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  Na svatého Antonína broušení kos započíná !                                                                                             2/2015 

Pietní akt u pomníčků padlých při osvobozování naší vlasti 

Foto: Andrlíková (3), Ballnér (1) 

Projev starosty obce Ing. Petra Hlobila u příležitosti 70. výročí osvobození od nacistické okupace 
8. květen 2015 

Vážení spoluobčané, 
     sešli jsme se zde v tento den, abychom si připomněli výročí osvobození naší obce a následně i celé naší vlasti od nacistické okupace. 
     Od osvobození uběhlo 70 let. Nabízí se zcela přirozená otázka: je to už nebo je to teprve 70 let? Asi platí obojí. Druhá světová válka není 
vzdálenou, nás se už netýkající minulostí. Stále je mezi námi řada těch, kteří válku i její konec zažili. 
     I po tolika letech je třeba trvat na tom, že nacismus znamenal nejvyšší ohrožení ne pouze svobody, ale samotných základů naší civilizace. Boj 
s ním byl bojem o život, byl bojem o samotné bytí. Byl to boj vítězný, díky hrdinství těch, kteří pochopili, že jde opravdu o všechno. Nezapomí-
náme, komu vděčíme za svou existenci a za svou svobodu. Děkujme všem, kteří se o tuto svobodu zasloužili. 
     Dovolte, abych zde prezentoval krátký úryvek z knihy Hlasy z hořících domů, z kapitoly nazvané Ležáky. Našemu setkání může dát společnou 
stěžejní myšlenku. 

„Nekonečná je tyranie, když lidé dovolí, aby se rozbujela, 
nekonečné, nekonečné následuje hoře – 
a nekonečná by měla být lidská paměť.“ 

     Děkuji vám, že jste nás přišli podpořit při tomto pietním aktu. Následně budou položeny kytice k památníku obětí  1. světové války, dále na 
hrob Vasila Gery a Michala Filakovského, příslušníků 1. ČSL sboru, 1. Brigády, a také k jejich památníku směrem na Rymice.  
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Vážení spoluobčané,  
seznámím vás s činností obecního úřadu a aktivitami obce v období 
jara. 

    V měsíci březnu 
jsme se zaměřili 
na jarní úklid. 
Zametací vůz 

Technických 
služeb Holešov 
zametl kompletně 
celou vesnici, 
včetně místní 
části Karlovice. 
Stěžejním úkolem 
bylo odstranit 

z komunikací posypový materiál, kterého bylo po zimě v některých 
úsecích vozovky velké množství. Toto řešení se ukázalo jako správné. 
Za 5 hodin byly komunikace zameteny za ekonomicky výhodných 
podmínek. Pracovníkům obce se tak uvolnily ruce k řešení jiných 
úkolů.  
     Ti se soustředili na kácení náletových a nežádoucích dřevin na 
protipovodňovém příkopu, dále na obecním pozemku Lipiny, 
prosvětlili zahradu mateřské školy. V návaznosti na tyto práce vysázeli 
3 kusy zakrslého javoru na návsi a 4 kusy mandloně primus v areálu 
sportoviště TJ MORAVAN. Zahradnická firma ze Zlína vysázela podél 
cesty k rybníku na Karlovicích 14 kusů trnek, v Kostelci na 

protipovodňovém příkopu dalších 31 kusů. Využili jsme odborných 
znalostí a praktických dovedností pana Kubačky při renovaci pomníků 
pod Farským kopcem, u silnice směr Rymice a u hasičské zbrojnice v 

Kostelci. Kamenická 
firma z Tučap 
provedla renovaci 
písma na 
památníku obětem 
2. světové války. 
V současné době je 
činnost pracovníků 
obce zaměřena na 
sečení trávy, 

odstraňování 
nánosu kolem 
obrubníků a 
následné ošetření 
herbicidy proti 
plevelům. 
     V Karlovicích byl 

komplexně 

zrenovován kříž, včetně 
korpusu ukřižovaného 
Krista.  Členové JSDHO 
(Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů 
obce) pod vedením 
velitele pana Lubomíra 
Zedka zahájili pročištění 
zaneseného potrubí u 

protipovodňového 
příkopu. V této činnosti budou pokračovat až do úplného odstranění 
usazeného nánosu bahna a tím zajistí plnou funkčnost tohoto zařízení. 
V domě seniorů byla vyčištěna ČOV, následně navezen očkovací kal. 
Čistička byla zakryta novými bezpečnými poklopy a bylo zhotoveno 
nové oplocení. Toto zařízení není zcela funkční, proto je třeba 
jej opravit. V měsíci dubnu byly na dvou místech v obci přistaveny 
kontejnery na sběr a následný odvoz velkoobjemového odpadu. 
Z obecní skládky u silnice směrem na Roštění bylo odvezeno cca 30 
aut dočasně skládkované zeminy. Tato zemina zde byla navezena při 
výstavbě multifunkčního hřiště, částečně také při budování kanalizační 
přeložky na Zahájí. Tímto opatřením došlo k uvolnění obcí využívané 
plochy. 
      V měsíci dub-
nu byly zahájeny 
stavební práce na 
hasičském domě v 
Kostelci u Holešo-
va. Vznikne zde 
nová bytová jed-
notka. Zbrojnice 
se zatepluje a 
bude na ní nová 
fasáda. Rekon-
strukce bude 
dokončena v červnu 2015. Nepodařilo se nám vybrat dodavatele na 
zhotovení panelové cesty v lokalitě Kleštěnec. Opakovaně jej pro 
tento záměr hledáme. 
     Od listopadu 2014 probíhají jednání, která směřují k nutným 
opravám školní kuchyně a jejímu vybavení novou technologií. Pro 
vysoký finanční náklad (3 miliony) hledá obec silného partnera ke 
spolufinancování. Proto je v současné době na úřední desce vyvěšen 
záměr o pronájmu nebytových prostor školní kuchyně za účelem 
školního stravování. Pokud bude vybrán finančně silný partner, 
rekonstrukce bude provedena 
v měsících červenec a srpen. 
     Vedení obce ve spolupráci 
s Komisí pro činnost spolků 
dělá přípravné kroky k tomu, 
abychom se v příštím roce 
mohli přihlásit do soutěže 
Vesnice roku 2016. Na této 
úrovni také společně 
připravujeme účast našich 
občanů na 24. setkání 
Kostelců, které se v tomto 
roce uskuteční v sobotu 20. 
června 2015 v Kostelci na 
Hané. Autobus pro účastníky tohoto setkání bude přistaven v 7.00 h 
na návsi. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu.  
     27. března 2015 vysílalo Rádio Kroměříž v rubrice „Představujeme 
vám“ hodinovou relaci o obci Kostelec u Holešova. Byla to hodinka 
pěkných písní a zajímavého povídání o naší obci. V pořadu vystoupil a 
svoji obec představil i starosta obce.  

Příspěvek starosty obce 
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     V závěru každého měsíce se uskutečňuje setkání starosty a paní 
místostarostky se seniory v Domě seniorů v Kostelci u Holešova. 
Účelem těchto setkání je přátelské posezení a informování o dění 
v obci. 
 8. května 2015 u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války 
položili představitelé obce, za přítomnosti žáků zdejší ZŠ, MŠ a 
občanů, věnec a kytice k památníkům. Tímto pietním aktem jsme 
důstojně uctili památku našich předků, kteří položili život za naši 
svobodu. 
     Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, kteří se aktivně zapojujete 
do dění v obci a tím pomáháte naplňovat náš volební program. Tímto 
přístupem nás také posilujete a motivujete v práci pro obec. Vážím si 
spolupráce s místními živnostníky – stolař, malíř, natěrač, klempíř, 
instalatér a další. Výrazným způsobem nám pomáhají operativně řešit 

problémy, které občany tíží. Za to jim patří mé velké poděkování. Jsem 
si vědom toho, že ne všichni občané se s našimi rozhodnutími 
ztotožňují. Je to normální a přirozené. Staré přísloví praví: „Není na 
světě ten, který by se zavděčil lidem všem.“ Naší snahou je, aby složitá 
rozhodnutí, která přijímáme, měla široký koncensus. K takovému 
rozhodnutí je možné zařadit i stavební a technické řešení školní 
kuchyně. Proto jsme tuto záležitost projednali u kulatého stolu 
s početným zastoupením zainteresovaných stran, také na úrovni 
zastupitelstva obce. Většinové usnesení je pro nás závazné.        
     Další periodikum KOSTKY vyjde až v měsíci září. Proto mi dovolte, 
abych popřál našim dětem úspěšné zakončení školního roku a krásné 
prožití prázdnin. 

Ing. Petr Hlobil, starosta obce; foto autor (4), Aná (3) 

 
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 6/2015 
Konané dne: 10. 03.2015 
Program jednání: 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 5/2015, konané 
dne 24. 02.2015:  

 servisní práce na rozhlasovém a varovném systému obce Koste-
lec u Holešova s firmou MP mont Valašské Meziříčí uzavřena 
SOD na dobu neurčitou 

 plastové kompostéry hrazené z 90 % z dotačního titulu – 
v jednání 

 bezbariérová ZŠ Kostelec u Holešova, předpoklad zahrnutí do 
rozpočtu obce na rok 2016 – další zdroje prostředků na úhradu 
v jednání 

 oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho 
vyložení k veřejnému nahlédnutí od 13. 03. 2015 bude 
zveřejněno na úřední desce 
 

Rada vzala na vědomí  

 pozvánku na schůzku v Kostelci na Hané 19. 03. 2015 
k projednání přípravy 24. setkání Kostelců, účast starosta obce, 
radní p. V. Rušikvas 

 pozvánku na odborný seminář vyhlašovatelů soutěže „Vesnice 
roku 2015“ 13. 03. 2015 v Kateřinicích – Zlínský kraj - účast sta-
rosta obce, radní p. V. Rušikvas 

 návrh ředitele ZŠ na ocenění 3 pedagogů ZŠ Kostelec u Holešova 
u příležitosti Dne učitelů 

 dopis Ing. Jaroslava Kučery, člena rady Zlínského kraje ohledně 
zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost - na veřejném zasedání 
ZO Kostelec u Holešova 21. 04. 2015  bude zastupitelům  předlo-
žen  návrh na opakované zařazení tohoto bodu do programu 
jednání 

 žádost pana Petra Uličného o skácení 4 vzrostlých smrků, 
v blízkosti silnice a jeho domu č. p. 53; bude zaslána žádost o po-
souzení zdravotního stavu stromů, v souvislosti s tímto bodem 
bylo projednáno, že je nezbytné na jaře zahájit opětovné vysá-
zení dřevin 

 
Rada schválila   

 kladné stanovisko obce Kostelec u Holešova k žádosti o udělení 
licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy 

 tříčlennou likvidační komisi vyřazeného majetku  

 pronájem uvolněného bytu č. 43 v Domě seniorů 
Rada neschválila  

 poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na Batůžkový 
florbalový turnaj pořádaný ZŠ Kostelec u Holešova pro učitele 
okolních škol 

Rada určila  

 tři členy výběrové komise, kteří budou hodnotit nabídky zadáva-
cího řízení „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Kostelec u Hole-

šova“ a termín otvírání obálek s nabídkami 23. 03. 2015 v 17:05 
hod. 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 7/2015 
Konané dne:     23. 03. 2015, 17:30 – 18:30 hod. 
Program jednání: 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 6/2015, konané 
dne 10. 03. 2015 

 informace ze schůzky k přípravě 24. setkání Kostelců v Kostelci 
na Hané 19. března 2015  

 schválení udělení licence na provozování veřejné linkové osobní 
dopravy – zasláno písemně 

 informace ze semináře vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku 2015 
a jednání zástupců rady obce s KOČIS - předpoklad účasti 
v soutěži v roce 2016  

 informace starosty o ocenění 3 pedagogů ZŠ Kostelec u Holešova 
starostou obce u příležitosti Dne učitelů  

 neschválení mimořádného finančního příspěvku na Batůžkový 
florbalový turnaj pro učitele okolních škol, oznámeno písemně 
řediteli školy 

 opakované zařazení bodu „zvýšení příspěvku na dopravní ob-
služnost“ – bude projednáno na veřejném zasedání ZO Kostelec 
u Holešova 21. 04. 2015 

 skácení 4 ks smrků u domu č. p. 53, 20. 03. 2015 zaslána žádost 
na posouzení zdravotního stavu dřevin  

 zahájen nákup dřevin za účelem náhrady pokácených stromů (3 
ks javor, 4 ks mandloň  prunus) 

 přidělení bytu č. 43 v Domě seniorů, hotovy drobné úpravy bytu, 
byl k nastěhování 01. 04. 2015 

 výběrové řízení na „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Kostelec 
u Holešova“ proběhlo 23. 03. 2015, vybrána firma s nejnižší ce-
nou ŠUMαKON  Lipník nad Bečvou 

Rada vzala na vědomí  

 vyhlášení výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Panelová 
cesta Kostelec u Holešova“  

 žádost o pronájem bytu v Hasičském domě Kostelec u Holešova  
Rada určila  

 výběrovou komisi pro hodnocení nabídek zadávacího řízení  
„Panelová cesta Kostelec u Holešova“ ve složení V. Rušikvas, T. 
Hlobil a T. Marek 

Rada pověřila starostu obce  

 podáním žádosti obce Kostelec u Holešova na odstranění překá-
žek v panelové cestě Kleštěnec (sloup + dvě rozvodné skříně) 
spol. E.ON 

 
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 8/2015 
Konané dne: 08. 04. 2015,  
Program jednání: 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 7/2015, konané 
dne 23. 03. 2015 

Zprávy z obce 
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 výběrové řízení zakázky „Panelová cesta Kostelec u Holešova“ 
bylo zrušeno. Obec obdržela pouze jednu nabídku s vyšší nabíd-
kovou cenou než je částka určená na zakázku v rozpočtu obce na 
rok 2015 

 žádost Obce Kostelec u Holešova na odstranění překážek 
v panelové cestě Kleštěnec (sloup + dvě rozvodné skříně) spol. 
E.ON je připravena  

Rada schválila 

 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 30 v Domě seniorů do 
31. 12. 2015 s možností prodloužení na dobu neurčitou  

 žádost ředitelky mateřské školy o povolení výjimky - navýšení 
počtu dětí ve třídě na 28 pro školní rok 2015/2016  

 žádost o zřízení parkovacího místa na obecním pozemku před 
domem č. p. 97 ze zatravňovacích tvárnic 

 zprávy a podklady pro vyúčtování a proplacení jízdného za slu-
žební cesty starosty obce soukromým vozidlem  

Rada vzala na vědomí  

 žádost o koupi části pozemku v k. ú. Kostelec u Holešova na p. č. 
625/7 o ploše cca 6,0 m2 - bude předloženo k projednání ZO na 
jednání 21. 04. 2015 

  „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateř-
ské školy v Kostelci u Holešova“  

 informaci o konání sportovní akce „Rohálovská 50“ 

 návrh na provedení velkoplošné deratizace obce  

 informace z jednání KOČIS ohledně účasti obce Kostelec u Hole-
šova na  Setkání Kostelců v Kostelci na Hané 

 žádost ředitele ZŠ o vyřazení drobného majetku ZŠ 
Rada byla seznámena  

 se zněním písemné žádosti o odstranění překážek – přemístění 
zařízení (sloup + dvě rozvodné skříně) na spol. E.ON. 

Rada projednala   

 žádost o zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 439/21 pro 
obec Kostelec u Holešova 

Rada se zabývala  

 body z plánu rozvoje obce, které je třeba projekčně připravit pro 
příští roky tohoto volebního období, v souvislosti s dotazníkem 
Zlínského kraje na priority obcí na využití dotačních titulů - do 
poloviny května budou radními předloženy návrhy 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 9/2015 
Konané dne: 04. 05. 2015 
Program jednání: 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 8/2015, konané 
dne 08. 04.2015.  

 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 30 v Domě seniorů do 31. 
12. 2015 – smlouva prodloužena 

 předkupní právo na pozemek p. č. 439/21 pro obec Kostelec u 
Holešova, ponecháno dle původní smlouvy 

 žádost o odkup části pozemku v k. ú. Kostelec u Holešova na p. č. 
625/7, předloženo ZO na veřejném zasedání 21. 04. 2015, 
schváleno oznámení záměru prodeje, záměr zveřejněn na 
webových stránkách obce 

 povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2015/2016, 
oznámeno dopisem ředitelce MŠ 

 renovace písma na pomníku domluvena, bude urgováno 

 velkoplošná deratizace obce, zatím jeden zájemce, nebude se 
provádět 

 projekční příprava – možnosti využití dotací v rámci plánu 
rozvoje obce – úkol trvá 

 vyřazení drobného majetku ZŠ, písemně potvrzeno řediteli ZŠ 

 žádost o zřízení parkovacího místa na obecním pozemku před 
domem č.p. 97, rada bude posuzovat žádosti individuálně s 
přihlédnutím ke konkrétní situaci 

 informace k žádosti o odstranění překážek – reakce E.ON na 
dnešním jednání rady 

Rada projednala 

 průběh jednání zastupitelstva obce ze dne 21. 04. 2015, zejména 
vystoupení předsedy kontrolního výboru a body ze zápisu 

kontrolního výboru. Stanovisko rady k připomínce k bodu 12 
zápisu 2/2015 – v tomto konkrétním případě je řešení parkování 
osazením zatravňovacích panelů možné a tímto způsobem 
nedojde ke zmenšení plochy zeleně v obci. Stanovisko rady 
k připomínce k bodu 9 zápisu 6/2015 – nadále bude 
postupováno dle zřizovací listiny 

  materiál „Koncepce stravování – navrhované řešení“ - 
zpracovatel - firma SCOLAREST“  

 dopis občanů z Karlovic o svízelné situaci – havarijní stav vozovky 
v uličce vedoucí směrem k lesu a pověřila starostu hledáním 
možného řešení 

 výběr vhodné čekárny pro Karlovice, bude prověřeno, zda je 
možné získat dotaci na její zřízení 

 průběh pietního aktu kladení věnců a kytic u příležitosti státního 
svátku, který se bude konat 08. 05.2015  

Rada schválila  

 návrh na uspořádání „kulatého stolu“ k projednání variant řešení 
stravování ve ŠJ za účasti zainteresovaných subjektů na 
12. 05. 2015  

 příspěvek 100 Kč na osobu pro účastníky Setkání Kostelců 

 přidělení uvolněného bytu č. 20 v Domě seniorů od 01. 06. 2015 

 příspěvek Charitě Holešov za pečovatelské služby občanům 
Kostelce u Holešova 

 zhotovení prezentace o obci za účelem přihlášení se do soutěže 
Vesnice roku 2016 

 znění dopisu s výsledkem hlasování ZO o příspěvku na dopravní 
obslužnost KÚ Zlínského kraje 

Rada vzala na vědomí  

 písemné vyjádření AOPK ke zdravotnímu stavu stromů (smrky) 
na parc. 736/17 k. ú. Kostelec u Holešova, stromy jsou v dobrém 
zdravotním stavu, není důvod je kácet 

 vyjádření společnosti E.ON – spol. E.ON nepřistoupí na 
přemístění svého zařízení s finanční spoluúčastí - zůstane 
stávající stav 

 oznámení o kontrole Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje územní odbor Kroměříž 13. 05. 2015, zaměřené na přípravu 
obce na řešení krizové situace v obci 

 základní informace ke sportovním soutěžím a kulturnímu 
programu Setkání Kostelců – odeslány přihlášky do soutěží - 
turnaj v malé kopané, turnaj ve stolním tenisu, soutěž Hanácké 
šikula, myslivecká soutěž, hasičská soutěž (celkem cca 50 osob), 
autobus je objednán 
 

Zápis z jednání rady obce Kostelec u Holešova č. 10/2015 
Konané dne: 18. 05. 2015 
Program jednání: 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 9/2015, konané 
dne 04. 05. 2015  

 rada obce přijala stanovisko k připomínkám kontrolního výboru, 
které je součástí zápisu z jednání RO č. 9/2015 

 materiál „Koncepce stravování – navrhované řešení“ zpracovaný 
firmou Scolarest byl firmou veřejně prezentován na jednání 
kulatého stolu 

 stanovisko RO ke skácení smrků na parc. 736/17 k. ú. Kostelec u 
Holešova bylo starostou obce ústně sděleno navrhovateli 

 přemístění zařízení E.ON z přístupové komunikace k Záhumení 
nebude nadále řešeno, obec by musela hradit ze svých 
prostředků 

 kontrola Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje územní 
odbor Kroměříž proběhla, starostou obce předány informace o 
možnostech obce při řešení krizových situací 

 účast na Setkání Kostelců, organizace – průběžně řešeno 

 příspěvek na účastníka Setkání Kostelců zatím není dořešen – 
starosta prověří, jak bylo řešeno v minulosti 

 havarijní stav obecní komunikace k lesu v Karlovicích – starosta 
hledá řešení situace, zatím není definitivní řešení 

 čekárna Karlovice – vhodná dotace zatím nenalezena, je v řešení 
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 pietní akt proběhl za účasti RO a veřejnosti 

 přidělení bytu č. 20 v Domě seniorů - sděleno nájemci, smlouva 
bude uzavřena od 01. 06. 2015 

 příspěvek Charitě Holešov zatím nebyl zaslán, zpracovává se 
darovací smlouva 

 prezentace o obci k soutěži Vesnice roku 2016 byla objednána 

 dopis o výsledku hlasování ZO o zvýšení příspěvku na dopravní 
obslužnost zaslán KÚ elektronickou poštou 

Rada vzala na vědomí   

 žádost ZŠ Kostelec u Holešova o souhlas s vyřazením majetku 
Rada schválila  

 na návrh redakční rady možnost uveřejňování inzerce ve 
zpravodaji Kostka - návrh na doplnění Pravidel pro vydávání 
Kostky, pravidla pro zveřejňování inzerce a ceník inzerce bude 
předložen ke schválení na nejbližším zastupitelstvu obce 
Kostelec u Holešova 

 
Přijatá usnesení zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova 
č. 5 konaného dne 21. 04. 2015 
Zastupitelstvo obce schválilo 

 program jednání 

 zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 625/7 v k. ú. 
Kostelec u Holešova o výměře 6 m

2
 

 rozpočtové opatření č. 1/2015 

 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce pro TJ Moravan Kostelec u Holešova, Kosteláň, 
SDH Kostelec u Holešova, SDH Karlovice, KVZ Kostelec u 
Holešova, TJ Sokol Kostelec u Holešova  

 uzavření smlouvy na nákup nové kancelářské techniky XEROX 
WC 7835 (tiskárna, kopírka, skener) 

 Termín pro příští zasedání ZO na 23.06.2015 17:00 hod 
Zastupitelstvo obce neschválilo 

 příspěvek na dopravní obslužnost 
Zastupitelstvo obce: 

 vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 

 vzalo na vědomí informace o činnosti OÚ 
Úplný zápis ze zasedání Zastupitelstva obce je k nahlédnutí v kanceláři 
obecního úřadu  
V Kostelci u Holešova 27. 04. 2015 
Přijatá usnesení zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 
6 konaného dne 21. 05. 2015 
Zastupitelstvo obce schválilo: 

 program jednání 

 vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – školní kuchyně 
a jídelny ve vlastnictví obce 

 realizaci udržovacích prací školní kuchyně v měsíci červenec a 
srpen  

 termín pro příští zasedání ZO na 23. 06. 2015 
Úplný zápis ze zasedání Zastupitelstva obce je k nahlédnutí 
v kanceláři obecního úřadu. 
  

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 11/2015 
Konané dne: 02. 06. 2015 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 10/2015, 
konané dne 18. 05.2015   

 soupis majetku v užívání ZŠ k vyřazení, projednáno likvidační 
komisí 

 návrh pravidel pro zveřejňování inzerce a návrh ceníku inzerce 
zpracuje redakční rada a poté bude předložen ke schválení 
Zastupitelstvu obce Kostelec u Holešova 

Rada schválila  

 vyřazení drobného majetku a částečný odprodej, písemný 
souhlas vydá likvidační komise obce 

 žádost ředitelky MŠ o uzavření mateřské školy po dobu prázdnin, 
důvodem jsou stavební práce a malování v interiéru MŠ 

 žádost manželů Mlčákových, Kostelec u Holešova 49, o povolení 
vytvoření parkovacího místa na obecním pozemku (zatravňovací 
panely, bez nádstřešku)  

Rada vzala na vědomí  

 účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Kostelec u Holešova 
za rok 2014 a ZŠ Kostelec u Holešova, závěrky byly předloženy k 
projednání finančnímu výboru 

 informaci starosty o objednání inventury obecních pozemků po 
obnově operátu u firmy REAL SOFT Brno  

 protokol o odborné technické kontrole dětských hřišť, 
nedostatky budou postupně dle možností odstraňovány 

 požadavky na modernizaci obecní knihovny, letos je možné řešit 
v rámci přidělené částky rozpočtu na rok 2015, pro rozpočet na 
rok 2016 bude opakovaně projednáno před sestavováním 
rozpočtu 

 žádost o poskytnutí dotace na rok 2015 – žadatel: Sociální služby 
města Kroměříže, RO doporučuje schválení, žádost bude 
předložena ZO  

 informace starosty obce o průběhu pořizování kompostérů (250 
ks), financování převážně z dotačního titulu 

 nabídku firmy GALILEO na úpravu webových stránek obce, 
doporučuje řešit v rámci plánované celkové rekonstrukce 
webových stránek 

 informaci starosty obce o zaslání podkladů k zhotovení návrhu 
na nutnou rekonstrukci biologické ČOV Domu seniorů 

 informaci starosty obce o konání semináře pro kronikáře obce, 
v obci v současné době kronikář nepracuje a je nutné tuto situaci 
řešit  

Rada neschválila  

  žádost o prominutí platby poplatku za komunální odpad 

Rada provedla  

 zhodnocení průběhu a závěrů veřejné schůze Zastupitelstva obce 
Kostelec u Holešova 21. 05. 2015 a byla starostou obce 
seznámena s následnými kroky (zveřejnění záměru pronájmu a 
přípravě výběrového řízení). 

 
RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 15. září 2015 v 17 hodin. Zveme všechny občany, 

kteří mají zájem o dění v obci a chtějí přispět svými názory a připomínkami k řešení problémů. 

 

Rozšíření služeb obecní knihovny 
Obecní knihovna v Kostelci u Holešova rozšířila své služby  pro občany bydlící v Domě seniorů. 
Od jara letošního roku (cca od dubna) vedoucí obecní knihovny pravidelně přiváží do Domu seniorů vybrané druhy knih. 
Knihy jsou k dispozici u paní Šidlíkové byt, č. 7. 

Hana Šidlíková, vedoucí obecní knihovny 
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BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 
     Jak jinak jej oslavit než posezením s dětmi v naší místní knihovně, které 
se událo již po třetí. Tentokrát ve čtvrtek 19. března 2015. 
     A jak to bylo, pohádko? 
     Děti v křeslech či sedící na svých polštářcích si na úvod „Podvečeru v 
knihovně“ poslechly příběh O strašlivém drakovi, který nakonec nebyl tak 
strašlivý. Právě naopak. Hned poté se vrhly na nelehký úkol - tajenku. 
Oprášily své pohádkové vědomosti a společně ji celou úspěšně vyluštily. 
Další v řadě byly pohádkové hádanky. Poznat, zda patří jejich hlavní hrdi-
na, kterého si vylosovaly na kartičkách, do předneseného úryvku z knížky, 
bylo velmi zábavné. A protože celý podvečer byl o příbězích, pohádkách a 
hlavně knihách, měly děti možnost vyrobit si barevný knižní přebal na tu 
svou nejoblíbenější. Nechybělo občerstvení, sladká odměna a malý dáre-
ček za to, jak vše děti zvládly. Na závěr jsme se rozloučili pohádkou o 
Rumcajsovi z opravdové gramofonové desky. Zazvonil zvonec a pohádek 
byl konec. Tak zase za rok v březnu! 

Za kulturní komisi: Mgr. Michaela Mikešková 
 
 

 
 

 

 

  

Obec občanům, občané obci 

Naším objektivem 

(An) Kostelecká sokolovna praskala ve švech. VI. ročník Kosteleckého chmelovárku se opět vydařil.  Pivo doma vařené  všem chutnalo. Akce 

byla navštívena zájemci z širokého okolí. 

Foto: Mgr. J. Andrlík 

(Aná )Parkovacích míst je ve vsi málo. Auta tak parkují na úzkých 
cestách a překáží. Účelně a vkusně je vyřešeno parkování 
v předzahrádce u domu Spáčilových. Obecní zastupitelstvo nemá 
proti takovým úpravám námitky, je však třeba si úpravu předem 
na OÚ dohodnout. 

Foto: Šiška 

(Aná) V průběhu měsíce dubna proběhlo na obecním úřadě škole-
ní počítačové gramotnosti pořádané M-centrem ze Zlína. Týkalo se 
finanční gramotnosti a základů práce s textem, tabulkovým proce-
sorem, internetem a finanční gramotnosti. Bylo zdarma, kdo se 
zúčastnil, neprohloupil. Počítač je prima zábava i poučení 

Foto: Aná 
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Společné zážitky – a loučení 
     Prázdniny se zase blíží, opět je nám o rok víc a další naši kamarádi 
nám odejdou do školy. Však už máme promyšleno a naplánováno 
všechno, co ještě co ještě chceme do konce školního roku stihnout. A 
zakrátko se bude i bilancovat.  
     Už teď si s údivem prohlížíme fotografie z podzimu, zimy a jara a 
nemůžeme uvěřit tomu, že je to jen pár měsíců, co jsme je pořídili. 
Pouštění draka, pečení brambor, hry na zahradě i sportování na hřišti, 
Mikuláš a Vánoce, Tříkrálová koleda, tvoření s rodiči a hudební hodin-
ky, zpívání na Květnou neděli i malování vajíček, přání maminkám, 
setkání s rodinami a sourozenci našich dětí, karneval, rej čarodějnic, 
několik setkání s obyvateli Domu seniorů, divadla a koncerty, výlety a 
exkurze, besídky a oslavy… 
     A to nás ještě čeká několik tradičních předprázdninových akcí. 
Třeba setkání našich dětí s deváťáky na zahradě MŠ, na to se každý 
rok moc těšíme. Taky máme slíbený „útok na červeného kohouta“, to 
se vypravíme do Karlovic za hasiči, kteří tuto akci pro nás každoročně 

připravují. Během odpoledne s tatínky oslavíme na zahradě i Den otců 
a předškoláci pojedou na výlet do Kroměříže, kde je čeká výstup na 
zámeckou věž. A hlavně – čeká nás velká zahradní hra na konci škol-
ního roku, tentokrát na téma “Námořníci a trosečníci“. Věříme, že si 
děti společně s rodiči užijí jak radosti z plavby po moři, tak i starostí 
mořských vlků ztroskotaných u pustého ostrova, hledání pirátského 
pokladu a zejména pak bujarých oslav u ohně po šťastně zakončeném 
dobrodružství. Jen máme starost, aby nám přálo počasí a my jsme 
šťastně mohli vplout do klidného přístavu naší školní zahrady. 
     A potom? Potom už se rozloučíme s nejstaršími dětmi, tentokrát 
vlastně samými chlapci, kteří jdou po prázdninách do 1. třídy. Je to 
sice parta trochu divoká, ale máme z nich velkou radost. Věříme, že 
stejnou radost už dnes dělají svým rodičům a od září ji budou dělat i 
paní učitelce ve škole. Tak hodně štěstí, kluci, a ať si na hřišti i v životě 
vybojujete hodně výher. A bez faulů! 
Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola Kostelec u Holešova, foto autorka 

 

  

↑Mladší děti v Podzámce                         Starší děti v Květné zahradě → 

←Výprava za pokladem                             ↑Zpívání v autobuse 

                         ↑           V pohádkovém lese              → 

Mateřská škola 
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Školní akademie 

     Jak mohou děti poděkovat mamince za její každodenní přízeň? 
Úsměvem, kytičkou, polibkem. Ale také vystoupením, které několik 
týdnů nacvičovaly, aby ho právě té své mamince předvedly. Žáci ZŠ 
v Kostelci u Holešova taková vystoupení připravují každý rok a v rámci 
Školní akademie je pak jako dárek ke Dni matek představují svým 
rodičům. Je velmi milé, že tato vystoupení nacvičují ve všech ročnících 
nejen pod vedením svých učitelů, ale také spontánně sami.  A tak i 
letos mohly maminky, babičky a všichni další hosté zhlédnout písnič-
ky, scénky, tanečky, či dokonce stínohru. Odměnou dětem byly nejen 
úsměvy blízkých, ale také bouřlivý potlesk všech diváků v místní soko-
lovně. 

Mgr. J. Surala 

Anglický duben na ZŠ Kostelec u Holešova 
     V dubnu jsme si na naší škole užili opravdu velkou dávku angličtiny 

s rodilými mluvčími. Kromě tradičních střed s Vereen Smit k nám 
zavítal i Chris Odias a žákům 5. - 9. třídy vyprávěl o sobě, Anglii a 
Londýně. Bylo příjemné zjistit, že se do České republiky přistěhoval 
natrvalo a zatím se mu tady moc líbí. Hodně žáků se s Chrisem vyfoti-
lo, protože to bylo jejich první setkání s člověkem s tmavou pletí. 
Přijela také Angličanka Georgina Baker. Poprvé s projektem pro první 
stupeň Velikonoce v Británii. Malovali jsme si, povídali a hráli různé 
zajímavé hry, takže výuka utekla jako voda.  Podruhé zase pracovala 
ve stejně živém duchu i s žáky druhého stupně. Vůbec se nám nechtě-
lo se s touto velmi šikovnou paní učitelkou rozloučit. Všichni, kteří 
ocení zábavnou a dynamickou výuku, byli nadšení a rádi by se 
s Georginou znovu setkali. Projekt Rodilí mluvčí do škol poběží ještě 
dva měsíce, tak třeba se jim jejich přání splní. 

Mgr. M. Václavková ZŠ Kostelec u Holešova 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Kromě-
říži 

     Žáci naší kostelecké školy se zúčastnili okresního kola cyklistické 
soutěže na dopravním hřišti v Kroměříži. Okresního kola se účastnilo 
v  I. kategorii smíšené družstvo ve složení:  Ondřej Václavek, Matyáš 
Šico, Vendula Rajnochová a Veronika Škrabalová – žáci 5. třídy. Soutě-
žící absolvovali tato stanoviště: testy z pravidel silničního provozu, 
jízdu podle pravidel, jízdu zručnosti, první pomoc s plněním těchto 
požadovaných úkolů: ošetření zlomenin, odřenin, tepenného a žilního 
krvácení, chování po nehodě, jak provádět resuscitaci. 
     Při vyhlašování vítězů za mladší kategorii získali naši žáci 3. místo.   
     Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. 

Eva Doleželíková, uč. 5. tř. 

Čarodějnice v Kostelci 
     Odpoledne 30. dubna se v Kostelci u Holešova pálily čarodějnice. 
Díky spolupráci SDH Kostelec, základní školy a rodičů ze Sdružení 
rodičů a přátel žáků ZŠ dostala tradiční akce nový náboj. Více než 80 
dětí si přišlo zasoutěžit, opéct si špekáček, zazpívat s kytarou u ohně 
nebo se jen podívat na velkou hranici s čarodějnicí.  
     Soutěže na hřišti připravili žáci a učitelé školy, hranici s čarodějnicí 
a nezbytné občerstvení zase kostelečtí hasiči. Celý podvečer proběhl 
podle plánu a u špekáčků se opravdu i zpívalo. Teprve pak přišlo 
očekávané překvapení. Novinka to byla velmi lákavá. Rodiče totiž 
připravili stezku odvahy plnou her a veselých soutěží, které organizo-

vali v maskách asi na devíti stanovištích v blízkém Kosteleckém lese. 
Věřím, že se pobavili všichni účastníci i diváci. Proto všem, kdo akci 
připravili, velký dík! 

Z. Ballnér 

Vzhůru do přírody! 
     Jaro je tady v celé své kráse, což je vidět hlavně v přírodě.  Na naší 
škole jsme se rozhodli uspořádat několik akcí, abychom si zopakovali, 

Základní škola 
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jak zásadní význam pro nás naše životní prostředí má. A jak to provést 
nejlépe? Určitě vyrazit ven! A tak jsme nejbližší okolí naší vesnice 
zkoumali při celoškolním projektu, kdy každá třída procházela jinou 
trasu a pozorovala rostliny i živočichy, hodnotila a snažila se nafotit 
krásná místa, ale též důsledky špatného chování lidí, nad kterými by 
nikdo neměl zavírat oči. Že to byl den nadmíru povedený, nám při-
pomínají velmi hezké postery, jimiž jsme celý projekt věnovaný Dni 
Země zakončili. Můžeme být jenom rádi, že ty hezké fotky zatím 
jednoznačně převládají!  

Mgr. Miluše Václavková 

Dětský den 
V pátek 29. 05. 2015 se 
konal Dětský den pro 
žáky ZŠ Kostelec u Hole-
šova. Pro 1. stupeň a 
okolní MŠ byl deváťáky 
připraven pohádkový les. 
Děti ze školky a žáci z 1. 
stupně potkali Pata a 
Mata, dědečka Hříbečka, 
vodníka, trpaslíka a 
Leontýnku, Ferdu Mra-
vence a spoustu dalších 
pohádkových postaviček. 
5. - 8. třída měla na hřišti 
připravený sportovní 
den. Na hřišti si každý 
mohl vyzkoušet známé 
disciplíny - hod diskem, 
hod oštěpem, softball, 
petanque, fotbal nebo 
přetahování lanem. 
Výsledky byly velmi 

pozoruhodné. Někomu šel dobře fotbal, hod diskem, ale za všechny 
musím říct, že nejtěžší byl hod oštěpem. Rodilý mluvčí Ben, který 

k nám přijel až z Ameriky, byl pro všechny tečkou tohoto sportovního 
dne. Anglicky nás všechny učil hrát americký fotbal. Doufáme, že se 
s ním zase někdy setkáme. Za všechny musím poděkovat všem, kteří 
nám tohle všechno připravili. Byl to vydařený den. 

Monika Hejníčková, 8. třída 

Zahraniční pobyt Francie 2015 

     Žáci z druhého stupně se ve dnech 17. 05. 2015 až 22. 05. 2015 
vydali do romantické Francie. Na začátku pobytu jsme navštívili Nor-
mandii: katedrálu v Remeši, hrázděné domečky v Rouenu, místo, kde 
byla upálena Johanka z Arku.  
     Druhý den jsme zastavovali na ještě hezčích místech, jako napří-
klad Bayeux (tapisérie), most do Normandie, most Pegasus, pláž 
Omaha, hřbitov amerických vojáků a křídové útesy v Étretatu. Ve 
středu jsme navštívili nádherný přílivem zaplavovaný klášter Mont-St. 
Michel, město Le Mans a na večeři jsme se vydali do obchodního 
centra, kde jsme nakoupili vína a babiččinu kávu. 
     Čtvrtek byl nejkrásnější den pobytu, protože jsme se dostali do 
nejromantičtějšího města světa, Paříže. Navštívili jsme například 
Eiffelovu věž, kde jsme viděli dvě žádosti o ruku, Versailles, Pantheon, 
plavbu lodí po Seině, katedrálu Notre-Dame a Louvre. 
     Všichni jsme si pobyt náramně užili, vrátili se plní dojmů, najezení 
z KFC, a abychom nezapomněli, našli jsme si i nové kamarády mezi 
zbývajícími účastníky zájezdu.  

Viktorie Púchovská, V. Šišková 

Poplach v Kostelci 

     V rámci spolupráce ZŠ a SDH, která trvá již řadu let, se znovu při 
cvičném požárním poplachu mohli žáci přesvědčit o připravenosti 
dobrovolných hasičů na zásah v případě požáru. Zdálo by se, že nacvi-
čovat evakuaci je přežitek minulosti, ale my jsme přesvědčeni, že je to 
naopak. Právě děti by měly vědět v rámci prevence důležité informa-
ce předem a trénovat i dovednosti s požární ochranou spojené. Pro 
děti byla připravena nejen beseda a prohlídka hasičské techniky, ale i 
ukázka vyhledávání osob s využitím dýchacích přístrojů atd.   Děkuje-
me hasičům z Karlovic, Roštění i Pacetluk, kteří se akce v Kostelci u 
Holešova zúčastnili. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 
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Keramika pro všechny 
     Na základě podnětu z řad veřejnosti jsme uspořádali jedno dubno-
vé odpoledne otevřené dílny pro práci s keramickou hlínou. Součástí 
byla i instruktáž a vlastní pokusy účastníků s prací na hrnčířském 
kruhu. Nad šálkem kávy mohli pak účastníci rozebírat pokusy s prací 
na kruhu svoje nebo svých dětí. Součástí odpoledne byla i prohlídka 
školy, které se tentokrát zúčastnili především rodiče a děti, které by 
se chtěly stát žáky školy. Chtěl bych poděkovat Mgr. J. Sklenářové a L. 
Kotolanové za spolupráci při organizaci celé akce. Těšíme se na další 
setkání v ZŠ Kostelec u Holešova. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

První pomoc v ZŠ Kostelec u Holešova, aneb 
žáci vzdělávají veřejnost 
     První pomoc si téměř každý spojuje se záchranou života. Jsou 
chvíle, kdy se člověk ocitá v situacích, na něž není připraven. Někteří 
z nás zachovají pud sebezáchovy a jednají instinktivně, jiní však zpani-
kaří a nevědí, co si počít. Proto je velmi důležitá prevence a osvěta 
první pomoci.  
     Letošní školní rok jsme na naší škole uspořádali kroužek první 

pomoci pro zájemce z II. stupně. Žáci se pod vedením proškolených 
pedagogů učili teoretické i praktické zásady laické první pomoci. 
Znalosti, které načerpali během bloků, zužitkovali v praxi.  
     Jedno čtvrteční odpoledne věnovali veřejnosti a své zkušenosti jí 
předali. Třídy, učebny, ale i chodby se proměnily v jednotlivá stanoviš-
tě ukázek první pomoci. Maminky, tatínkové, babičky, žáci a občané 
se tak mohli vzdělávat v této oblasti. Mohli vidět prezentaci teorie 
první pomoci na interaktivní tabuli, dále názorné ukázky a přímo si 
vyzkoušet například kardiopulmonální resuscitaci na figuríně, první 
pomoc při krvácení, zlomeninách, poškození chemickými látkami, 
pokousání psem, postřelení nebo jak polohovat raněné. Při prezentaci 
první pomoci působili žáci jako profesionálové. Návštěvníci byli velmi 
spokojeni a z jejich reakcí bylo zřejmé, že si odnesli cenné zkušenosti. 

Dík patří nejen našim žákům, ale i SZŠ v Kroměříži za jejich spolupráci, 
odborné konzultace a zapůjčení pomůcek pro prezentaci první pomo-
ci. 

Mgr. Renata Smékalová 

Školní kolo recitační soutěže 
S nástupem měsíce března se každoročně uskutečňuje v naší koste-
lecké škole literární přehlídka básní a poezie. Školní kolo recitační 
soutěže bylo pořádáno pro žáky II. – IX. třídy. Příjemným překvape-
ním pro nás, porotu, byla skutečnost, že se v letošním  roce do soutě-
že přihlásilo téměř 40 žáků.    
Soutěžilo se ve třech  kategoriích :  2. – 4. třída, 5. a 6. třída, 7. – 9. 
třída. Soutěžící přišla podpořit také velká skupina z řad spolužáků a 
kamarádů a učebna 5. třídy, která byla centrem dění, se zaplnila do 
posledního místa. Porota nakonec rozhodla takto: 
2. – 4. třída:                 5. a 6. třída:                        7. – 9. třída: 
1. Anna Tkadlčíková    1. Veronika Ondruchová   1. Patrik Možíš 
2. Lucie Tkadlčíková    2. Adéla Hlobilová              2. Barbora Furchová 
3. Ladislav Ondruch      3. Michal Šimek                 3. Hana Bunčová 
 

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Těm, kteří budou repre-
zentovat naši školu za pár dnů v Kroměříži, přejeme hodně úspěchů.  

Eva Doleželíková, uč. 5. třídy 

Exkurze do ZOO Lešná. 

Začátkem května jsme vyrazili my, žáci 6. a 7. třídy, na exkurzi do 
Zoologické zahrady v Lešné. Když jsme prošli vstupní branou, rozdělili 

jsme se do skupinek 
po čtyřech a rozebrali 
si pracovní listy, které 
jsme postupně 
v přesných časových 
limitech během puto-
vání po jednotlivých 
částech ZOO vyplňova-
li. Dozvěděli jsme se 
spoustu věcí o různých 
exotických zvířatech a 
měli jsme možnost 
pohladit si i rejnoky, 
což byl opravdu zají-
mavý zážitek. Stihli 
jsme i oběd a taky si i 
užít legraci. Podle 
mého názoru se exkur-
ze do ZOO podařila! 
 
Barbora Furchová, 7.tř. 
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VV soutěž PO 
     Velkého úspěchu se 
podařilo dosáhnout 
našim žákům v soutěži 
Požární ochrana očima 
dětí. 
Ve výtvarné části získali 
ve svých kategoriích: 
Tomáš Bílek 1. místo, 
Anna Křivánková 1. 
místo, Jakub Chovanec 
2. místo, Kateřina 
Doláková 3. místo, 

Aneta Jedličková 1. místo, Iveta Jedličková 2. místo, Nikol Ilgnerová 3. 
místo. 
     V kategorii Digitální technologie získal 1. místo v okresním i kraj-
ském kole Martin Pospíšilík, žák IX. třídy, který reprezentoval SDH 
Karlovice. Děkujeme za reprezentaci školy i obce. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Noc s Andersenem 
     Již po patnácté proběhla na mnoha místech současně z 27. na 28. 
března Noc s Andersenem. Do společné pohádkové noci se zapojilo 
619 knihoven ČR, 514 škol a mnoho dalších míst nejen v naší republi-
ce. Jsme rádi, že jsme se do této akce k podpoře dětského čtení zapo-
jili již potřetí.  
     Žáci 1.stupně tak mohli i letos prožít úžasné noční dobrodružství 
spojené s pohádkou a spaním ve škole. Večerem nás provázel nejen 

Jan Drda – letošní patron Noci s Andersenem, ale zejména Večerní-
ček, kterého jsme zvolili záměrně, vzhledem k jeho 50.narozeninám. 
Děti měly možnost prokázat svou znalost večerníčků a zároveň poznat 
knihy s pohádkami z večerníčků. V průběhu večera na ně čekalo po-
hádkové čtení, večerníčkové melodie, kvízy, pátrání a mnoho dalšího. 
     A aby se dětem po prožitých dobrodružstvích lépe usínalo, četly 

maminky a paní učitelky pohádky na dobrou noc. Všem patří velké 
díky, už teď se těšíme na příští rok.   
                                                M. Kamencová; foto v rubrice: archív školy

 
Foto Foto: Andrlíková (8), Mgr. Andrlík (1) 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Kostelec 

 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Kácení máje 
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     Redakce časopisu Kostka oslovila pana Radoslava Pospíšilíka, sta-
rostu Honebního společenství v Kostelci u Holešova, aby nám vysvětlil 
některé pojmy z oboru myslivosti a poučil nás o podrobnostech a 

organizační struktuře. R. Po-
spíšilík absolvoval v r. 1992 – 
93 na VŠZ fakultě lesnické 
v Praze vyšší zkoušku myslivos-
ti a je v tomto oboru uznáva-
ným odborníkem, který se od 
mládí touto ušlechtilou činnos-
tí zabývá. Dejme mu proto na 
stránkách našeho časopisu 
slovo: 
     Předně bych chtěl vašim 
čtenářům sdělit, že některé 
pojmy, které se v souvislosti 

s myslivostí používají, již neplatí, či platí jen částečně. Např. pojem 
lesní, nadlesní fořt, lovčí jsou už anachronismy. Hajný je v  současnos-
ti správce určitého polesí – revíru a už nemá na starosti lesní zvěř ani 
nehoní pytláky, ale stará se o les ve smyslu výsadby, ošetřování a 
těžby dřevin a dohlíží na lesní dělníky. U nás v Kosteleckém polesí je 
tento lesní úřad umístěn v bývalém zámečku mezi Kostelcem a Pa-
cetlukami. Já osobně zastávám funkci honebního starosty a myslivec-
kého hospodáře. Chtěl bych vysvětlit rozdíl mezi těmito činnostmi. 
Honební starosta je představitel držitele honitby. Což jsou lesy, pole, 
obory, zkrátka prostory, kde se vyskytuje lesní zvěř. Pokud je více 
vlastníků těchto pozemků, sdružují se v honebním společenství. Ho-
nební společenstvo je speciální formou právnické osoby a její činnost 
je definována zákonem o myslivosti z r. 2001. Tato právnická osoba 
nesmí podnikat ani se podílet na podnikání jiných osob. Asi před 
měsícem jsme měli výroční schůzi našeho společenství, kde se sešlo 
asi 30 oprávněných vlastníků – ve skutečnosti je jich mnohem více. 

Celková rozloha naší honitby činí 1708 ha lesů, polí a pastvin a z toho 
největšímu vlastníku, dědicům pí Anděly Dohnalové z Holešova, patří 
830 ha honitby. Naše společenství bylo ustanoveno v r. 1993 a má 
vždy desetileté funkční období a zabývá se většinou majetkoprávní a 
ekonomickou činností. Je potřeba ještě poznamenat, že kostelecká 
honitba zasahuje kromě kostelecko-karlovického katastru ještě čás-
tečně do působnosti obcí Pacetluky, Stará Ves, Líšná, Prusinovice, 
Rymice, Dobrčice, Němčice a Roštění. 
     Jiná záležitost je pojem uživatel honitby. V obecném případě je to 
fyzická nebo právnická osoba, která si od držitele honitby honitbu 
pronajme. V našem případě je to Myslivecké sdružení v Kostelci u 
Holešova, jehož jsem rovněž členem a zastávám funkci hospodáře. 
Myslivecké sdružení si pronajímá od honebního společenství 
smlouvou na 10 let užívání honitby. Statutárním zástupcem je před-
seda Mysliveckého sdružení v Kostelci u Holešova p. František Odloži-
lík. Myslivecké sdružení se tedy stará o chov a lov zvěře v pronajaté 
honitbě. Ulovená zvěř pak patří uživateli honitby, tj. mysliveckému 
sdružení, a je předmětem finančního výnosu. Ze své funkce hospodá-
ře našeho sdružení mohu konstatovat, že z výnosů prodeje ulovené 
zvěře se nám daří tak tak udržovat finanční bilanci našeho spolku 
v rovnováze. Z těchto peněz totiž organizujeme údržbu honitby, pří-
pravu krmiva pro zvěř a dokrmování zvěře v zimě. Výhodu mám 
v tom, že zastávám obě výše jmenované funkce, ve sdružení i ve 
společenství, takže administrativa s tímto spojená je jednodušší. 
     Čtenáře Kostky by možná ještě zajímalo, kdo se může stát členem 
mysliveckého sdružení a jaká jsou práva a povinnosti. Myslivcem se 
může stát ten, kdo má rád přírodu a chce přispět k její ochraně a 
tvorbě. K tomu musí absolvovat myslivecký kurs (8 týdnů), následně 
složit zkoušky z myslivosti a povinnou roční praxi. Na základě toho 
požádat o vydání loveckého lístku a zbrojního průkazu na loveckou 
zbraň. Pak teprve může požádat o členství v mysliveckém sdružení, 
z kterého plynou další práva a povinnosti. Členské příspěvky u nás činí 
Kč 1000/rok a přistupuje povinnost absolvovat brigády v počtu 40 
hod. za rok. Další náklady člena mysliveckého sdružení spočívají 
v pořízení zbraně, loveckého dalekohledu, střeliva a mysliveckého 
oblečení. Takto vybavený myslivec pak má právo zúčastnit se všech 
okamžiků, poskytujících požitek z lovu a ostatních akcí, které přináší 
členství v našem sdružení. Jsou to podzimní hony, naháňky, odchyty 
živé zvěře, šoulačky, posezení na Myslivně, poslední leč atd., ale o 
tom třeba až příště. 

Radoslav Pospíšilík, foto Mgr. J. Andrlík 

←Pozn. red.: R. Pospíšilík se nedávno zúčastnil také oblíbené televizní 
vědomostní soutěže „AZ – Kvíz“ kde se probojoval do semifinále, 
odkud přinášíme fotozáznam.  

 

 

; 

 

←Maruška paní Dočkalové  ↑Nero manželů Šidlíkových  ↑Zuzanka paní   

                                                                                                                    Gudzákové 

Krátký příspěvek (+ foto) pí Jaroslavy Ondráčkové  

                 Zvířátka v Domě seniorů 
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Dětský den – V. ročník soutěže ve střelbě z malorážky 
     Zvuk budíku se mísí s klepáním dešťových kapek na okenní para-
pet. Prší. Tak nedobře vypadalo brzké sobotní ráno 30. května. Den, 
na který naplánoval KVZ Kostelec u Holešova pátý ročník soutěže ve 
střelbě z malorážky u příležitosti dětského dne. Rychlé prověření 
aktuálních radarových dat ze stránek hydrometeorologického ústavu 
přineslo úlevu. Je to jen přeháňka. Soutěž by se sice konala za každé-
ho počasí, ale déšť by nebyl příjemný ani pro soutěžící, ani pro pořa-
datele. 
     Letošní ročník soutěže přinesl jednu novinku. Ve snaze zpestřit 
sobotní dopoledne se dohodli KVZ a SDH Karlovice, který má bohaté 
zkušenosti s prací s mládeží, na tom, že souběžně se střeleckou soutě-
ží proběhne na parkovišti před střelnicí prezentace a ukázky činnosti 
hasičské techniky.   
     Krátce před osmou hodinou, nyní už zalitou sluncem, se začali 
scházet první zájemci, odhodlaní nasázet do svých soutěžních terčů 
samé desítky. Přípravy byly urychleně dokončeny a první zapsaná 
skupina soutěžících nastoupila k nezbytnému poučení o zásadách 
bezpečnosti a seznámení se s povely na střelnici. Následovala krátká 
instruktáž správného míření s dioptrickými sportovními mířidly a 
práce na spoušti, aby v terči nakonec opravdu byly ty vytoužené 
desítky. Pro některé soutěžící to bylo jen pro připomenutí, protože 
slyšeli tyto instrukce už po páté.  

     Jako už tradičně, soutěž probíhala ve dvou hlavních kategoriích: 

mladší žáci 10 – 12 let a starší žáci 13 a více let. I doprovázející dospělí 
si přišli na své. Svůj střelecký um prokazovali v kategorii „dospělý 
doprovod“. Pro všechny pořádající bylo potěšením sledovat, že se na 
střelecká stanoviště těší stejně jako jejich ratolesti. 
     Pod neustálým dohledem instruktorů z řad členů KVZ nejdříve 
každý absolvoval nástřelné položky. Po kontrole zásahů v terči dochá-
zí na poslední rady instruktorů a pak už zbývá jen pečlivě a soustře-
děně vypracovat deset soutěžních výstřelů. „Stop. Palbu zastavit, 
vybít, ke kontrole zbraň.“ Je rozhodnuto. Na výsledku se nedá už nic 
změnit. Svou práci zahajuje trojice rozhodčích. Je to devítka, nebo už 
střela tečuje desítku? Přeměřit kalibrem, zapsat zásahy do výsledkové 
listiny a rychle odnést na stanoviště počítání výsledků. To bylo spoje-

no se stanovištěm 
pro zápis do 
startovní listiny 
před vstupem na 
střelnici. Zde také 
soutěžící čekali, 
až na ně přijde 
řada. Hučení 
hasičské stříkačky 
dávalo tušit, že se 
i tak mají čím bavit.  
     Poslední směna dostřílela v 11:45. Směny se střídaly bez jediné 
přestávky. Ihned poté začala komise rozhodčích vyhodnocovat ko-
nečné výsledky a sepisovat výsledné pořadí v jednotlivých kategoriích. 
Častokrát došlo na pravidlo, kdy při shodném nástřelu rozhodoval 
počet desítek, devítek… Na první tři v hlavních kategoriích čekala 
medaile, diplom a balíček sladkostí. Dospělí si odnesli diplom. 
     V kategorii mladších žáků obhájil loňské vítězství Ondřej Václavek 
nástřelem 70 bodů, na druhém místě se se shodným nástřelem 70 
bodů (ale míň desítek) umístil David Juráň, třetí byl Michal Šimek s 69 
body. Velmi vyrovnaný souboj. 
     Ve starších žácích zvítězil David Němec s nástřelem 84 bodů, druhý 
Martin Pospíšilík s 83 body a třetí místo vybojovala Veronika Šišková 
se 78 body. 
     V kategorii doprovod zvítězil Tomáš Václavek - 88 bodů, loňské 
druhé místo obhájil Pavel Šiška se shodným nástřelem 88 bodů (vloni 
stačilo na druhé místo o deset bodů méně) a třetí skončil Radek Ser-
vus s 87 body.  
     Pátého ročníku se zúčastnilo rekordních padesát jedna soutěžících. 
Taková účast je pro pořadatele velmi potěšující.  
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem soutěžícím za aktivní účast, 
pořadatelům z řad KVZ Kostelec u Holešova a SDH Karlovice za jejich 
vynaložený čas, OÚ Kostelec u Holešova a ZŠ Kostelec u Holešova za 
podporu akce.  Už se připravujeme na ročník šestý. 

 Ing. L. Pavelec 

 

Novela zákona o evidenci nepřeje jubileím a vítání občánků 
     Novela zákona o evidenci obyvatel zkomplikovala obci nejen 
obřady vítání občánků, ale také zveřejňování jubilantů v obecním 
zpravodaji Kostka. Obci již není umožněno získávat informace o 
jubilantech a narozených dětech z oficiálních databází, a tak budeme 
moci poblahopřát pouze těm občanům, kteří nám sami o svém 
významném výročí dají vědět. To samé platí i o vítání občánků. 
     K obecnímu zpravodaji KOSTKA je přiložen formulář, kterým 
jubilanti či jejich příbuzní - rodiče dětí mohou dát pracovníkům obce o 
svém výročí a narození dítěte vědět.  

     Jubilanti, kteří očekávají významné výročí 50, 55, 60, 65, 70, a více 
let, pak mohou telefonovat taktéž na telefonní číslo 573 385 069 
nebo emailem obeckuh@volny.cz. 
     Formulář je možno stáhnout na webových stránkách obce v části 
zveřejňování jubilantů a vítání občánků. Rovněž mohou vyplněný 
formulář osobně odevzdat v kanceláři obce. 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce

  

Společenská kronika 

Klub vojáků v záloze 

mailto:obeckuh@volny.cz
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Vítání občánků 
     Vítání nových občánků obce se uskutečnilo v neděli 24. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kostelec u Holešova. Na tomto 
slavnostním obřadu přednesly děti z mateřské školy několik básní v krásných hanáckých krojích a pan starosta svým proslovem přivítal mezi 
nové občany Antonína Ležáka , Annu Frnkovou a  Richarda Bozděcha. 

Za kulturní komisi: Mgr. Michaela Mikešková, foto Ing. P. Žůrek 

 
Zleva - manželé Frnkovi, manželé Ležákovi, manželé Bozděchovi.                                                                                                       Foto: Ing. Petr Žůrek 
 

Věnujme vzpomínku panu Zdeňku Odložilíkovi 

      Koncem května t. r. všechny kostelecké občany (zvláště ty dříve narozené) překvapila zpráva, 
že neočekávaně zemřel ve věku 80let pan Zdeněk Odložilík (*1935 - †2015). Redakce Kostky 
vyhovuje přání jeho známých i kamarádů, jakož i bývalých spolupracovníků ze zemědělského 
družstva či kolegů z klubu zájemců o střelbu o krátké ohlédnutí nad jeho životem. O vzpomínky 
na něj se podělili Oldřich Pospíšilík st., bývalý předseda zemědělského družstva a Ing. Lubor 
Pavelec, současný předseda střeleckého sdružení KVZ. 

Odešel vynikající zemědělec, zahrádkář a kynolog  

     Zdeněk Oldožilík pocházel ze staré zemědělské rodiny. Jeho rodiče měli jedno z největších 
zemědělských hospodářství v Kostelci a byli také jedni z prvních, kteří zde zakládali JZD. Proto 
bylo logické, že mladý Zdeněk si prohloubil studiem na Střední zemědělské škole v Litenčicích 
své rolnické vědomosti a jeho celoživotním zaměstnáním se stalo zemědělství, lépe řečeno 
rostlinná výroba. Do funkce v JZD nastoupil jako zástupce vedoucího rostlinné výroby (Josefa 
Pospíšila) u zemědělského družstva v Kostelci. V této funkci se dlouhodobě osvědčil a na konci 
svého téměř 40letého působení zastával zde ještě funkci bezpečnostního technika. Až do konce 
života se zajímal o družstevní dění a jako člen představenstva akciové společnosti a předseda správní rady zemědělského podniku Moravan se 
aktivně na této činnosti podílel. 
      Zdeněk Oldožilík měl ovšem více zájmů. Kromě střelby, o které píše dále Ing. Pavelec, to ještě byla kynologie a zahradničení. O jeho zahrad-
nických a pěstitelských schopnostech se mohl přesvědčit každý, kdo procházel kolem jeho velké zahrady a viděl vzorně ošetřené záhony všech 
možných pěstitelských druhů zeleniny, event. ovoce. Jeho dýně byly proslulé svou velikostí. Dlouhodobou zálibou byl také chov bojových psů – 
boxerů. Obyvatelé Kostelce ho často potkávali s jeho oblíbenci na procházkách v lese nebo mezi poli v okolí Kostelce. Tyto ušlechtilé záliby se 
plně odrážely na jeho charakterových vlastnostech a způsobu života. Každý, kdo s ním přišel blíže do styku, poznal v něm člověka upřímného, 
kamarádského a dobrosrdečného. Přátelé a známí si ho vážili a budeme na něj ještě dlouho vzpomínat. 

Odešel Pan střelec 

     V neděli 28. května 2015 nás zaskočila zpráva o smrti pana Zdeňka Odložilíka, dlouholetého bývalého předsedy KVZ Kostelec u Holešova. Se 
střeleckým sportem začal poměrně pozdě, v padesáti devíti letech. Po střeleckých začátcích ve sportovním klubu Hanácké Atény se stal iniciá-
torem a jedním ze zakládajících členů KVZ Kostelec u Holešova. Byl vynikajícím střelcem. Jeho sportovní výsledky zejména ve Valašskoslovácké 
oblasti ho opravňovaly k doživotnímu držení mistrovské výkonnostní třídy.  Vždyť na Setkání mistrů, což je mistrovství republiky SVZ-ČR ve 
střelbě z velkorážné pistole na přesnost, obsadil na vrcholu své střelecké kariéry nádherné deváté místo. Také v klubových soutěžích byl velmi 
úspěšný. Svědčí o tom šest „střeleckých Oskarů“ pro nejlepšího klubového střelce roku. I když se v posledních několika letech už tolika soutěží 
nezúčastňoval, o dění v klubu se pořád zajímal. Zejména výsledky soutěží pořád pozorně sledoval. Protože jsme věděli, že až přijde čas, je jeho 
přáním poslední rozloučení v úzkém rodinném kruhu, loučíme se s p. Zdeňkem Odložilíkem touto cestou. 
     Čest jeho památce. 
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Kostelecká „lvíčata“ 
     Fotbal se stal v Kostelci tradičním sportem již v dávných letech. 
Tato sportovní tradice přetrvává a oslovuje další příznivce tohoto 
kolektivního sportu. Protože nastal v posledních letech baby boom, 
využilo vedení klubu tohoto příznivého stavu a udělalo nábor mladých 
fotbalistů. Přihlásilo se celkem asi 20 chlapců, ze kterých se nakonec 
poskládalo mužstvo mládežnické přípravky ve složení: Václav 
Hermann, Jan Mácha, Ivan Válek, Kryštof Jedlička, Ladislav Ondruch, 
Antonín Hermann, Šimon Kirnig, Jakub Míškovský, Lukáš Nohejl, 
Adam Dědič, Lukáš Pospíšilík, Marek Dolák, Matouš Jedlička, Tomáš 
Hlobil, Jan Sehnal, Vojtěch Bleša, Vojtěch Marek a Jakub Hlobílek pod 
vedením Antonína Zavadila a Petra Dočkala za značného přispění 
některých tatínků, kteří se na tréninku a vedení mužstva také podílejí. 
Trénink probíhá dvakrát týdně, a to v úterý a pátek od 16hodin. 
Trénink je zaměřen především na techniku, fyzickou kondici a 
pochopení pravidel hry, která se často jeví jako velmi velký problém. 
U takto malých dětí je nezbytné pracovat i s pozitivní motivací. 
Chlapci musí pochopit smysl týmové spolupráce, naučit se vnímat 

každého jedince na hřišti, a především poslouchat pokyny od pánů 
trenérů, protože respektování autorit a naslouchání činí v dnešní 
době problém nejen dětem, ale mnohdy i dospělým. Proto 
považujeme práci všech, kteří se na chodu mužstva podílejí, za velmi 
záslužnou. V době, kdy mnohé děti znají pohyb pouze z hodin tělesné 
výchovy, je každá sportovní aktivita velkým přínosem.  
     Herní výsledky se od podzimní části o hodně zlepšily. Jde vidět, že 
se kluci snaží a pracují na sobě. A to nejen v době tréninku, ale také 
v každé chvíli svého volného času. Není ničím ojedinělým, že potkáte 
v Kostelci na hřišti malé kluky s míčem, ale také ve Skale v Karlovicích 
lítají balóny do všech stran. Fotbal je prostě baví a stal se součástí 
nejen jejich života, ale také všech rodinných příslušníků od rodičů, 
sourozenců, až po babičky, dědečky, tety a strýce. Proto chceme 
poděkovat i všem příznivcům a fanouškům, kteří jezdí naše budoucí 
„hvězdy“ podporovat na zápasy.  

Mgr. Petra Pospíšilíková 

  

Sport 

Moderní tréninkové metody nejsou našim malým fotbalistům cizí 

Foto uprostřed: po zápase s trenérem Antonínem Zavadilem 

Když ten míč kulatý je věc záludná … 
Foto: Mgr. Andrlík (6), Aná (3) 
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A-tým 
Po odehrané podzimní částí a předehraném prvním jarním kole se A-tým krčil na posledním místě tabulky s celkem velkou bodovou ztrátou na 
předpokládaná nesestupová místa.  
Do jarní části naši fotbalisté ovšem vstoupili výborně a hned první tří zápasy vyhráli včetně derby zápasů ve Skašticích a hlavně doma s 
Roštěním. Poté přišlo mírné vystřízlivění a dvě prohry s výbornými mužstvy Admiry Hulín (doma-prohra na penalty) a Malenovic (venku). Po 
těchto prohrách bylo potřeba se opět dostat na vítěznou vlnu, což se povedlo a dva po sobě jdoucí domácí zápasy se zvítězilo dokonce bez 
obdržené branky. Ve zbylých třech zápasech odehraných zápasech máme bilanci jedno vítězství a dvě porážky. Před posledními dvěma zápasy 
(06. 06. doma s Přílukami, 13. 06. venku v Lůžkovicích) je situace v tabulce značně zamotaná i díky „nečekaným“ výsledkům v ostatních 
zápasech. Sestoupit teoreticky může ještě sedm týmů, včetně nás. Věřím, že se zachráníme a i nadále budeme působit v krajské soutěži. 
B-tým 
Tabulkové postavení B-týmu není také vůbec růžové. V neúplné tabulce mu zatím patří poslední 14. příčka. Je potřeba ovšem říct, že že na jaře 
předvedená hra vůbec neodpovídá postavení v tabulce. Minimálně v polovině zápasů bylo béčko více než vyrovnaným soupeřem. Problémem je 
efektivita v proměňování gólových příležitostí, týmu chybí útočník, který by vytvořené šance pravidelně proměňoval. B-týmu do konce soutěže 
chybí odehrát ještě tři utkání (07. 06. doma s Žeranovicemi, 14. 06. v Komárně-Osíčku a 21. 06. na Chvalčově).  

Ing. Tomáš Marek, foto Mgr. Andrlík 

Fotografie: nahoře - derby Kostelec - Roštění 3 :2; dole -  boj o záchranu Kostelec - Příluky 4 : 0 
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                          Tabulka I.B třídy sk. B po 24. kole:                           Tabulka III. třídy sk. A, okresu Kroměříž po 23. kole 

Hodnocení mužstev A a B týmu těsně před koncem mistrovských soutěží 


