u hřiště jsou vysazeny okrasné sakury. Kolem dětského
hřiště směrem na Čeložnice byla při revitalizaci dosázena chybějící vegetační zeleň
– jehličnany a okrasné keře. Z projektu Mikroreginu Moštěnka v roce 2007 bylo
dosázeno 40 ovocných stromů do volné krajiny.
8.4. Obnova prvků kulturní paměti krajiny – např. obnova křížových cest,
božích muk, křížků, historických alejí, obnova krajinné matrice.
Obec má snahu aktivně zprůchodnit krajinu. Například ve spolupráci s ČSOP
Kyjov realizovala zdařilý projekt, jehož výstupem bylo zvelebení místa zvaného U Lip
v polích nad obcí. Opravil se zdevastovaný křížek, pořídilo se atypické posezení
z akátového dřeva a instalovala se reliéfní mapa Chřibů z cortenu. Uspořádala zde
polní mši, děti z pěti okolních základních škol zde vysadily Lípu Československé
republiky a Oskeruši T. G. Masaryka. Také vznikla architektonická studie pro
výstavbu vyhlídkové besídky nad kosteleckým úvozem, která vizuálně navazuje na
tradici vinařství v této lokalitě a stane se místem setkávání ve volné krajině. Cílem je
obnovit v krajině prvky a struktury, které ji stabilizují a zvýší také její estetickou
hodnotu tak, aby bylo vyváženo její zemědělské využití s ochranou a péčí o cenné
prvky a byla pro občany zdravým a hezkým životním prostředím.

9. Připravované záměry
9.1. Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných
záměrů – zaměření, předpokládaný harmonogram realizace a finanční plán
(předpokládané náklady na realizaci akce, jejich předpokládané finanční
zajištění).
První etapa komunikace trasa C – jedná se o zpevnění svahu a komunikace
v historické zástavbě. Náklad stavby je 1 040 tis. Kč. Předpokládané ukončení stavby
2016.
Obnova povrchu komunikace na hřbitově, výše nákladů 2 506 tis. Kč.
Předpokládaná realizace v roce 2016 dle dotačního programu.
Revitalizace zeleně vybraných ploch, náklady 1 000 tis. Kč, doba realizace v roce
2017 s využitím veřejných prostředků.
Rozšíření ZŠ a MŠ Kostelec, předpokládané náklady 82 926 tis. Kč. Doba realizace
v roce 2017 – 2018 v případě poskytnutí dotací z programu IROP.
Příprava projektových dokumentací na chodník v ulici Moravanská, realizační
náklady 1 500 tis. Kč s využitím prostředků SFDI.

10. Informační technologie v obci
10.1. Stručná charakteristika informační technologie - stávající stav, vybavení,
využití, inovace atp. (např. www. Informační kiosky, místní rozhlas, TV
stanice, internetové vysílání, webkamera).
Obecní vývěsky v Kostelci se nachází na návsi a jsou pravidelně aktualizovány.
Místní rozhlas využíváme k rychlé informovanosti občanů o důležitých aktivitách,
vyhláškách a k propagaci různých akcí jak sportovních, tak kulturních. Obecní úřad
vydává dvakrát do roka Kostelecký zpravodaj, který vychází v nákladu 350 výtisků
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a je zdarma distribuován do všech domácností. Obec Kostelec má své www –
stránky, které se pravidelně aktualizují a občané zde naleznou všechny informace
o obci, plánovaných akcích nejen v samotné obci, ale také v okolí. Jsou zde
k nahlédnutí taky různé poplatky a směrnice. Zájemcům je z obce pravidelně posílán
e-news s novinkami. Na obci také lze zakoupit DVD materiály z různých akcí.

11. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
Kulturní dům se sídlem Obecního úřadu – stavba typu B, ve vlastnictví obce
Kostelec.
Přihlášená stavba byla vybudována svépomocně v letech 1970 – 1974. Je
umístěna v bývalé Panské zahradě a původně měla sloužit pouze jako kulturní dům.
Z důvodů nedostatku místa pro obecní úřad byla část prostor vyhrazena sídlu
obecního úřadu s obřadní místností. V roce 1999 byl hlavní sál kulturního domu
pronajat soukromé firmě na provoz diskotéky. Pronájem byl ukončen v roce 2009.
Vnitřní prostor společenského sálu dostal opět svoji podobu. Uvnitř bylo
rekonstruováno sociální zařízení a na celé budově byla v roce 2013 vyměněna okna.
V roce 2015 bylo provedeno zateplení fasády v rámci projektu “Snížení energetické
náročnosti OÚ” z prostředků Ministerstva životního prostředí a Státního fondu
životního prostředí v celkových nákladech 4 812 tis. Kč, dotace činily 2 777 tis. Kč.
V projektu jsme přistoupili k určitému architektonickému zhodnocení tak, aby se stal
důstojnějším sídlem místní samosprávy se symbolikou, která dané funkci náleží.
Architektonické řešení
Na základě zpracované architektonické studie ve variantách bylo zvoleno řešení,
které z ekonomických důvodů zachovalo původní tvar budovy včetně okenních
otvorů. Velké plochy fasády, zejména v průčelích, byly opatřeny grafickým dekorem
vycházejícím z místních folklorních motivů. Předloha pro toto ornamentální pojetí
byla nalezena zcela náhodou, když autoři projektu hledali inspiraci jak přímo v obci,
tak v jejím blízkém okolí a padla jim do oka brána místního hřbitova. Ta je totiž
opatřena ornamentální, kovářsky (zámečnicky) ztvárněnou výplní, kterou zhotovil
místní občan někdy v 60. letech minulého století. Ornamentální motivy z této výplně
byly následně digitalizovány a použity jako předloha pro plošný dekor částí fasády.
Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o jakousi „recyklaci a reinterpretaci“ lidového
ornamentu, bylo s těmito motivy nakládáno s maximální pokorou – na nové fasádě
se projevují v podobě decentní „krajky“, která je pouze o dva odstíny světlejší nežli
podkladní barva omítky. Výsledným efektem je jakési novodobé „graffiti“, odkazující
k tradičním folklórním prvkům, které je vnímáno kolemjdoucími spíše podprahově.
Vystupující hmota vstupního přístavku je v kontrastu k hlavní fasádě objektu nově
opatřena dřevěným obkladem a akcentuje vstupní motiv, jakožto symbolickou bránu
do obecního úřadu.
Hlavní snahou nového „redesignu“ budovy OÚ v Kostelci bylo zhodnocení původního
objektu s minimem finančních prostředků na soudobou architektonickou úroveň
adekvátní 21. století.
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Informace pro vyhodnocení Ceny naděje pro živý venkov

Odhad
počtu
členů

Rok
vzniku

Zapojení dětí a
mládeže do činnosti
spolku - ano/ne lze
uvést odhad v %

20

2003

ANO

NE

98

1995

ANO

ANO

5

20. ročník střelecké soutěže
osvobození Kostelce

1

ČZS - Český zahrádkářský
svaz

30

1965

ANO

ANO

2

Degustace vína místních vinařů

1

HUBERT - myslivecký
spolek

24

1993

ANO

ANO

2

Myslivecký ples, Besedy s mládeží
na téma Myslivost

1

KOSTELÁCI - národopisný
soubor

23

2007

ANO

ANO

2

Žehnání vín, Svatomartinská husa

5

SDH - Sbor dobrovoných
hasičů

45

1942

ANO

ANO

4

Fašaňk - ostatky, stavění máje

5

SK Kostelec

95

1952

ANO

ANO

1

Košt vína

2

VOLNOČAS

12

2008

ANO

ANO

7

Hledání skřítka Podzimníčka,
Dětský karneval

3

Název spolku či neformálního
sdružení

AEROBIK
AVZO TČ - Asociace
víceúčelových základních
organizací tech. sportů
a činností

Je činnost
Počet
zaměřena
samostatně
i na seniory? organizhovanýc
ANO/NE
h akcí

Uveďte max. 2-3 nejvýznamnější akce

Počet akcí, na
kterých spolek
spolupracuje

2

