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 Na svatého Václava pěkný den – přijde pohodlný podzimek.                                                                          3/2015 

Patron české země sv. Václav 

     Svatý Václav (asi 
907 – 28. září 935, 
příp. 929) byl vycho-
váván svou babičkou 
sv. Ludmilou. Po 
porážce saským 
králem Jindřichem I. 
vynikal kníže Václav 
především diploma-
tickým jednáním, 
které pomohlo 
stmelit českou a 
moravskou zemi 
pravými křesťan-
skými hodnotami a 

zabránit tak dalšímu násilnému rozvratu země. Snažil se o reformu 
soudnictví, vykupoval dlužníky prodané do otroctví, hájil spravedl-
nost. Dal opravit zničené pražské chrámy a budoval chrám sv. Víta. 
Svou vzdělaností a pevnou vírou v Boha dokázal přeměnit staré 
pohanské smýšlení národa. 
     Část velmožů, kteří byli dříve i proti sv. Ludmile, nechápala a 
neuznávala Václavovu horlivost. Spiknutí vyvrcholilo jeho vraždou 

bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi. Dříve než zemřel, dokázal 
svému bratrovi z lásky k němu upřímně odpustit. 
     Úcta k mladému zavražděnému knížeti se začala velmi brzy šířit. 
Byly mu zasvěcovány kostely, sepisovaly se životopisy, hymny i 
legendy. Velkým ctitelem sv. Václava byl i Karel IV. Sv. Václav se 
postupně stává patronem těch, kdo usilují o mír. Ve svatováclavské 
tradici se stále silněji zdůrazňuje také „odpuštění“ a smíření mezi 
lidmi. 
     Svatý Václav se pro mnohé stal symbolem vlastenectví, které 
nám v současné době velmi často chybí. Praktické šíření křesťanství 
a uskutečňování jeho zásad by nám mělo být příkladem zvláště 
nyní, v době, kdy je silně ohrožena naše česká a slovanská identita. 
     V dobách těžkostí se často český lid utíkal k tomuto světci a prosil 
jej o pomoc: "Nedej zahynouti nám, ni budoucím!"  V nedaleké 
historii, v roce 1968, se několik desítek mladých lidí shromažďovalo 
v Praze na Václavském náměstí s prapory s nápisy „Jsme svobodní“ 
a v roce 1989 zde byla opět vítána svoboda. Každý rok sem směřuje 
i tradiční Pochod pro život, za ochranu nenarozeného života. 
     Píseň „Sv. Václave, vévodo české země…“ se stala postupně 
hymnou za svobodnou českou zemi. 

Mgr. Monika Motáňová, foto archív

Král lesa 

     V roce 2009 vyhlásil odbor životního prostředí v Holešově památný strom, rostoucí 
ve smíšeném lesním porostu na pozemku p. č. 545 v katastrálním území naší obce 
Kostelec u Holešova. Je vysoký přibližně 30 m, jeho koruna dosahuje šířky 19 m. Obvod 
kmene je úctyhodných téměř 5 metrů. Věk stromu je odhadován na 300 let. Mezi 
okolními stromy vyhlíží jako obr – ostatní stromy kolem připomínají párátka. Však se 
mu také říká „Král lesa“. Z Kostelce se k němu dostanete asi po 6km procházce. Bude-li 

tedy na 
sv. Václava 

pěkný den, 
přihlásí se – 
podle pranos-
tik – pohodový 
podzim. Oplatí 
se tedy vydat 

se 
k památnému 

stromu pro-
cházkou pro 
zdraví, a zapr-
ší-li, i pro 
nějakou vác-
lavku. 

Š. Andrlíková, foto archív, mapa:Mapy.cz  

https://cs.wikipedia.org/wiki/907
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/935
https://cs.wikipedia.org/wiki/929
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     Letní měsíce jsou pro děti obdobím hlavních školních prázdnin. 
Jejich rodiče čerpají ve větší míře dovolenou, aby si na své ratolesti 
udělali více času, který při plném pracovním vytížení někdy schází. U 
zemědělců, kteří k venkovu neodmyslitelně patří, je to jiné. 
Dovolená nepřichází v úvahu, protože probíhá hlavní sklizeň úrody. 
Také v objektech zřizovaných obcí – základní škola, mateřská škola - 
probíhaly práce, které není možné v průběhu školního roku provést. 
     1. července byla zahájena oprava školní kuchyně, zaměřená 
především na rozvod vody, odpady, elektroinstalaci, obklady, dlažbu, 
vymalování. Po skončení těchto prací bylo osazeno kuchyňské 
zařízení a vybavení školní jídelny. Práce proběhly dle plánu a od 1. 
září se v opravené školní kuchyni zase vaří. Zpočátku dvě jídla, po 
zaběhnutí provozu tři jídla denně. Byly vymalovány prostory 
mateřské školy a také obecní knihovna.  
     V termínu byla dokončena plánovaná oprava hasičského domu. 
Vznikla zde nová bytová jednotka, kterou nabízí obec k pronájmu 
v předpokládaném termínu od 1. října. V první dekádě měsíce 
července uzavřela obec s občany smlouvu o výpůjčce a smlouvu 
darovací na kompostéry, které byly následně občanům rozvezeny. 
Celkem bylo přiděleno 200 kusů. Na obci zůstala ještě určitá rezerva. 
Občané, kteří kompostér zatím nemají, si o něj ještě mohou požádat 
na obecním úřadě. Od 1. července došlo ke změně nájemníka ve 
školním bytě. V souvislosti s tím bylo nutné provést řadu dílčích 

oprav (okna, dveře, elektřina, zábradlí kolem celého bytu).   
     V souvislosti s rekonstrukcí silnice Stará Ves – Rymice se naskytla 

příležitost levného odkoupení asfaltového recyklátu, který obec 
využila ke zpevnění polní cesty v lokalitě Kleštěnec. Tato varianta 
řešení byla radou obce schválena jako podstatně levnější a stavebně 
jednodušší. V samotném závěru prázdnin bylo započato s montáží 
autobusové čekárny v Karlovicích, která je v současné době před 
dokončením. Vyslovuji přání, aby občanům sloužila ke spokojenosti 
a nedošlo k jejímu poškození vlivem vandalismu.  

     V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na službu „Obnova aleje v lokalitě Za debří“ 
– Karlovice. Jedná se o skácení 68 kusů přestárlých topolů 

s následným vysázením 100 kusů dřevin ve skladbě lípa, dub, buk. 
Kácení proběhne na podzim 2015, výsadba na jaře 2016. Pracovníci 
firmy FLORSTYL Kunovice mapují situaci v lokalitě Lipiny. Získané 
podklady využijí k vypracování projektu obnovy krajinné zeleně. 
Následně bude podána žádost o dotaci v ose 4.3 (OPŽP). V případě 
úspěšné administrace tohoto záměru, proběhne v příštím roce 
celková revitalizace pozemku Lipiny. Oslovili jsme několik firem, 
které nám zpracovávají cenové nabídky na výměnu oken a dveří na 
domě služeb, revize cest a návrh řešení oprav. V podzimním období, 
nejpozději do konce měsíce října proběhne v celé obci oprava 
prasklých spár ve vozovce v celkové délce cca 420 m. Technologický 
postup bude následující: vyfrézování prasklých spár a jejich 
následné zalití asfaltem. 
     Nedaří se nám plnit slib zveřejněný v KOSTCE číslo 1/2015, kde 
jsem vás informoval, že hlavním úkolem pracovníka zaměstnaného 
v rámci veřejně prospěšných prací je řešit problémová místa 
zdejších chodníků, jejich předláždění. Je to zapříčiněno 
dlouhodobou pracovní neschopností jednoho stálého pracovníka 
OÚ, také extrémní teplotou v letních měsících (37°C ve stínu, na 
slunci 42°C), která provádění těchto prací znemožnila. Pokud bude 
příznivé podzimní počasí, chtěli bychom alespoň nejproblémovější 
místa na chodnících předláždit.  
     Závěrem mi dovolte, abych poblahopřál zemědělcům, kteří 
hospodaří v katastru naší obce, k dosaženým špičkovým výnosům 
řepky olejky a obilnin, při vysoké kvalitě úrody. Již staří hospodáři 
říkali, že v našich podmínkách sucho bídu nenadělá. Naopak 
nadměrné množství srážek výrazně škodí. 
     Vážení spoluobčané, přeji vám, abyste si po horkém létu užili 
mírnějšího podzimu 

Ing. Petr Hlobil, starosta obce (foto autor)

  

Příspěvek starosty obce 
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Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 12/2015 
Konané dne:     15. 06. 2015 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 11/2015, 
konané dne 02. 06.2015 

 pronájem ŠJ, záměr byl zveřejněn 22. 05. 2015, příprava 
výběrového řízení na rekonstrukci školní kuchyně 

 souhlas RO s uzavřením MŠ po dobu prázdnin – oznámeno 
písemně ředitelce MŠ 

 vytvoření parkovacího místa na obecním pozemku p. č. 102/1, 
na vlastní náklad – rozhodnutí RO oznámeno písemně žadateli  

 inventury obecních pozemků po obnově operátu provede 
firma REAL SOFT Brno v závěru konce roku 2015 

 odstraňování technických nedostatků dětských hřišť – v řešení 

 modernizace obecní knihovny – v řešení 

 dotace pro Sociální služby města Kroměříže na rok 2015 - 
zařazeno na program jednání ZO 23. 06. 2015  

 prominutí platby poplatku za komunální odpad, zamítavé 
stanovisko RO oznámeno písemně žadateli 

 výběrové řízení na dodání kompostérů proběhlo 09. 06.2015, 
účast 3 firem, jedna vyloučena pro nesplnění zadávacích 
podmínek, ze zbylých 2 firem vybrána firma ELKOPLAST CZ, 
s.r.o. Zlín (nejvyšší počet dosažených bodů )  

 nabídka firmy GALILEO na úpravu webových stránek obce – 
rozhodnuto řešit v rámci plánované celkové rekonstrukce 
webových stránek 

 návrh na nutnou rekonstrukci biologické ČOV Domu seniorů 
zaslala firma ASIO spol. s r. o, Brno - rekonstrukce bude řešena 
v roce 2016  

 zajištění kronikáře obce – úkol trvá  
       Rada schválila  

 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 
Kostelec u Holešova za rok 2014 a převod hospodářského 
výsledku (z hlavní činnosti) příspěvkové organizace MŠ 
Kostelec u Holešova do rezervního fondu 

 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kostelec 
u Holešova za rok 2014 a převod hospodářského výsledku (z 
hospodářské činnosti) příspěvkové organizace ZŠ Kostelec u 
Holešova do rezervního fondu 

 vyřazení a částečný odprodej drobného majetku dle seznamu 
zpracovaného ředitelem ZŠ, rozhodnutí RO bude písemně 
oznámeno řediteli ZŠ 

 návrh písemné odpovědi na petici „Petice za zachování 
provozu školní jídelny současným zřizovatelem“, s odpovědí 
bude seznámeno ZO na veřejném zasedání  

 převod plateb za energie a vodu ze ZŠ Kostelec u Holešova na 
obec Kostelec u Holešova od 01. 07. 2015.  Položka v rozpočtu 
obce na rok 2015  -  neinvestiční dotace ZŠ bude upravena 
(alikvotně snížena) rozpočtovým opatřením, které bude 
následně předloženo ZO.  

 návrh redakční rady zpravodaje KOSTKA o doplnění pravidel 
pro vydávání zpravodaje v obsahové náplni o pravidla 
uveřejňování inzerce 

Rada vzala na vědomí   
informace starosty obce o organizaci účasti na akci „Sraz Kostelců 
2015“  
Přijatá usnesení zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova 
č. 7, konaného dne 23. 06. 2015 
Zastupitelstvo obce schválilo: 

 program jednání 

 závěrečný účet obce Kostelec u Holešova za rok 2014 

 účetní závěrku obce Kostelec u Holešova a hospodářský výsle-
dek za rok 2014 

 rozpočtové opatření č. 2/2015 

 nájemce na provozování školní kuchyně 

 dodatek č. 1 ke Zřizovací listině základní školy 

 Výsledek hodnotící komise - nabídka na opravné práce ve 
školní kuchyni 

 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtu obce pro: 

 Charitu Holešov  

 Sociální služby města Kroměříže 

 Doplnění pravidel pro vydávání zpravodaje Kostka 

 Smlouvu na provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu 

 Prodej pozemku 

 p. č. st 316/2 v k. ú. Kostelec u Holešova o p. č. st 317/2 v k. ú. 
Kostelec u Holešova 

Zastupitelstvo obce pověřilo: 

 Starostu obce podpisem smlouvy s firmou Scolarest, zařízení 
školního stravování spol. s.r.o. 

 Starostu obce podpisem smlouvy s firmou Dehon s.r.o., 753 01 
Hranice, Bezručova 1416 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

 kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 

 Informace o činnosti obecního úřadu 

 Úplný zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí v 
kanceláři obecního úřadu 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova  č. 13/2015 
Konané dne:     24. 06. 2015 
Rada schválila   

 smlouvu o zajištění stravování – SCOLAREST – zařízení školního 
stravování, spol. s r. o.  

 smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání a 
podnikatelském pronájmu věcí movitých – SCOLAREST – 
zařízení školního stravování, spol. s r. o.  

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 13/2015 
Konané dne: 30. 06. 2015 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 12/2015 
konané dne 15. 06. 2015 a 13/2015 konané dne 24. 06. 2015 

 účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Kostelec u 
Holešova, převod hospodářského výsledku (z hlavní činnosti) 
do rezervního fondu – písemně oznámeno ředitelce MŠ   

 účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ Kostelec u Holešova 
za rok 2014, převod hospodářského výsledku (z hospodářské 
činnosti) do rezervního fondu – písemně oznámeno řediteli ZŠ   

 vyřazení a částečný odprodej drobného majetku dle seznamu 
zpracovaného ředitelem ZŠ – stanovisko RO písemně 
oznámeno řediteli ZŠ 

 odpověď na „Petice za zachování provozu školní jídelny 
současným zřizovatelem“, v zákonné lhůtě doručeno 
petičnímu výboru, se zněním odpovědi seznámeno ZO na 
veřejném zasedání 23. 06. 2015 

 převod plateb za energie a vodu ze ZŠ Kostelec u Holešova na 
obec Kostelec u Holešova  od 01. 7. 2015, smluvně uzavřeno 
s dodavateli (RWE, E.ON, VaK)  

   „Sraz Kostelců 2015“ proběhlo, příští sraz se bude konat 
v Kostelci nad Orlicí 

 doplnění pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA o pravidla 
uveřejňování inzerce, schváleno na veřejném zasedání ZO 
23. 06. 2015 

 „Smlouva o zajištění stravování“ mezi obcí Kostelec u Holešova 
a firmou SCOLAREST, zařízení školního stravování, spol. s r.o. – 
podepsána starostou obce 25. 06. 2015 

 „Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání a 
podnikatelskému pronájmu věcí movitých“ s firmou 
SCOLAREST, zařízení školního stravování, spol. s r.o. – 
podepsána starostou 25. 06. 2015  

Rada projednala  

 průběh a závěry veřejného zasedání  ZO Kostelec u Holešova ze 
dne 23. 06. 2015 

Zprávy z obce 
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Rada vzala na vědomí  

 informace starosty obce o předání hotového díla – oprava 
Hasičské zbrojnice Kostelec u Holešova 25. 06.2015 

 informace starosty obce o podpisu smluv – „Smlouva o 
zajištění stravování“ a „Smlouva o nájmu prostor sloužících 
podnikání a podnikatelském pronájmu věcí movitých“ a 
„Smlouva o dílo - oprava školní kuchyně ZŠ Kostelec u 
Holešova“ 

 informace ředitele ZŠ o provozu a aktivitách ZŠ v uplynulém 
školním roce 2014/2015 a plánech činnosti do školního roku 
2015/2016 

 informaci starosty obce o řešení stravy pro seniory v době od 
01. 07. do 10. 07. 2015, obědy jsou zajištěny v kuchyni ZŠ 
Moštěnice 

Rada schválila   

 výši odměny řediteli ZŠ Kostelec u Holešova 

 zprávy a podklady pro vyúčtování a proplacení jízdného za 
služební cesty starosty obce soukromým vozidlem od 
13. 04. 2015 do 30. 06. 2015 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova  č. 15/2015 
Konané dne: 20. 07. 2015 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 14/2015 
konané dne 30. 06. 2015 

 informace starosty obce o předání hotového díla – oprava 
Hasičské zbrojnice Kostelec u Holešova 

 informace o podpisu smluv s firmou SCOLAREST 

 informace ředitele ZŠ o činnosti ve školním roce 2014/2015 

 schválení odměny řediteli ZŠ 

 řešení stravy pro seniory první dva týdny v době prázdnin 
Rada vzala na vědomí  

 informaci o dovozu stravy z Horní Moštěnice – senioři, 
zaměstnanci obce, MŠ Němčice (01. – 10. 07. 2015) 

 informaci o předání staveniště školní kuchyně ZŠ Kostelec u 
Holešova, zahájení opravných a údržbových prací – 01. 0. 2015 

 informace o projektu „Kompostujeme v Kostelci u Holešova“, 
dovoz kompostérů a jejich uskladnění, uzavírání smluv o 
výpůjčce a darovací, rozvoz kompostérů do domácností 

 informaci o malování MŠ Kostelec u Holešova v termínu 05. – 
06. 07. 2015 

 informaci o údržbě rekultivované skládky Karlovice – kosení 
trávy 08. 07. 2015 

 informaci o opravě dvou hlásičů v Kostelci a na Karlovicích 
16. 07. 2015 

 přípravu výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na službu „Obnova aleje v lokalitě Za debří“ – 
Karlovice 

Rada schválila 

 zakázku na zhotovení čekárny na autobusové zastávce 
Karlovice 

 příspěvek na startovné pro tříčlenné družstvo v brokové 
střelbě z Kostelce u Holešova – pořadatel Myslivecké sdružení 
Domaželice 

 žádost na zhotovení parkovacího stání ze zatravňovacích dílců 
v travnaté ploše parcela č. 177/1, k. ú. Karlovice 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 16/2015 
Konané dne: 10. 08. 2015 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 15/2015 
konané dne 20. 07. 2015 

 opravné a údržbové práce na ŠK zahájené 01. 07. 2015, bližší 
informace na jednání  RO 

 rozvoz kompostérů do domácností dle uzavřených smluv 
ukončen, rozvezeno 200 ks kompostérů, zbývá 50 ks, zůstávají 
k dispozici občanům obce 

 malování MŠ Kostelec u Holešova provedeno 

 údržbové práce a pokosení trávy na rekultivované skládce 
Karlovice provedeno 

 čekárna na autobusové zastávce Karlovice, bližší informace na 

jednání  RO 

 dva hlásiče veřejného rozhlasu v Kostelci a Karlovicích 
opraveny    

 příspěvek na startovné pro tříčlenné družstvo v brokové 
střelbě odeslán 

 souhlas RO na zhotovení parkovacího stání ze zatravňovacích 
dílců v travnaté ploše na parcele č. 177/1 k. ú.  Karlovice 
doručen písemně žadateli 

 výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na službu „Obnova aleje v lokalitě Za debří“ – 
Karlovice - uveřejněna 3. srpna, osloveno 7 firem, termín 
otevírání obálek 07. 09. 2015. 

Rada vzala na vědomí   

 přípravu dožínek mikroregionu 05. – 06. září 2015, zúčastní se 
starosta obce, bude zajištěna účast 3 členů SDH, občané budou 
informováni o konání dožínek na vývěskách 

 plánovanou rekonstrukci silnice II/490 od Rymic směrem na 
Starou Ves po hranici kraje, která bude prováděna od 18. 08. 
do 15 11. 2015, silnice bude průjezdná s omezením, provoz 
bude řízen semafory 

 dokončení rekonstrukce objektu  hasičské zbrojnice Kostelec u 
Holešova – (dokončovací práce – úprava dvorku za objektem, 
s E.ON jednáno o změně sazby, úprava podlahy v chodbě, 
vymalování chodby, úklid půdy), částka na rekonstrukci dle 
rozpočtu obce na rok 2015 bude dodržena  

 provedení vymalování knihovny, předpoklad investice do 
vybavení knihovny (nábytek) v roce 2016. 

 nezbytné opětovné projednání odprodeje 8 m
2 

obecního 
pozemku pod garážemi - digitalizací byla přidělena jiná parcelní 
čísla, bude předloženo ke schválení zastupitelstvu obce na 
nejbližším veřejném zasedání 

 informaci o postupu prací ve školní kuchyni, termín zahájení 
provozu školní kuchyně není ohrožen 

 informaci o pronájmu školního bytu a provádění nezbytných 
drobných oprav v bytě 

 informaci o provedené revizi cest a svislého a vodorovného 
dopravního značení v obci Kostelec u Holešova a Karlovice fy. 
NVB LINE – Ing. Kania – firma zaslala návrh řešení včetně 
cenové nabídky na jednotlivé práce, starosta obce prověří 
možnost získání dotací, pokud v rozpočtu na rok 2015 
zůstanou finanční prostředky bude v letošním roce provedena 
oprava spár 

 návrh stavby autobusové čekárny Karlovice a termín její 
realizace, předpoklad do konce srpna 2015, majiteli dotčeného 
pozemku (parcela č. 628/11 k. ú. Kostelec u Holešova) a 
objektu, který je postaven na dotčené parcele byl starostou 
předložen k podpisu souhlas s umístěním čekárny 

Rada schválila 

 výši nájemného v rekonstruovaném bytě v objektu hasičské 
zbrojnice v ceně obvyklé za 1 m

2
, návratnost částky 

investované do dokončení rekonstrukce je do 10 let 

 zveřejnění inzerátu na pronájem bytu v objektu hasičské 
zbrojnice do 30. 08. 2015, předpoklad pronájmu od 01. 10. 
2015 

 zadání zpracování Programu rozvoje obce (PRO) odborné firmě 
Regiozona  s. r. o., Luhačovice, program je důležitý pro 
získávání dotací na projekty  

 „Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací (PFOVAK) 
na rok 2015 – 2017“ ve výši 4 000 Kč/rok. 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 17/2015 
Konané dne: 31. 08. 2015. 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 16/2015 
konané dne 10. 08. 2015.  

 rekonstrukce silnice Rymice – hranice okresu, občané 
informováni na vývěsce obce 

 rekonstrukce bytu v hasičské zbrojnici – práce téměř 
dokončeny, zveřejněn záměr obce k pronájmu bytu (vývěska, 
internetové stránky), odprodej 8 m

2 
obecního pozemku pod 
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garážemi, bude předloženo ke schválení ZO na veřejném 
zasedání 15. 09. 2015 

 rekonstrukce školní kuchyně dokončena, provoz bude zahájen 
01. 09. 2015 

 opravy pronajatého školního bytu na programu dnešního 
jednání RO 

 starosta obce prověřil možnost získání dotací na opravy 
komunikací v obci, nelze takto získat prostředky, nadále platí, 
že pokud v rozpočtu na rok 2015 zůstanou finanční prostředky, 
bude v letošním roce provedena oprava spár 

 autobusová čekárna Karlovice bude dokončena do 04. 09. 
2015 

 Program rozvoje obce (PRO) zadán ke zpracování odborné 
firmě  Regiozona  s. r. o. Luhačovice 

 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFOVAK) na 
roky 2015 – 2017 ve výši 4 000 Kč/rok – bude postupně plněno 

Rada vzala na vědomí   

  informace p. Pavla Jurici o možnostech právní ochrany obce 

 pozvánku od společnosti  SCOLAREST a obce Kostelec u 
Holešova na slavnostní otevření školní restaurace 15. září 2015 
od 15:00 hodin  

 informaci k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby na 
akci “OMRS Karlovice – příjezdní komunikace” 

Rada schválila  

 podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských 
zařízení v mimořádném termínu – výmaz školského zařízení – 
Školní jídelna s účinností od 01. 09. 2015 u právnické osoby 
Základní škola, Kostelec u Holešova 

 pokyn pro ředitele ZŠ Kostelec u Holešova k předání majetku 
využívaného ve školní kuchyni firmě SCOLAREST s účinností od 
01. 09. 2015 

 příspěvek na činnost žáků ZŠ Kostelec u Holešova ve školním 
roce 2015/2016, akce Kostelecký slavíček ve výši 5 000 Kč 

 vystavení objednávky u firmy FLORSTYL Kunovice – obnova 
krajinné zeleně v k. ú. Kostelec u Holešova, částečná obnova 
ovocného sadu + revitalizace krajinné zeleně na parcelách 
170/1 a 170/2, realizační dokumentace pro potřeby podání 
žádosti o dotaci v ose 4.3. (OPŽP)  

 vyštětování komunikace v lokalitě Kleštěnec z asfaltového 
recyklátu 

 nové umístění autobusové čekárny Karlovice 

 záměr řešit dopravní značení v části obce Zahájí osazením 
dopravních značek v zájmu zachování průjezdnosti 

 smlouvu č. 15235144 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci OPŽP (dotace na kompostéry) 

 příspěvek pro hospic na Svatém Kopečku ve výši 2 000 Kč  

 proplacení cestovních náhrad  - služební cesty starosty obce 
soukromým vozidlem v průběhu července a srpna 2015. 

Rada projednala  

 dodatek ke Zřizovací listině Základní školy Kostelec u Holešova 
a pověřila starostu zpracováním písemného znění dodatku, 
který bude předložen ZO na veřejném zasedání ke schválení 

 realizaci opravných prací ve školním bytě (okna, dveře, 
elektřina, zábradlí) 

Rada stanovila  

 výběrovou komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky malého 
rozsahu na službu - „Obnova aleje v lokalitě Za debří“ 
(07. 09. 2015 v 17.05 h), ve složení T. Marek, V. Rušikvas, M. 
Pospíšilíková 

 
RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce 

O prázdninách ve škole?  (foto v rubrice – archív školy)

     Od 1. do 10. července proběhl ve škole prázdninový provoz 
školní družiny. Přihlášení žáci, kteří navštěvovali družinu i během 
roku, mohli od 7,30 do 13,00 hod. využít připraveného programu. 
Čekaly je hry, soutěže, výlet na Lešnou i další aktivity na hřišti i 
v Kosteleckém lese. Také výrobky a drobné ruční práce měly místo 
v nabitém programu. Na památku pak dostali všichni DVD s fotkami 
jednotlivých aktivit. 
     Děkuji za spolupráci vychovatelkám školní družiny a Petře Ballné-
rové, která měla hlavní aktivity programu na starost. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Umíme získat dotace Zlínského kraje 
     Škole se podařilo získat dva granty – finanční příspěvky Zlínského 
kraje v rámci dvou vypsaných programů. Jeden z nich je zaměřen na 
environmentální aktivity školy. Nazvali jsme jej „Učíme se na školní 
zahradě“ a díky němu pořídíme vybavení pro práce na školním 

pozemku ve výši cca 45.000,- Kč. Rádi bychom v příštím školním 
roce upravili školní pozemek tak, aby jej více mohla využívat i druži-
na a jednotlivé třídy v rámci výuky. 
     Druhý grant nazvaný Naše škola – naše parta se zaměřuje na 
prevenci rizikového chování a současně podpoří aktivity DISu ve 
Fryštáku, určené žákům 6. a 9. ročníku. V rámci patronátu deváťáků 
v první třídě zohledňuje také práci učitele. Dotace činí rovněž cca 
45 000,- Kč. Pro žáky bude zajištěna díky tomu doprava zdarma a 
uhrazeno kurzovné v DISu.  

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Branný den 

Poděkování  
     Pokud organizujete nějakou akci a vydaří se, jistě vás to potěší. 
Zvládnete ji uspořádat znovu, potřetí, podesáté? 
     Každoročně se setkávám s lidmi, kteří nejsou učiteli, a přesto 
dělají pro žáky kostelecké školy něco navíc. Chtěl bych jim poděko-

Základní škola 
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vat. Organizace Myslivecké olympiády je v rukou pana A. Hradila a 
jeho přátel z řad členů Mysliveckého sdružení Kostelecký les více 
než 20 let. Spolupráce s Ing. L. Pospíšilíkem a členy hasičských sborů 
nejen z Kostelce a Karlovic, ale i z Roštění a Prusinovic při nácvicích 
požárního poplachu či branných dnech není tak dlouhá, ale o to 
intenzivnější. Každoroční nabídka na prohlídku kostelecké střelnice 
je připravena pro žáky díky panu Ing. L. Pavelcovi a členům KVZ. 
Vážíme si i besed, které připravili pro žáky pan Z. Drcmánek, Ing. P. 
Žůrek a další. Pomáhají nám i členové dalších společenských organi-
zací v obci. Vám všem patří velký dík. 

Mgr. Zdeněk Ballnér, foto na poslední straně tohoto čísla 

Projekt posilování kvality výuky 
     V květnu vypsalo MŠMT zajímavý grant, který zaměřilo na pod-
poru rozvoje čtenářství a také výuky cizích jazyků. A naše škola byla 
s žádostí úspěšná v obou případech. Už během prázdnin jsme vyjeli 
čtyři z našeho učitelského sboru na vzdělávací pobyty do zahraničí. 
Mgr. Z. Ballnér prohluboval svou znalost němčiny v Salzburgu (Ra-
kousko), Mgr. R. Smékalová a Mgr. M. Kamencová angličtiny 
v Dublinu (Irsko) a já jsem byla na metodickém kurzu v irském měs-
tě Galway. Všichni jsme chodili po dva týdny do školy a také inten-
zivně poznávali místní život, zvyky, kulturu a přírodu a už se těšíme, 
jak nabytými zkušenostmi obohatíme hodiny cizích jazyků na naší 
škole.  

     Od září nás ještě čeká realizace druhé části projektu nazvaná 
Čtenářské dílničky. V nich chceme pomocí nákupu přitažlivých 
moderních dětských knížek a jejich zařazení do výuky jak na prvním, 
tak i na druhém stupni posílit čtenářské kompetence žáků. To vše 
by mělo přispět k tomu, aby naše děti dokázaly ještě lépe a úspěš-
něji číst, vyjadřovat se a v neposlední řadě se domlouvat na všem, 
co je pro ně důležité. 

Mgr. Miluše Václavková 

Jak jsem si povídal v angličtině 
     V polovině června jsem jel na soutěž v povídání v angličtině v ZŠ 
Rymice. Sjelo se nás tam víc než dvacet čtvrťáků a páťáků z okolí. 
V prvním, poslechovém úkolu jsme doplňovali slovíčka do písničky 
Yesterday od Beatles. Tu naštěstí znám, takže jsem vyplnil všechno. 

Po chvilce oddechu jsme se rozlosovali do dvojic a plnili další úkoly 
– skládali jsme věty, seřazovali měsíce a taky se spolu bavili. Komise 
z učitelů nakonec všechno vyhodnotila – a já jsem byl ve své kate-
gorii třetí! Musím říct, že v Rymicích to bylo pěkné a celý den jsem 
si moc užil. 

Ondra Václavek, 5. třída 

Loučení žáků 9. třídy 
     Každý konec je svým způsobem smutný. Ale na každém konci je 
krásné to, že něco nového začíná.  
     Tyto citáty jistě všichni známe a snad každý z nás už ve svém 
životě něco končil a vzápětí s něčím novým začínal. 
V červnu ukončili svou první a velmi důležitou etapu žáci 9. třídy. 
Splnili 9 let povinné školní docházky a pomyslná dvířka naší základní 
školy se za nimi zavřela. Ale zároveň v těchto dnech vstupují do 
další, ještě důležitější etapy svého života, studia na středních ško-
lách, na které se přihlásili. 
Budou prohlubovat své znalosti a zároveň poznávat život i 
z praktické stránky. A my učitelé věříme, že jsme je na další školní 
roky připravili jak po stránce studijní, tak morální. 
     Když se tito žáci ohlédnou zpět, uvidí malé prvňáčky, kteří ne-
směle vstupují do 1. třídy. Netuší, co všechno je čeká: výuka, projek-
ty, výlety, hry, soutěže, plavání, škola v přírodě, zahraniční pobyty 
atd. Těch aktivit, kterými si prošli, je celá řada. A i když se jim neu-
stále zdálo, že vysněná „devítka“ je daleko, přesto se jí dočkali.  
Jako bývalý třídní učitel této třídy mohu říci, že se svých povinností 
zhostili se ctí.  Ujali se patronátu nad 1. třídou, byli aktivní ve výuce, 
pomáhali při mimoškolních aktivitách.  
     Navíc zrealizovali i dvě novinky – pasování na žáka 9. třídy a 
závěrečné rozloučení pro rodiče, na kterém formou prezentací 
důstojně zavzpomínali na všechna školní léta a poděkovali jak učite-
lům, tak především svým rodičům. 
     Nezbývá, než jim ještě jednou popřát do dalšího života mnoho 
štěstí a úspěchů a aby ten začátek byl stejně úspěšný, jako červnový 
konec. 

Mgr. Jindřich Surala 

 

  

Naším objektivem 

Mizí starý a ne příliš vzhledný Kostelec Letošní prašné žně 

Foto: Andrlíková 
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     V naší obci existovala organizace Českého svazu zahrádkářů. 
Jejím posledním předsedou byl pan Jan Jurášek. Ten po odchodu 
z funkce předsedy již nenašel následovníka, a od té doby se tato 
zájmová organizace v Kostelci neobnovila. Pan Jurášek se dodnes 
jako důchodce touto činností zabývá – jeho specializací je ovocnář-
ství – takže jsem mu položil několik aktuálních otázek z tohoto 
oboru.  
Před měsícem jsme obdrželi od obecního úřadu do užívání kom-
postéry s názorným návodem, co do kompostérů patří a co ne. Co 
se týče technologie kompostování, zde žádné pokyny nebyly. 
Můžeš to doplnit? 

     Kromě organických zbytků 
z domácnosti je dovoleno do kompostu 
dávat posekanou trávu, listí, větvičky, 
plevel, zbytky zeleniny, piliny, hobliny, 
kůra a popel ze dřeva a trus býložravých 
domácích zvířat.  
Jaké jsou tedy základní pravidla pro 
kompostování? 
     Dospodu kompostu patří hrubší a 

vzdušný materiál, který by neměl chybět i ve vyšších vrstvách, tj.. 
nadrobno nasekané větve, štěpky atp. Z toho plyne, že samotnou 
trávu kompostovat nelze. Pravidelně kontrolujeme správnou vlh-
kost kompostu. V případě sucha kompost kropíme, lépe je využívat 
dešťových srážek a otevřít víka kompostérů. Správně založený vlhký 
a provzdušněný kompost se začne do dvou dnů zahřívat až na tep-
lotu 50 °C, která zničí semena plevelů a zárodky chorob. Základní 
pravidla pro kompostování jsou tedy tři: různorodá skladba materi-
álu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu.  
     Dověděl jsem se, že se ti povedl mistrovský pěstitelský kousek, 
který se jmenuje Jinan dvojlaločný, novější název Ginko biloba. Co 
nám k tomu můžeš říci? 
     Jsem rodák z nedaleké Horní Moštěnice a již jako chlapec jsem 
obdivoval v tamějším parku vzácný strom „jinan“, který byl r. 1998 
vyhlášen památkovým stromem a je údajně 170 let starý. Už to je 
zvláštní, že je to 
jehličnan, ale má listy 
a jeho otisky jsou 
známy ze  zkameně-
lin již z období dru-
hohor, tj. před 200 
miliony lety. 
V Japonsku a v Číně 
je stále uctíván jako 
posvátný strom pro 
jeho léčivé vlastnosti. 

Takže ses ho pokusil 
vypěstovat? 
    Ano. Před 12lety jsem 
posbíral na podzim uzrálé 
bobule tohoto památné-
ho stromu a ze 120 těchto 
semen – malviček mi ve 
skleníku vyklíčily jen dvě 
rostliny, které jsem pečli-
vě opečovával, až byly 
schopné přesazení. 
S bývalým starostou obce 
jsme vybrali místo na 
obecním pozemku u ZŠ. 
Strom je v současné době 
v dobré kondici a můžete 
si jej prohlédnout. 
Čím je tento strom pozo-
ruhodný? 
     Kromě toho, že se 

dožívá stáří až 2000 let, je znám i svými léčivými účinky. Pro tento 
účel se sbírají listy, a to od jara do začátku léta. Pak se odvar z listů 
používá preventivně proti náhlým mozkovým příhodám, infarktu 
myokardu i proti degenerativním chorobám, spojeným se stářím. 
Poslední lékařské studie však neprokázaly léčivý účinek proti Alzhe-
imerově chorobě. Varuji však čtenáře ať sami nezkoušejí čaj vyrá-
bět, protože přílišná koncentrace může způsobit potíže.  
To je tedy pozoruhodný úspěch, ale vraťme se ještě do 90. let, kdy 
ZO ČSZ v Kostelci zanikla. Proč se v době tvého odstoupení z 
funkce nenašel žádný pokračovatel? V té době měla vaše organi-
zace přes 50 členů a navíc ještě zahrádkářskou osadu Myslivna – 
dnes chatovou osadu nad silnicí do Karlovic? 
     Nebyly prostory a nebyli lidé, kteří by nás ve výboru nahradili. 
V  90. letech minulého století byla doba hektická, lidé měnili za-
městnání a věnovat se spolkové činnosti nebylo v módě. Věřím, že 
v současné době jsou pro obnovení naší činnosti výhodnější pod-
mínky a našly by se i provozní místnosti. Vždyť pořád ještě i strojový 
park bývalé moštárny existuje, je umístěn v bývalé družstevní mlé-
kárně – jedná se o hydraulický lis, zařízení na vaření povidel a je tam 
ještě unikát – odpeckovávač od pana Svačiny – jeho vlastní vynález. 
Má k tomu přístup jen úzká skupina lidí, takže není problém, aby to 
v budoucnosti sloužilo zase všem organizovaným pěstitelům a 
zahrádkářům. Přeji jim k tomu hodně zdaru.  

Rozhovor vedl a panu Juráškovi děkuje Mgr. Jiří Andrlík, foto autor, 
Wikipedia 

 

Včely umírají na polích či zahradách – pěstitelé jim míchají smrtící koktejly  
     Kromě běžných nemocí včel a roztočů 
ohrožují české úly chemická ošetření plo-
din. To je velkou hrozbou nejen pro včely, 
ale i jiný hmyz, jako jsou motýli, čmeláci 
nebo pestřenky. Pěstitelé jsou tedy sami 
proti sobě. Včely jim pomáhají opylovat 
plodiny a oni je na oplátku hubí bezohled-
ným používáním pesticidů. Spolu s pylem a 

nektarem totiž včely sbírají i chemikálie z postřiků, a tak mnohé z 
nich svůj náklad do úlu nedonesou. Buď zemřou po cestě, nebo 
podlehnou časem nějaké včelí nemoci. Jejich organismus je totiž 

jedem oslabený. Příčinu úhynu včel pak nelze dokázat, a tak je 
prokazatelným viníkem právě nemoc, nikoli neohleduplný pěstitel.  
     Dovoluji si oslovit všechny pěstitele, kteří čtou Kostku, aby vždy 
zvážili, zda postřik, který používají, je opravdu nutný. Pokud chemi-
kálie použijete, dodržujte prosím návody k použití. Často je vidět 
v naší obci pěstitele, kteří v pravé poledne chemicky zachraňují svoji 
úrodu. U většiny postřiků se v návodu píše, že se mají používat ve 
večerních hodinách, a to převážně proto, aby včely a jiný hmyz 
s nimi nepřišly do kontaktu. Přes noc roztok zaschne a už není tak 
nebezpečný. Chraňme svou úrodu, ale buďme ohleduplní!  

Ing. Jiří Andrlík  

Zahrádkaření 

←Památný strom Jinan dvoulaločný v  nedaleké Horní Moštěnici 

Včelaři 
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Akce budou upřesněny plakáty a informacemi přímo od spolků                                                                                               Ing. Ladislav Pospíšilík 
*Komise pro činnost a spolupráci spolků.

 

 

 

 

 

 

 

 SDH Karlovice 

Plánované akce spolků září až prosinec 2015 
září 9:00 KOULENÁ náves Sokol-KOSTELÁŇ 

ŘÍJEN  

3.10.2015 9:00 Traktoriáda – 6.ročník 
hřiště pod 
lesem 

Kosteláň 

3.10.2015 13:00 Drakiáda Lipiny Rada rodičů 

10.10.2015  Pochod Slováckými vinohrady Slovácko Obec 

     

23.10.2015 8:00 Kostelecký slavíček sokolovna Základní škola 

     

říjen  Vítání občánků 
zasedací 
místnost 
OÚ 

KULTURNÍ KOMISE 

14. nebo 21.10. 
2015 

 Setkání seniorů 
sokolovna 

KULTURNÍ KOMISE 

LISTOPAD  

listopad  Podzimní sběr papíru škola Základní škola 

14.11.2015 20:00 Megalika –hudební vystoupení sokolovna Megalika-Kosteláň, Sokol 

Listopad 16:00 Posezení s prarodiči – besídka pro babičky a dědečky 
mateřská 
škola 

Mateřská škola 

27.11.2015  Vánoční jarmark sokolovna Rada rodičů 

listopad  Zájezd na divadelní představení nebo muzikál  KULTURNÍ KOMISE 

29.11.2015 17:00 Rozsvícení vánočního stromu 
náves 
Kostelec 

Kosteláň 

PROSINEC  

3.12.2015 17:00 Pochod světýlek ke stromu na náves 
náves 
Kostelec 

Mateřská škola 
 

4.12.2015 dopoledne Mikulášská nadílka 
ZŠ, MŠ, 
dům 
seniorů 

Základní škola 

5.12.2015 17:00 Mikulášská nadílka Sokolovna Rada rodičů 

15.12.2015 14:00 Vystoupení žáků základní školy v domě seniorů 
dům 
seniorů 

Základní škola 

16-17.12.2015 9:30 Vystoupení Mateřské školy v domě seniorů 
dům 
seniorů 

Mateřská škola 

27.12.2015 9:00 Turnaj ve stolním tenise pro mládež sokolovna Sokol 

28.12.2015 9:00 Volejbalový turnaj pro veřejnost 
tělocvična 
ZŠ 

Sokol 

31.12.2015 9:00 
Silvestrovský turnaj v malé kopané pro veřejnost na umělé 
trávě 

hřiště 
s umělým 
povrchem 

TJ Moravan 

31.12.2015 13:00 Silvestrovský pochod 
okolí  
Kostelce 

Kosteláň 

KOČIS* informuje 

Zavařujeme s Kostkou - dýňový kompot jako ananas 
Na 1,5 kg na kostky nakrájené dýně nasypeme 300 g cukru, zarovnanou lžičku vanilkového cukru, 1 rovnou 
lžičku kyseliny citronové, asi 300 ml ananasového džusu (nebo 200 ml ananasového sirupu), 2 – 3 plátky citronu 
(odstraníme semínka), dolejeme horkou vodou těsně pod vrchol kostek. Kdo má rád, přidá hřebíček nebo skoři-
ci zabalenou v plátýnku. Přivedeme k varu. Vytáhneme koření, pokud jsme je použili, a horký kompot plníme do 
sklenic. Zavíčkujeme, obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout. Pak celou zimu sklízíme chválu rozvětve-
né rodiny. Je to mňamka! 

 

 

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 8. prosince 2015 v 17 hodin. Zveme všechny občany, 

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

 
KOSTKA – číslo 3/2015 -  Zpravodaj obcí Kostelec u Holešova – Karlovice. Ved. redaktorka: Šárka Andrlíková. Redakční rada - kontrola: RNDr. Marcela 
Pospíšilíková, Mgr. M. Mikešková. Na čísle spolupracovali: Mgr. J. Andrlík, Jan Jurášek, Ing. Jiří Andrlík, Mgr. J. Surala, Ing. Lad. Pospíšilík, Ing. Petr Hlobil, 
Jiří Čúzy, Mgr. M. Motáňová, Ing. Tomáš Marek, Mgr. Z.  Ballnér, Mgr. M. Václavková, Ondra Václavek. Korektura: Mgr. Radka Matějová. Tisk: Tiskárna 
Brázda Hodonín, E-mail: 518367450@iol.cz. Vydala: Obec v Kostelci u Holešova. Povoleno MK ČR E21648. Uzávěrka příštího čísla 04. 12. 2015 ve 12:00 
hod. Náklad: 440 ks. Příspěvky zasílejte na e-mail: andrlikovi@email.cz, telefon: 605 185 562 Příští číslo vyjde: prosinec 2015 
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Stalo se: 
21. 03. 2015 se konalo shromáždění delegátů sboru dobrovolných 
hasičů okresu Kroměříž, na kterém byl zvolen nový okresní výbor, 
rady prevence, velitelů a mládeže. 
Pouť na sv. Hostýn 
25. 04. 2015 jsme se zúčastnili 22. mezinárodní pouti na Sv. Hostýn. 
V průvodu bylo zastoupeno 113 historických praporů ze 119 přihlá-
šených sborů. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký mons. 
Jan Graubner. V průběhu mše svaté byly žehnány nové hasičské 
prapory. Pouti se zúčastnili hasiči ze Slovenska, Polska, Chorvatska a 
Německa. Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrzuje 
vysokou úroveň a velkou tradici této nadnárodní hasičské poutě. 
Okrskové kolo 
08. 05. 2015 se v Roštění uskutečnilo první kolo postupové soutěže 
požárních družstev v požárním sportu. Soutěžilo se v požárním 
útoku a v pořadové přípravě. Soutěž vyhrálo družstvo mužů 
z Roštění. Naše družstvo skončilo na druhém místě. 
KARLOVICE 13. 06. 2015 - Požární útok na červeného kohouta. 

V sobotu se uskutečnil 19. ročník hasičské soutěže pro dospělé 
hasiče. Soutěžilo se ve třech kategoriích, v kategorii mužů, starších 
pánů a žen. Soutěže dospělých, která měla upravená pravidla, se 
zúčastnilo 9 družstev. Domácímu družstvu mužů se podařilo po 
dlouhých 5 letech tuto soutěž vyhrát. Družstvo starších pánů v 
pozměněné sestavě bylo také uspěšné a porazilo své největší sou-
peře hasiče z Roštění. Nově vytvořené družstvo žen skončilo druhé. 
Mateřská škola na návštěvě u SDH Karlovice 16. 06. 2015  

Ve středu přišly na pozvání dobrovolných hasičů děti z mateřské 
školy. Náročnou cestu do Karlovic zvládli nejen předškoláci, ale i 
mnohem mladší spolužáci. Po prohlídce hasičské klubovny předali 
hasiči dětem diplomy a medaile za krásné obrázky o  práci hasičů, 
kterými reprezentovali svou školu v soutěži Požární ochrana očima 
dětí. Ukázku hasičské výstroje a povídání si o ní předvedli hasiči 
před zbrojnicí. Hasičskou přilbu si vyzkoušeli všichni, ti zdatnější si 

vyzkoušeli i některé další části výstroje. Největší úspěch u dětí mělo 
malé hasičské autíčko, se kterým si děti vyzkoušely, jak se jede k 
požáru a jak se hasí. Děti se trefovaly do terčů v podobě červených 
kohoutů. Na závěr si děti prohlédly skutečné dopravní hasičské auto 
DVS . 
Na setkání Kostelců v Kostelci na Hané 20.6.2015 
Zástupci našeho sboru David Pomajbík, Barbora Nedomanská, 
Lubomír Zedek, Radim Čúzy a zástupce spolku Kosteláň Petr Měrka 
úspěšně reprezentovali svou obec mezi hasiči. Soutěž prověřila 
nejen reakce na nečekané překážky, ale i šikovnost jednotlivých 
členů. Třetím místem v soutěži potvrdili naši zástupci, že mezi kos-
teleckými družstvy se umí prosadit. 
Branný závod ve škole s hasiči  
Hasiči pomáhali 25. 06. 2015 na branném dni v Základní škole Kos-

telec u Holešova. Pro soutěž si připravili tři stanoviště: požární 
ochranu, která prověřila znalosti žáků z prevence požárů a znalostí 
požární ochrany; zdravovědu, kde se zkoušela teoretická a praktická 
znalost z první pomoci; topografii, ve které si žáci ověřili znalosti z 
orientace na mapě a v terénu. 
Hodnocení PO očima dětí  

Na slavnostním ukončení školního roku předal náměstek starosty 
sboru Ing. Ladislav Pospíšilík a zástupce velitele sboru David Pomaj-
bík třinácti žákům diplomy a malé dárky za dobrou reprezentaci 
školy v okresním kole. Za SDH Karlovice v digitální kategorii Požární 
bezpečnost doma získal Martin Pospíšilík, žák 9. třídy, 1. místo 
v okresním i krajském kole. Hasiči dále poděkovali Mgr. Věře Dudí-
kové za realizaci základního kola a předali jí pomůcky pro výtvarné 
práce. V okrese Kroměříž se do soutěže zapojilo 361 dětí z 8 základ-
ních škol, 8 mateřských škol a 17 SDH.  
Družební návštěva v obci Podvysoká a soutěž v požárním sportu 
25. 07. 2015  
V sobotu 25. 07. 2015 navštívili tři naši zástupci hasiče v obci Podvy-
soká. Po příjezdu na fotbalový stadion se pozdravili s velitelem 

Karlovický list – hasiči  
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sboru a ředitelem Žilinského hasičského záchranného sboru v jedné 
osobě Ing. Jaroslavem Kapusniakem a předali mu pozdravy od 
našeho sboru. Dále se přivítali se starostou sboru Jozefem Slížem a 
postupně se pozdravili i s ostatními přítomnými členy. Po malé 
dešťové přeháňce byla slavnostně zahájena soutěž. Velitel sboru a 
velitel soutěže přivítali čestné hosty, zastupitele obce, starostku, 
okresní sdružení hasičů, zástupce Středoslovenské hasičské ligy a 
mezi nimi i zástupce družební organizace z Karlovic.  
Ze soutěžní  činnosti mladých hasičů 
18. 04. za chladného a deštivého počasí se mladí hasiči zúčastnili 
soutěže O zlatou proudnici Hané v obci Kyselovice. Začátek soutěže 
musel být pro silný déšť odsunut téměř o hodinu a ze štafety 
4 x 60 m byly odstraněny vzhledem ke kluzkému terénu mokré 
překážky. Do soutěže bylo zapojeno jedno družstvo mladších žáků a 
jedno starších, doplněné o členy z mladších žáků. Přes snahu o co 
nejlepší umístění se nedařilo zvládnout všechna úskalí soutěže. 
60 m překážek-Břest 

1. 05. za krásného slunného počasí se uskutečnil závod jednotlivců 
v běhu na 60 m s překážkami. Za SDH Karlovice soutěžili pouze 
mladší žáci. Pět dívek a jeden chlapec. 
V nejsilněji obsazené kategorii mladší dívky skončila Vendula Rajno-
chová na 12. místě, Natálie Hradilová na 13. místě, Adéla Hlobilová 

na 18. místě, Katka Doláková na 21. místě, Klára Mlčáková na 25. 
místě. 
V kategorii mladší chlapci se Dominik Geba umístil na 4. místě se 
ztrátou pouhých 0,40 vteřiny na místo třetí. 
16. 05. 2015 Okresní kolo hry Plamen –Chropyně 
Po podzimní části se družstvo mladších žáků umístilo s 11 body na 
6. místě v útoku CTIF a na 5. místě v závodě požárnické zdatnosti. V 
jarní části hry Plamen museli mladší žáci absolvovat 4 disciplíny. Po 
příjezdu a registraci dostali závodníci označení a se startovním 
číslem 1 se vydali na prohlídku tratě štafety CTIF. Po slavnostním 
nástupu a projevech přítomných hostů a starostky města nastoupilo 
naše družstvo na první disciplínu. Dosaženým časem se po prvním 
kole umístili v této disciplíně na 3. místě. Ve druhém kole se druž-
stvo zlepšilo o jednu vteřinu a dosažený čas by posunul družstvo na 
místo druhé, ale pro chybu na rozdělovači byl pokus kvalifikován 
jako nevyhovující. V průběžném pořadí se družstvo posunulo na 4. 
místo. Ve druhé disciplíně, štafetě dvojic, se nedařilo a oba pokusy 
byly slabé. Získané pozice byly ztraceny a družstvo se propadlo na 6. 
místo v průběžném pořadí. Ve třetí disciplíně štafetě 4x60m svitla 
pro družstvo opět naděje na zlepšení v podobě časů signalizujících 
2. místo v disciplíně, ale opět technické chyby závodníků znamenaly 
nárůst bodů a propad v průběžném pořadí na 8. místo. V poslední 
disciplíně, požárním útoku, už družstvo bojovalo pouze o pozice 
z podzimního kola. Druhé místo v požárním útoku posunulo druž-
stvo na konečné 7. místo. Od 3. místa dělilo družstvo pouhých 6 
bodů. Do soutěží bylo zapokjeno celkem 11 kolektivů. 
Touto cestou ještě jednou děkují vedoucí a vedení sboru za repre-
zentaci sboru a své obce. Dík patří rodinám malých závodníků za 
pomoc s dopravou, povzbuzováním a dozorem během celé soutěže. 
Soutěž mladých hasičů - Karlovický pohár 13.6.2015  
13. 06. 2015 závodili mladí hasiči o pohár obce Karlovice v kategori-
ích starší žáci, mladší žáci a poprvé v kategorii dorost. V úvodu 
soutěže vystoupili nejmenší hasiči z přípravky se svým autíčkem. Na 
soutěž mladých hasičů přijelo 12 družstev. V kategorii mladší žáci 
dokázalo naše družstvo zopakovat dobrý výsledek v požárním útoku 
z okresního kola a soutěž vyhrálo. Družstvu starších žáku se nedaři-
lo, ale požární útok i přes několik rozpojených hadic dokončilo. 
Družstvo dorostu skončilo na 2. místě. 

Ing. Ladislav Pospíšilík 

 Minulé čtvrtletí se dožila krásného jubilea 85 let paní Vítězslava Hudečková.  BLAHOPŘEJEME!    

Turnaj v nohejbalu 

V polovině července se na hřišti u rybníka v Karlovicích usku-
tečnil již 12. ročník turnaje v nohejbalu trojic. Cestu na turnaj 
si našlo osm družstev, která se rozdělila na dvě skupiny, a 
nejlepší z nich si zahrála vyřazovací část. Jako nejlépe 
připravený se ukázal kostelecký Slavoj ve složení: R . Přikryl, 
D. Marek, T. Hlobil. Ten si také odvezl pohár pro vítěze. Jako 
nejlepší hráč byl vyhlášen už druhým rokem na síti bezchybný 
Tomáš Hlobil. Atmosféra v hledišti byla výborná, teploty 
tropické, pivečko studené, zkrátka vše se povedlo. Poděko-
vání patří panu Honemannovi a panu Mlčákovi za drobnou 
opravu elektřiny před zahájením turnaje. Velké poděkování 
patří všem sponzorům akce a také pořadatelům, kteří se o 
turnaj vzorově starali. 

                                    Sestavil Jiří Čúzy

 

Společenská kronika  

Sport  
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Mistrovské soutěže se teprve rozbíhají 
     Jsme již zase na začátku podzimní fotbalové sezony 2015/2016 a 
mužské mistrovské soutěže se teprve rozbíhají. V tuto chvíli nemá 
smysl ukazovat tabulky soutěží, kdo jak na tom je, vše bude v červnu 
příštího roku úplně jinak. 
     Vrátil bych se však ještě o nějaký ten měsíc zpět, kdy se udála 

jedna pro náš klub zásadní věc, která je spojená s naším fotbalem 
poslední dekádu. Na pozici trenéra A mužstva oficiálně skončil pan 
Ing. Miroslav Polášek. Místo něj se po dlouhých námluvách s 
různými trenéry nakonec objevil podobně zkušený trenér Přemysl 
Melichárek. 

Ing. Tomáš Marek 

 

 

 

 

 

Rozloučení s dlouholetým trenérem fotbalu
     Pan Miroslav Polášek přišel jako trenér do Kostelce u Holešova před jedenácti lety. Byl si vědom 
potencionálu mladého kolektivu, navíc s perspektivou kosteleckých dorostenců, kteří tehdy hráli 
krajskou soutěž. Proto bylo jeho prvořadým cílem dovést kostelecký fotbal ze třetí třídy do okresní-
ho přeboru. On sám ví nejlíp, jak tato cesta byla trnitá a dlouhá. Povedlo se to až v roce 2010 a 
v roce 2012 dovedl naše kluky až do I. třídy, kterou hrajeme dodnes. Za těch jedenáct let odkoučoval 
téměř tři stovky mistrovských zápasů a většinou to byly zápasy vítězné. Jeho práce však nekončila 
pouze samotným trénováním, vždy když bylo potřeba, pomohl kosteleckému fotbalu organizačně či 
finančně, každému podal vždy pomocnou ruku nebo poskytl dobrou radu.  

Miro, za těch jedenáct let s fotbalem v Kostelci ještě jednou děkujeme! 
TJ Moravan, fotbalový oddíl Kostelec u Holešova 

 

ROZPIS ZÁPASŮ – MUŽI A - PODZIM 2015 

DATUM DEN HODINA ZÁPAS 

9.8.2015 NE 10:15 SLAVIČÍN B vs. KOSTELEC  

15.8.2015 SO 17:30 KOSTELEC vs. ROŠTĚNÍ  

23.8.2015 NE 17:30 LŮŽKOVICE vs. KOSTELEC 

29.8.2015 SO 17:00 KOSTELEC vs. VIKTORIA OTROKOVICE B  

6.9.2015 NE 16:30 TLUMAČOV vs. KOSTELEC 

12.9.2015 SO 16:00 KOSTELEC vs. NEVŠOVÁ 

19.9.2015 SO 15:30 VESELÁ vs. KOSTELEC 

26.9.2015 SO 15:30 KOSTELEC vs. TEČOVICE 

4.10.2015 NE 10:00 MALENOVICE vs. KOSTELEC 

10.10.2015 SO 14:30 KOSTELEC vs. PŘÍLUKY 

18.10.2015 NE 14:00 ADMIRA HULÍN vs. KOSTELEC 

24.10.2015 SO 14:00 KOSTELEC vs. LUKOV 

31.10.2015 SO 13:30 SEHRADICE vs. KOSTELEC 

ROZPIS ZÁPASŮ – ML. PŘÍPRAVKA - PODZIM 2015 

DATUM DEN HODINA POŘADATEL ZÁPAS 

7.9.2015 PO 17:00 HOLEŠOV  

   1 SLAVKOV vs. KOSTELEC  

   2 HOLEŠOV C vs. PRAVČICE 

   3 SLAVKOV vs. PRAVČICE  

   4 HOLEŠOV C vs. KOSTELEC 

13.9.2015 NE 10:00 LOUKOV  

   1 CHVALČOV vs. KOSTELEC 

   2 LOUKOV vs. PRAVČICE 

   3 LOUKOV vs. KOSTELEC  

   4 CHVALČOV vs. PRAVČICE 

20.9.2015 NE 13:30 PRAVČICE  

   1 HOLEŠOV C vs. KOSTELEC 

   2 HOLEŠOV C vs. PRAVČICE 

   3 KOSTELEC vs. PRAVČICE 

27.9.2015 NE 10:00 KOSTELEC  

   1 PRUSINOVICE vs. KOSTELEC 

   2 SLAVKOV vs. PRAVČICE 

   3 PRUSINOVICE vs. PRAVČICE 

   4 SLAVKOV vs. KOSTELEC 

4.10.2015 NE 13:30 PRAVČICE  

   1 PRUSINOVICE vs. KOSTELEC 

   2 PRUSINOVICE vs. PRAVČICE 

   3 KOSTELEC vs. PRAVČICE 

11.10.2015 NE 13:30 PRAVČICE  

   1 CHVALČOV vs. KOSTELEC 

   2 LOUKOV vs. PRAVČICE 

   3 CHVALČOV vs. PRAVČICE 

   4 LOUKOV vs. KOSTELEC 

ROZPIS ZÁPASŮ – MUŽI B - PODZIM 2015 

DATUM DEN HODINA ZÁPAS 

22.8.2015 SO 16:30 HLINSKO p. HOSTÝNEM vs. KOSTELEC  

30.8.2015 NE 16:30 KOSTELEC vs. TUČAPY 

6.9.2015 NE 10:00 ŽERANOVICE vs. KOSTELEC  

13.9.2015 NE 16:00 KOSTELEC vs. KOMÁRNO-OSÍČKO 

20.9.2015 NE 15:30 MARTINICE vs. KOSTELEC 

27.9.2015 NE 15:30 KOSTELEC vs. RUSAVA 

4.10.2015 NE 10:00 BYSTŘICE p. HOSTÝNEM vs. KOSTELEC 

11.10.2015 NE 11:30 KOSTELEC vs. RAJNOCHOVICE 

18.10.2015 NE 14:00 PRUSINOVICE vs. KOSTELEC 

  DOMA  

  VENKU  
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↑Požární soutěž „Útok 
na červeného kohou-
ta“, k článku na str. 9 

„Pressing“, fotka 
našich malých fotbalis-
tů (autor Mgr. J. Andr-
lík), byla letos vystave-
na na výstavě Letní 
iluze v holešovském 
zámku 

←Myslivecká olympiá-
da, k článku na str.5, 
pan A. Hradil s vítězi 

Derby Kostelec – Roš-
tění → 

↓Začátek školního 
roku 2015 – 2016, v 
popředí letošní prv-
ňáčci 

Foto: archív školy 2 
     Mgr. Andrlík 2 

     Archív SDH 1 
 

 


