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…Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem.                                                                                       1/2018.. 

Tříkrálová sbírka v Kostelci u Holešova 
(článek Moniky Motáňové na str. 12, foto Šárka Andrlíková) 

 

Skřipov - odhalení pamětní desky našemu rodáku Mons.Prof.ThDr.Vojtěchu Tkadlčíkovi 
Článek Ing. P. Tkadlčíka na str. 12, foto DOO   

© 



2 
 

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k tomu, že jsme na prosincovém jednání zastupitelstva 
obce schválili hospodaření obce dle pravidel rozpočtového 
provizoria, bylo nutné na začátku roku 2018 připravit a následně 
27.  2. 2018 na 26. zasedání zastupitelstva obce projednat a schválit 
rozpočet obce na rok 2018. Rozpočet je schválen v objemu příjmů 
15.970.000 Kč a objemu výdajů 22.170.000 Kč. Schodek rozpočtu je 
kryt finanční rezervou na bankovních účtech z roku 2017 ve výši 
6.200.000 Kč. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. 
Prvořadým úkolem bylo finančně zabezpečit běžný chod obce a 
jejích příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ). Následně jsme řešili 
přidělení finančních prostředků na plánované akce, které jsou 
zahrnuty v plánu rozvoje obce. Finančně nejnáročnější je obnova 
chodníků směřujících do centra obce. Ta předpokládá výměnu 
stávajících dlaždic za zámkovou dlažbu. Tímto způsobem bude nově 
zhotoveno 1750 m² chodníků. Plánovaná projekční cena činí cca 5 
milionů Kč. Termín zhotovení díla je do 1. 9. 2018. Další finančně 
náročnou akcí je modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci 
Kostelec u Holešova - RV 02 a RV 03. Jedná se o dokončení díla 
veřejného osvětlení v obci o počtu 106 světelných bodů. Plánovaná 
projekční cena činí 4.400.000 Kč. Termín zhotovení je stanoven do 4 
měsíců po podpisu smlouvy. V tomto roce dále plánujeme opravu 
zpevněné plochy v areálu sportoviště, dokoupení herních prvků pro 
děti, vybavení JSDHO (Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce), 
nákup komunální techniky k sečení a mulčování trávy. Dále bude 
probíhat druhá etapa revitalizace obecního pozemku Lipiny a další 
údržbové práce v obci.  Na činnost spolkům byla z rozpočtu obce 
poskytnuta částka v celkové výši 223.900 Kč. Výdajové položky jsou 
naplánovány tak, aby v rozpočtu obce byla ponechána rezerva ve 
výši 1.455.500 Kč pro možné nepředvídané výdaje.   
Druhý svátek vánoční 26. 12. 2017 v 13:00 h se v obci Kostelec u 
Holešova rozezněla siréna, vyhlašující požární poplach. Hořel dům č. 
p. 29. Rychlost a součinnost JSDHO Kostelec u Holešova při požáru 

působila velmi dobrým dojmem. V důsledku požáru bylo třeba 
zajistit náhradní ubytování pro majitelku postiženého objektu. Celá 
událost byla řešena profesionálně a byla dobře zvládnuta. Rada 

obce Kostelec u Holešova schválila pomoc majitelce domu č. p. 29 
při vyklízení její nemovitosti zasažené požárem. Obec zajistila při-
stavení a odvoz velkoobjemového kontejneru, včetně finanční 
úhrady. Starosta obce oslovil místní hasiče a svolal na sobotu 
13. 1. 2018 brigádu. Přestože pracovní skupina nebyla příliš počet-
ná, podařilo se zasažený dům zcela vyklidit. 
V sobotu 6. ledna 2018 proběhla v Kostelci u Holešova a v Karlovi-
cích Tříkrálová sbírka, do které se aktivně zapojila početná skupina 
místních dětí (článek na str. 12). 
Druhé kolo volby prezidenta České republiky se konalo ve dvou 
dnech (podrobněji na str. 5). 
Vzhledem k původnímu nevyhovujícímu stavu webové prezentace si 
nechala obec Kostelec u Holešova vytvořit nové webové stránky, na 
kterých pravidelně informuje o aktuálním dění a událostech v obci. 
Současně s webem byl založen také  nový oficiální facebookový 
profil obce. Budeme rádi, když budete tuto službu využívat a získáte 
tak aktuální informace o všem podstatném v obci. 

Ing. Petr Hlobil, starosta obce, foto dtto

 
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 25 obce Kostelec u Hole-
šova konané dne 12. 12. 2017  
1/25Z/2017 program jednání. 
4/25Z/2017 rozpočtové opatření č. 3/2017 
5/25Z/2017 hospodaření obce dle pravidel rozpočtového 
provizoria dle § 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních celků, maximálně do 31. 3. 2018. Rozpočet bude čerpán 
maximálně v objemu 1/12 skutečných rozpočtových výdajů roku 
2017. 
8/25Z/2017 poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč formou 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu zřízení 
nového babyboxu ve Zlíně. 
10/25Z/2017 poskytnutí příspěvku ve výši 6.000 Kč formou 
veřejnoprávní smlouvy pro Institut Krista Velekněze, z. s. Domov 
pro seniory Panny Marie Královny 756 42 Choryně 1 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
2/25Z/2017 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 24 ze 
dne 19. 9. 2017. 
3/25Z/2017 informace o činnosti OÚ v období od 20. 9. 2017 
do 11. 12. 2017. 
12/25Z/2017  Plnění plánovaných úkolů v roce 2017. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova souhlasí 
6/25Z/2017  v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, na základě "Návrhu na pořízení 
změny Územního plánu Kostelec u Holešova", který podali *** s 

pořízením změny územního plánu na pozemku p. č. 998 k. ú. Koste-
lec u Holešova a části pozemku p. č. 1012 k. ú. Kostelec u Holešova, 
vymezené nyní územním plánem jako Plocha občanského vybavení 
- Komerční zařízení (OK) na Plochu individuálního bydlení (BI) a to 
pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě ná-
kladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona 
částkou 10.000 Kč. Požadavek bude zahrnut do projednání Zprávy o 
uplatňování ÚP Kostelec u Holešova za uplynulé období 2015-2019. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova revokuje 
7/25Z/2017  usnesení č. 8/23Z/2017. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje 
9/25Z/2017 svým neuvolněným členům za výkon funkce 
odměny za měsíc v následujících částkách bez 
sčítání funkcí: 
 

 místostarosta     12.407 Kč 
 člen rady        2.757 Kč 
 předseda výboru/komise      1.379 Kč 
 člen výboru/komise     1.149 Kč 
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí 690 Kč 
 
 
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích 
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 
dne zvolení do příslušné funkce. 

Příspěvek starosty obce 

 

Zprávy z obce 

 

https://www.facebook.com/obeckostelecuholesova/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/obeckostelecuholesova/?ref=bookmarks
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Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova projednalo 
11/25Z/2017 doplnění Pravidel pro vydávání zpravodaje obcí Koste-
lec u Holešova a Karlovice "KOSTKA". Pověřuje starostu získáním 
stanovisek kompetentních orgánů. 
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 26 obce Kostelec u Hole-
šova konané dne 27. 2. 2018  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
1/26Z/2018 program jednání. 
4/26Z/2018  střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 
- 2023. 
5/26Z/2018 rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok 2018 
v objemu příjmů 15.970.000 Kč a objemu výdajů 22.170.000 Kč. 
Schodek rozpočtu bude kryt finanční rezervou na bankovních 
účtech z roku 2017 ve výši 6.200.000 Kč. Vyrovnanost rozpočtu - 
rozdíl = 0 Kč. 
6/26Z/2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2018/1 pro 
Myslivecké sdružení Kostelecký les, z. s. 
7/26Z/2018  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2018/2 pro TJ 
Sokol Kostelec u Holešova. 
8/26Z/2018  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2018/3 pro SK 
Moravan Kostelec u Holešova, z. s. 
9/26Z/2018  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2018/4 pro SDH 
Kostelec u Holešova. 
10/26Z/2018  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2018/5 pro SDH 
Karlovice. 
11/26Z/2018  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2018/6 pro KVZ 
Kostelec u Holešova. 
12/26Z/2018  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešov č. D/2018/7 pro Kos-
teláň z. s. 
13/26Z/2018  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2018/8 pro 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice. 
14/26Z/2018  zadávací dokumentaci k zahájení zadávacího 
řízení veřejné zakázky pod názvem "Modernizace a rozšíření veřej-
ného osvětlení v obci Kostelec u Holešova - RV02 a RV03". 
15/26Z/2018  zadávací dokumentaci k zahájení zadávacího 
řízení veřejné zakázky pod názvem "Oprava chodníků v obci Koste-
lec u Holešova". 
16/26Z/2018  doplnění pravidel pro vydávání zpravodaje obcí 
Kostelec u Holešova a Karlovice KOSTKA. 
Článek 3 "Obsahové a tematické zaměření zpravodaje" se doplňuje 
o bod 6 ve znění: Rubrika Fórum zastupitelů. 
17/26Z/2018  kompetenci starosty obce podepsat sám sobě 
pracovní cestu před jejím uskutečněním. 
18/26Z/2018  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním 
klidu. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
2/26Z/2018 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 
12. 12. 2017. 
3/26Z/2018 informace o činnosti OÚ v období od 13. 12. 2017 do 
27. 2. 2018. 
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo, či nebyla přijata 
Výsledky projednávání, která nebyla přijata 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2018 o regulaci hlučných činností. 
Zasedání Rady č. 24/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 4. 12. 2017  
Rada schválila 

 změnu nájemce v obecním bytě č. p. 150  

 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění stravování (navýšení ceny 
stravného o 2 Kč/menu pro věkovou kategorii 7 – 15 let) 

 zadat zpracovateli projektové a inženýrské dokumentace na 
"Novostavbu šaten u fotbalového hřiště" zpracování potřeb-
ných dokumentů k přípravě a realizaci této akce dle předlože-
né nabídky v plném rozsahu 

 přijetí daru Základní školou  Kostelec u Holešova od Sdružení 
rodičů žáků  základní školy ve formě  materiálního vybavení v 
celkové ceně 20.893 Kč 

 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na 
Revitalizaci krajinné zeleně u hřiště v Kostelci u Holešova - Ci-
helna 

 částky navržené vedoucí kulturní komise pro jednotlivé členy 
kulturní kmomise ve výši, tak jak byly navrženy 

 Rada neschválila 

 uzavření nové smlouvy se společností Winter trade s. r. o. o 
zprostředkování a energetickém poradenství 

 Rada vzala na vědomí 

 vyúčtování služeb Vodafone za období červen - září 2017 
Zasedání Rady č. 25/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 18. 12. 2017  
Rada schválila 

 podání žádosti na OÚ Kostelec u Holešova o projednání kácení 
dřevin na obecním pozemku, parcela č. 736/17. Jedná se o 4 
vzrostlé smrky 

 přijetí daru pro Mateřskou školu Kostelec u Holešova od rodičů 
dětí navštěvujících MŠ v celkové výši 900 Kč 

Rada pověřila 

 starostu obce zveřejněním záměru prodeje automobilu Dacia 
Logan na úřední desce 

Zasedání Rady č. 26/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 28. 12. 2017 
Rada schválila 

 návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská 
škola Kostelec u Holešova 

 návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 příspěvko-
vé organizace Mateřská škola  Kostelec u Holešova 

 návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní 
škola  Kostelec u Holešova 

 návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020  příspěvko-
vé organizace Základní škola  Kostelec u Holešova 

Rada schválila 

 podání žádosti na OÚ Kostelec u Holešova o projednání kácení 
dřevin na obecním pozemku, parcela č. 736/17. Jedná se o 4 
vzrostlé smrky 

 přijetí daru pro Mateřskou školu Kostelec u Holešova od rodičů 
dětí navštěvujících MŠ v celkové výši 900 Kč 

Rada pověřila 

 starostu obce zveřejněním záměru prodeje automobilu Dacia 
Logan na úřední desce 

Zasedání Rady č. 1/2018 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 8. 1. 2018  
Rada schválila 

 prodej automobilu Dacia Logan panu ***, ***,  ***  za nabíd-
nutou cenu 54.450 Kč s DPH 21 %. Poplatky spojené s přepi-
sem vozidla zaplatí kupující. 

 zařadit požadavky na dovybavení JSDHO do rozpočtu obce na 
rok 2018 v požadované výši 42.000 Kč. 

 na základě žádosti, přidělení bytu č. 39 na Domě seniorů, paní 
***, jejíž dům dne 26. 12. 2017 zasáhl požár. 

 odložit pro paní *** složení kauce ve výši 5.000,- Kč do 
31. 12. 2018 a zahájení platby nájemného z bytu č. 39 na Domě 
seniorů od 1. 3. 2018. Složení kauce může být řešeno i formou 
splátkového kalendáře. 

 pomoc paní *** při vyklizení jejího domu zasaženého požárem. 
Obec zajistí přistavení a odvoz velkoobjemového kontejneru, 
včetně finanční úhrady. 

 objednávku na zpracování a podání žádosti pro projekt "Zlep-
šení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova" v rámci 
69. výzvy Operačního programu Životního prostředí. Dodavatel 
BHZ invest s.r.o. Rybova  1901/16, 500 09 Hradec Králové. 
Odměna za jednotlivé činnosti 39.000 Kč + 3,5% z uznatelných 
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nákladů pouze v případě přiznání dotace. Pověřuje starostu 
potvrzením této objednávky. 

 vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým 
vozidlem) za období od 8. 11. 2017 do 4. 1. 2018, dle předlo-
žené knihy jízd a cestovních zpráv. 

Rada vzala na vědomí 

 dopis pana *** ze dne 30. 12. 2017 a schválila text odpovědi 
na tento dopis 

Zasedání Rady č. 2/2018 obce Kostelec u Holešova 
konané dne 22. 1. 2018  
Rada schválila 

 žádost *** nar. ***, bytem v *** o osvobození od poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 z dů-
vodu dlouhodobého pobytu žadatelky v zahraničí. 

 prodloužení nájemní smlouvy pro nájemníka na bytě Hasičská 
zbrojnice Kostelec u Holešova č. 172 do 30. 9. 2018 

Zasedání Rady č. 3/2018 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 5. 2. 2018  
Rada schválila 

 zachování aktuálnosti územní studie Kostelec u Holešova loka-
lita Plachetky a vložení dat do evidence územně plánovací čin-
nosti. Územní studie bude nadále podkladem pro rozhodování 
v území 

Rada konstatovala 

 k žádosti p. *** o vydání souhlasu s umístěním zahradního 
domku na p.č. 106/7, že stavba je dle územního plánu umístě-
na na pozemku s hlavním využitím pro individuální bydlení v 
rodinných domech. RO není kompetentní v rozhodování ve vě-
ci, zda stavba zahradního domku je v souladu s přípustným vy-
užitím pozemku dle ÚP. Rozhodování v dané věci přísluší Od-
boru územního plánování a stavebního řádu. Pokud stavba bu-
de splňovat podmínku přípustného využití nemá RO námitek. 

Rada projednala 

 rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok 2018 a stanovila 
priority čerpání disponibilní části rozpočtu. RO doporučila 
předložit návrh rozpočtu zastupitelstvu obce. 

 Zasedání Rady č. 4/2018 obce Kostelec u Holešova  

 konané dne 19. 2. 2018  

 Rada vzala na vědomí 

 informace o MŠ Kostelec u Holešova, prezentované ředitelkou 
MŠ, při návštěvě členů RO v MŠ 

 Výroční zprávu obce Kostelec u Holešova za rok 2017 o posky-
tování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Rada schválila 

 finální verzi dokumentu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
pro  ORP Holešov", který byl schválen na jednání Řídícího vý-
boru dne 5. 2. 2018 

 dle vyřazovacích a likvidačních protokolů - list č. 1 a list č. 2 
zpracovaných ředitelkou MŠ, vyřadit z majetku obce zařízení, 
hračky a materiál, které jsou součástí vybavení mateřské školy 
Kostelec u Holešova  

 připravený program jednání 26. veřejného zasedání zastupitel-
stva obce 

Zasedání Rady č. 5/2018 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 5. 3. 2018  
Rada schválila 

 nákup nových herních prvků do mateřské školy a do herního 
koutku Sušeny 

 opravu zpevněné plochy v areálu sportoviště dle cenové na-
bídky č. CN18-00118, zpracovanou společností NVB LINE s. r. o. 
Kvasice 

 umístit v obci kontejner společnosti TextilEco a. s. pro sběr 
použitého textilu, obuvi a hraček 

 rozšíření vjezdu k rodinnému domu č. p. 206, který se nachází 
na pozemku parcelní číslo 736/29 dle přiložené dokumentace. 
Vjezd bude rozšířen ze stávajících 210 cm na  310 cm. Úprava 
bude provedena na vlastní náklady žadatele. 

 Rada pověřila starostu obce 

 zajištěním návrhu řešení a cenové nabídky na zpevnění příjez-
dové cesty k domu č.p. 406 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce

 

 

 

 

 

 
Od prvního čísla našeho obecního zpravodaje se budete na jeho stránkách setkávat s nově zřízenou rubrikou nazvanou „Fórum zastupite-
lů“. Jedná se o tiskový prostor, který je, v souladu s platným zněním tiskového zákona, vyhrazen pro individuální sdělení zastupitelů obce. 
Pravidla pro vydávání zpravodaje Kostka tak byla doplněna o bod, ve kterém je zakotveno právo každého zastupitele prezentovat ve zpra-
vodaji svoje subjektivní názory na dění v obci, neboť příspěvek každého zastupitele na toto téma, který je doručen do uzávěrky, musí být 
v daném čísle uveřejněn. Vzhledem k počtu zastupitelů v obci (15), byl, z důvodu zachování prostoru i pro články jiných přispěvatelů a 
fotografií, stanoven pro každý příspěvek zastupitele tzv. přiměřený prostor v rozsahu 1000 úhozů. Na 26. veřejném zasedání zastupitelstva 
obce bylo jedenácti ze třinácti přítomných zastupitelů obce schváleno doplnění „Pravidel“. Redakční rada v daném případě neodpovídá za 
tematický obsah příspěvků zastupitelů a je věcí každého čtenáře posoudit objektivitu každého příspěvku. 

Redakční rada 

Fórum zastupitelů 
Informuji o dění v obci Kostelec u Holešova. Pravda poněkud nezvyklým a jiným způsobem. Jako občané obce máte právo být informováni i 
o odlišných či nesouhlasných názorech: že existují protinávrhy řešení různých záležitostí, že se vede polemika nad zvoleným postupem . 
Takovéto informace o dění v obci mi chyběly. Dovolím si Vás odkázat na titulky příspěvků z posledního období. 
Listopad: "Realizace veřejného osvětlení". Prosinec: "KÚ zrušil odmítnutí obce poskytnout vítěznou nabídku Etmonta", "ZZO č. 25 - Leden: 
"KÚ vyhověl mému odvolání". Únor: "Dílčí audit 2017 - bez pochybení by to nešlo?". Březen: "Máme se bát o zdraví a život?", "ZZO č. 26 - 
"Náhubek na Žůrka". 

 Ing. Petr Žůrek, zastupitel  

Setkání Kostelců v roce 2018 
V letošním roce se bude konat již 27. „Setkání Kostelců“, tentokrát 26. 5. 2018 v Kostelci nad Černými lesy. Tradiční součástí těchto se-
tkání jsou sportovní soutěže, které letos zahrnují hasičské soutěže dospělých a dětí, turnaje v malé kopané dospělých, starší přípravky a 
mladší přípravky, rybářské soutěže dospělých a dětí, florbal (od 15-ti let), liniový závod v orientačním běhu, turnaje v nohejbalu, volejba-
lu a basketbalu, turnaje v kuželkách dvojic, jednotlivců a starostů.  Zájemci o účast ve sportovních kláních by se měli co nejdříve přihlásit 
předsedovi KOČIS Tomáši Markovi. Stejně jako u předchozích ročníků, kterých se účastnili zástupci naší obce, plánuje obec, při větším 
počtu účastníků, zajistit hromadnou dopravu autobusem. Vyzýváme proto i ostatní zájemce o účast na letošním „Setkání Kostelců“ z řad 
občanů naší obce o nahlášení na OÚ nejpozději do 9. 4. 2018 

RNDr. M. Pospíšilíková 
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Výsledky hlasování za územní celky  
Kraj: Zlínský kraj 
Okres: Kroměříž 
Obec: Kostelec u Holešova 
Tabulka: Obec Kostelec u Holešova – souhrnné informace  

Obec Kostelec u Holešova – souhrnné informace 

- 

Okrsky 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% plat-

ných 

hlasů počet zprac. v % 

1. kolo 2 2 100,00 809 543 67,12 543 538 99,08 

2. kolo 2 2 100,00 808 571 70,67 570 569 99,82 

Tabulka: Obec Kostelec u Holešova  
 

 

  

Na začátku soutěžní sezóny 
Konec března znamená pro členy KVZ Kostelec u Holešova tradiční začátek klubové soutěžní sezóny. A nejen klubové. První polovina roku je 
soutěžemi doslova nabitá. Ještě před zahájením klubové ligy budou mít členové kosteleckého reprezentačního týmu odstříleny první dvě z pěti 
kol Valašsko-hanácké ligy ve střeleckém víceboji, kterého se již tradičně účastníme se solidními výsledky.  
Hlavní sezóna měla tentokrát velmi ostrý start v podobě jedné z prestižních soutěží už 10. 3. 2018. Svaz vojáků v záloze České republiky vypsal u 
příležitosti 75. výročí bitvy u Sokolova celostátní přebor jednotlivců ve střelbě z velkorážové pistole. Soutěžilo se současně na osmi střelnicích po 
celé republice ve dvou mířených a jedné akční disciplíně. Dílčí výsledky z jednotlivých střelnic byly odeslány na ústředí svazu, kde byly zpracová-
ny výsledky celkové. 
Naše družstvo se zúčastnilo soutěže na Střelnici KVZ Napajedla. Tam jsme obsadili v silné konkurenci třetí, čtrnácté a dvacáté místo. Nejlepší 

výsledek přetavený do výsledků celkových, znamenal 39. místo v celkovém pořadí mezi 194 soutěžícími. To pro začátek sezóny určitě není špat-

ný výsledek.                                                         L. Pavelec 

 

 

51,36 % 

 

Volba prezidenta republiky 

 

Klub vojáků v záloze 
 

 

Obec Kostelec u Holešova 

Kandidát Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP   17   3,15 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP   32   5,94 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP   64 11,89 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL     8   1,48 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní     7   1,30 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA     1 0,18 X X 

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 246 45,72 347 60,98 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP   34 6,31 X X 

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 129 23,97 222 39,01 

 +) postupující kandidát  

*) zvolený kandidát  

 

 

Foto: Andrlíková  (4), Ing.  Hlobil (1) 
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A zima je za námi… 
Připadá nám, jako by to bylo včera, co jsme zdobili stromeček – a už 
malujeme kraslice! Typickou zimní zábavu – karneval - si některé 
děti užily ve školce z důvodu nemocnosti dokonce 2x, ale teď už 
chystáme kostýmy na „Malou jarní pohádku“ pro maminky k Svátku 
matek. Jen párkrát jsme sjeli s kopce na školní zahradě na bobech a 
už se připravujeme na setí semínek a sázení kytiček. Chystáme a 
těšíme se prostě na jaro. 
Ale ani zima pro nás nebyla nudná – však jsme toho dost zažili. 
Dokonce jsme si v mateřské škole uspořádali i svou vlastní zimní 
olympiádu. To byste koukali, jak děti jezdily štafetu na lyžích 
z papírového kartonu, absolvovaly „bobovou dráhu“ na odrážedle 
nebo skákaly z „obřího můstku“. Hokej jim šel taky dobře, ale nej-
větší legraci jsme zažili u curlingu. Zkuste si doma poslat po zemi 

hrnec – uvidíte, kam až dojede (a ani mu nebudete muset umetat 
cestičku)! 
Zima je nenávratně pryč a my se těšíme, co si s příchodem teplých 
jarních dnů společně užijeme. Čeká nás totiž doba výletů a setkává-
ní. Vždyť svátek budou mít nejen maminky, ale v červnu i děti a po 
nich ještě tatínkové. Přijdou k nám na návštěvu prváčci i deváťáci, 
my pojedeme za kamarády do Roštění a taky navštívíme obyvatele 
Domu seniorů – na Velikonoce a koncem května.  
A než se nadějeme, budeme se loučit s nejstaršími kamarády, kteří 
postoupí o stupínek výš, do 1. třídy základní školy.   
Ale to je ještě daleko, vždyť ještě pořádně nezačalo jaro! Tak honem 
do práce, ať si ho pěkně užijeme! 

Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola Kostelec u Holešova, foto dtto

                           V Domě seniorů na koledě                                                             U krmelce  

 

  

Žijeme olympiádou! 

Mateřská škola 

 

Žijeme olympiádou! 
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Buďme kamarádi 
Projekt s tímto názvem připravuje třídní učitelka páté třídy naší 
školy, letos paní Eva Doleželíková ve spolupráci s Elenou Pospíšilí-
kovou, pro stejně staré žáčky z okolních škol, především ze Staré Vsi 
a z Rymic. Tentokrát poznamenala účast chřipková epidemie, ale 
přesto se chlapci a děvčata mohli vzájemně poznat, ukázat, co umí a 
jak dovedou spolupracovat. 

 
Letecká bitva o Británii ve školním divadle 

Dějiny jsou dlouhá řada napínavých událostí a přímo vybízejí 
k dramatizaci. A přesně to děláme už šestým rokem na naší škole. V 
dvojjazyčném projektu Divadlo na schodech jsme letos s devátou 
třídou předvedli, jak letectvo Velké Británie odrazilo nápor německé 
Luftwaffe a jak k tomu v řadách RAF výrazně přispěli také čeští letci. 
Věřte mi, byla čirá radost sledovat, jak se žáci z devítky pro téma 
postupně nadchli, hledali informace, přidávali různá vylepšení, 
malovali kulisy a zaujatě sháněli kostýmy a rekvizity i ve volném 
čase, ale hlavně si vzájemně pomáhali a vytvořili úžasně sehraný 
tým. Výsledkem bylo silné a dojemné představení, které ocenili 
diváci od 4. po 8. třídu opakovaným potleskem. Deváťáci, moc moc 
děkuju. 

Mgr. Miluše Václavková 
Dopravní výchova 
Dopravní výchova je jednou z priorit naší školy. Ve 4. ročníku vyuču-
jeme samostatný předmět a na doplnění aktivit zveme spolupra-

covníky z Dopravního hřiště 
v Kroměříži.    
Vystoupení v DS 
Předvánoční vystoupení 
v Domě seniorů v Kostelci u 
Holešova má každoročně 
nezaměnitelnou atmosfé-
ru. Na přípravě spolupracu-
jeme se ZUŠ Hulín a ZUŠ 
Holešov. Příjemné prostře-
dí s milým obecenstvem 
dává našim žákům motivaci 
pro vystupování, protože 
se nemusí bát, že udělají 
chybičku, ale naopak cítí podporu a uznání. Věříme, že se vystoupe-
ní žáků našim divákům líbí. 
Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací vodní 
elektrárny Dalešice 
Učivo o elektrické energii v hodinách fyziky pro žáky 8. a 9. třídy už 
dávno není velkou neznámou. V měsíci únoru měli možnost spojit 
své teoretické znalosti s praxí, když vyrazili na exkurzi do JE Duko-
vany a PVE Dalešice. Žáci navštívili informační centrum jaderné 

elektrárny, kde jim pomocí názorných modelů byla vysvětlena 
činnost jednotlivých sekcí. Naučný film o blackoutu (rozsáhlém 
výpadku elektřiny) přivedl mnohé k zamyšlení, jak moc jsme vlastně 
na elektrické energii závislí. Vodní elektrárna nabídla poutavý po-
hled dovnitř hráze a na fungování výroby. Všechny ohromila přede-
vším reverzní turbína, která může pracovat oběma směry- vyrábí 
elektrickou energii nebo přečerpává vodu. Žáci si odnesli mnoho 
nových zajímavých informací, které jistě využijí nejen ve výuce.  

Mgr. Irena Šišková 
Turnaj ve florbalu 

Florbal, čili hokej 
bez bruslí a ledu 
s platovými hokej-
kami a děravým 
míčkem uchvátil již 
několikátou gene-
raci. Každý den 
během velké pře-
stávky mají žáci 
možnost využít 
tělocvičnu a větši-
nou hrají právě 
florbal. Tentokrát 
vyhráli turnaj, který 

pořádal školní žákovský parlament pod vedením paní učitelky Mi-
nistrové, chlapci z páté třídy (viz foto).  Blahopřejeme. 

Základní škola 
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Hostýn 
Žáci 1. - 3. třídy využili sněhové nadílky a také 
letos vyrazili na oblíbené bobování na Hos-
týně. O tom, že se akce vyvedla a všem se to 
líbilo, nemůže být pochyb:-) 
Lyžařský výcvik na mrazivých svazích Kohút-
ky 
V době největších mrazů na přelomu února a 
března se žáci 7. a 8. třídy Základní školy 
Kostelec u Holešova vydali na lyžařský výcvi-
kový kurz. Naše výprava začala v pondělí, když 
jsme se „zababulení“ do čepic a šál scházeli u 

autobusu před školou. Mířilo se na Kohútku v oblasti Javorníků.  
Cestou panovala dobrá nálada, sledovali jsme přírodu a obdivovali 
mrazem třpytící se vzduch. Při příjezdu na parkoviště Vranča pod 
Kohútkou nás smích malinko přešel. Na horskou chatu Javorku, 
vzdálenou asi 2, 5 km, jsme si v dosti velké zimě museli vyšlápnout. 
Zvládli jsme to s přehledem. 
Vykládání zavazadel z vlečky traktoru, ubytování na chatě, oběd, a 
tak dále. Najednou stojíme na svahu, mráz až praští, ale sluníčko 
krásně svítí a nad hlavou azurově modrá obloha. Probíhá rozřazení 
do tří družstev a jde se na věc.  
První družstvo se skládalo ze zkušených lyžařů, kteří pilovali své 
carvingové dovednosti, sjížděli všechny typy sjezdovek, včetně 
černé. Druhé družstvo bylo mírně pokročilé. Během týdne na svahu 
se žáci ve svých lyžařských dovednostech jistě zlepšili. A třetí skupi-
na, lyžaři začátečníci, ti své počáteční obavy z neovladatelnosti lyží 
zanedlouho odhodili a jízdu pluhem si užívali stejně tak jako zkušení 

lyžaři. 
Všichni jistě vědí, že třetí den bývá na horách kritický. Proto jsme i 
my měli odpočinkový půlden a místo nazutí lyží jsme se převlékli do 
masek a uspořádali karnevalový průvod po okolí. Náš cíl byl na 
chatě Portáš, kde nás čekala sladká odměna. Poslední večer samo-
zřejmě nechyběla závěrečná diskotéka, rozdávání diplomů a odmě-
ňování všech lyžařů.   
Slunečné, ale i mrazivé počasí nám vydrželo celý týden, sněhu bylo 
dost, všichni si užili lyžování, večerů plných zábavy a domů si odvezli 
nezapomenutelný horský zážitek. Závěrem bych chtěla poděkovat 
lyžařským instruktorkám M. Kamencové, K. Pospíšilíkové a zdravot-
nici P. Heryánové za skvělou spolupráci. Za rok na viděnou.  

Mgr. Renata Smékalová 
Marbo 

O začátcích „bigbí-
tu“ v české hudbě 
se učíme v rámci 
hudební výchovy, 
ale věříme, že „živá 
hudba“ v rámci tzv. 
výchovného kon-
certu doplněného 
spoustou informací 
a zajímavostí 
umožní všem 
zúčastněným lepší 
prožitek než jen 

ukázky z internetu. 

Mikulášská nadílka 
Chlapci a děvčata 
z 9. ročníku připravili i 
letos mikulášskou nadíl-
ku nejen pro žáčky 1. 
stupně ZŠ, ale navštívili 
také děti v MŠ 
v Kostelci, Dům seniorů i 
kancelář obecního 
úřadu. 
Naštěstí uměli všichni 

básničku nebo písničku a slíbili, že budou celý rok hodní, takže se 
vše obešlo bez velkých čertovských zásahů. 

Osvětim 
Velká část výuky etické výchovy, což je 
samostatný předmět v 9. ročníku, je 
věnována tématu Holokaust. V rámci 
plánu exkurzí navštěvujeme různá 
místa v naší vlasti a věříme, že i tento 
zahraniční výjezd naplnil cíl, který jsme 
si stanovili. Vidět koncentrační tábor 
v Osvětimi a cítit jeho atmosféru je 
zcela jistě prožitek, který si každý nejen 
zapamatuje, ale pochopí i další souvis-
losti, které zná z učebnic. Díky organi-
zaci paní učitelky Petry Pospíšilíkové se 

spolu se žáky podívalo do polské Osvětimi také hodně dospělých 
z Kostelce a okolí. 
Továrna na smrt – mrazivý výlet do historie 
Okresní město v Malopolském vojvodství. Stručná a obecná charak-
teristika města s téměř čtyřiceti tisíci obyvatel, která nikomu z nás 
nepřijde nijak zajímavá. Pokud název upřesníme a napíšeme Osvě-
tim, většina z nás hned pochopí, o čem pojednával poznávací zá-
jezd, kterého se zúčastnili žáci osmé a deváté třídy. Volná místa 
zaplnili zájemci z řad rodičů a široké veřejnosti. Mrazivý nebyl jen 
prožitkem, ale také termínem. V únoru byla exkurze obzvlášť děsivá 
a ukázala naplno hrůzné podmínky, ve kterých museli vězni žít. 
Koncentrační tábor byl vybudován v roce 1940 v bývalých jezdec-
kých kasárnách. V roce 1941 byl  nedaleko města zbudován poboč-
ný tábor s názvem Březinka. Zde bylo možno usmrtit až deset tisíc 
vězňů za den a tím plnit plán „konečného řešení židovské otázky“. 
Žáci se na exkurzi dozvěděli mnoho nových příběhů, které nejsou 
běžně dostupné. Navštívili věznici, expozici s vlasy, oblečením, 
osobními předměty, krematorium, plynovou komoru a dřevěné 
baráky, kde byli vězni ubytováni. Věříme, že osobní prožitek, který si 
žáci odvezli, je obohatí více, než jen fakta a informace z knih. Pova-
žujeme za nutné, aby žáci znali minulost, protože díky ní se můžeme 
poučit a v budoucnosti neopakovat chyby, kterých se naši předkové 
dopustili. Historie nám ukazuje, že stačí jen jeden skvělý řečník a 
demagog, který může změnit osud několika milionů lidí. 

Mgr. Petra Pospíšilíková 
Planetárium 

Vesnické školy musí vždy s určitými náklady řešit dopravu do místa, 
v němž chce pro žáky zajistit kulturní vystoupení nebo jiný program. 
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Jak to zařídit, aby se dalo s minimálními náklady zažít maximum? 
Jedna z variant je mobilní planetárium, které jeden den fungovalo 
ve škole nejen pro žáky školy, ale i pro okolní MŠ. Děti vleže sledo-
valy vesmírné scenérie a příběhy na celé projekční ploše kopule o 
průměru 6 m.  

Plavání 
V letošním roce jsme se 
rozhodli využít pro 
výcvik ve 3. a 4. třídě 
plavecký bazén 
v Přerově. Posunul se 
netradičně i termín na 
zimní období. Třetí 
změnou je možnost 
čerpání dotace MŠMT 
na dopravu, protože se 

plavecký výcvik stal povinnou součástí školních vzdělávacích pro-
gramů. Podařilo se nám získat dotaci na dopravu ve výši 18.900,- Kč. 
Proto budou mít naši žáci letos plavecký výcvik za téměř symbolický 
příspěvek na dopravu. 
Riskuj 

Žáci na 1. stupni se účastnili oblíbené vědomostní soutěže „ Riskuj“. 
Z každé třídy soutěžilo 6 žáků. Letos byly otázky z oblasti sportu, 
hudby, pohádek, slovenštiny a nově němčiny. Riskování se někte-
rým skupinám vyplatilo a posunulo je na stupně vítězů. Nikdo neo-
dešel s prázdnou, každý dostal drobnou věcnou odměnu a vítězové 
kromě odměny i diplom. 
Vyhodnocení: 1. Pavel Dudík a Ladislav Ondruch, 5.třída; 2. Tereza 
Sládečková a Lucie Bílková, 4.třída; 3. Jiří Kaďorek a Lukáš Nohejl, 
4.třída; 4. Alena Jindrová a Jaromír Dítě, 2.třída. Soutěž se jako vždy 
podařila a budeme se těšit na příští  „ Riskuj“. 

Mgr. Zina Belliová 

Masopust ve ŠD 
Maškarní rej byl ve školní družince doplněn cvičením a spoustou 
her, takže si to děti pořádně užily. 
Vánoční jarmark 
Krásná akce, na níž i letos spolupracovali rodiče, učitelé i žáci, napl-
nila prostory školní budovy v předvánočním čase. Prodávaly se 

výrobky dětí i maminek, děti se vžily do rolí prodavačů a průvodců. 
Tvořilo se na ukázku ale i s možností aktivního zapojení, zněly vá-
noční písně a koledy. Děkujeme za návštěvu vám, kteří jste se přišli 
podívat, něco koupit a podpořit tak činnost školy a sdružení rodičů. 
Děkujeme také všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli, a 
to především maminkám z Rady rodičů a učitelkám školy, z nichž 
některé jsou dokonce v obou rolích. O to je pak jejich práce nároč-
nější a záslužnější. 
Když žáci plesají 

9. února přivítala nádherně vyzdobená sokolovna další ročník žá-
kovského plesu. Po týdnech intenzivních příprav a těšení se večer 
sál zaplnil zářícími kráskami a mladými gentlemany, kteří si vychut-
návali skvělou zábavu. Výrazně k tomu přispěla dobrá organizace, 
díky níž měl ples opravdu spád. K vrcholům patřila samozřejmě 
bohatá tombola, ale také překvapení v podobě předtančení pánů 
z deváté třídy, při němž mnohým tekly slzy smíchu. Navíc bylo 
vskutku inspirativní, takže až do konce plesu byl parket opravdu 
plný. Velké poděkování za tuto výbornou akci patří p.uč. M. Minis-
trové a p.uč. Lipnerovi, všem sponzorům, osmákům za přípravu sálu 
a deváťákům za hlavní organizaci. Tak zase příští rok! 

Mgr. M. Václavková 
Školní kolo recitační soutěže 
Literární přehlídka poezie se v naší škole uskutečnila v první polovi-
ně března. 
Školní kolo recitační soutěže bylo pořádáno pro všechny žáky 1. – 9. 
třídy. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 
6. a 7. třída, 8. a 9. třída. Do soutěže se přihlásilo i několik prvňáčků. 
A to chce jistě kus odvahy, neboť vystoupit z davu, být sami za sebe 
a prezentovat se před tak velkou skupinou lidí, není pro všechny 
samozřejmostí. Proto těm našim nejmenším patří velká pochvala!  
Kromě recitátorů, kterých se sešlo téměř 40, se učebna 5. třídy 
zaplnila do posledního místečka obecenstvem z řad spolužáků, 
podpořit soutěžící přišli i třídní učitelé.  
A jak to nakonec dopadlo? 
Kategorie 2. a 3. tř.: 1. Karolína Motáňová, 2. Martina Matyášová, 3. 
Alena Jindrová   
Kategorie 4. a 5. tř.:  1. Jiří Kaďorek, 2. Lucie Tkadlčíková, 3. Ladislav 
Ondruch  
Kategorie 6. a 7. tř.: 1. Jakub Šiška, 2. Anna Tkadlčíková, 3. Anna 
Míčkalová  
Kategorie 8. a 9. tř.:    1. Martin Tkadlčík, 2. Veronika Ondruchová, 
3. Ivana Botosová  
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme. 

Doleželíková Eva, uč. 5. třídy 
Okresní kolo olympiády v angličtině 
Na začátku února hájil Adam Paštěka (9. tř.) naše barvy 
v konverzační olympiádě z angličtiny v Kroměříži. Přestože v silné 
konkurenci neobsadil medailové pozice, svými optimistickými názo-
ry, přirozeností a osobitým humorem natolik rozesmál celou komisi, 
že si vysloužil speciální pochvalu. Chtěla bych Adamovi moc podě-
kovat za příkladnou přípravu, odvahu a vzornou reprezentaci naší 
školy.                                                                   Mgr. M. Václavková 

Neoznačené příspěvky Mgr. Z. Ballnér, foto archív školy

  



10 
 

Maškarní karneval 
Každoroční spolupráce kulturní komise a základní školy 
se promítá i do akce, která byla připravena pro nej-
menší děti. Záplava masek v kostelecké sokolovně 

zaplnila taneční 
parket. Pro děti 
byly připraveny 

dovednostní 
soutěže, které 
organizovali žáci 
školy. Každá 
maska získala 
drobnou cenu a 
děti měly mož-

nost zapojit se i do výtvarné soutěže. Díky                
spolupráci s TJ Sokol bylo připraveno pro všechny 
občerstvení. Věřím, že tato krásná tradice, kdy rodiče 
tráví s dětmi příjemné nedělní odpoledne, zůstane 
zachována i pro roky příští.                                                                                                                                                                                

 

  

Foto: Andrlíková 

Kulturní komise 

 

Masopust 

 

Z. Ballnér 
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Ze života SDH Karlovice 

19. 1. 2018 proběhla Valná hromada okrsku Prusinovice. Na hodno-
tící schůzi byla starostou okrsku Ing. Ladislavem Pospíšilíkem zhod-
nocena činnost okrsku a jednotlivých sborů. Práce v oblasti preven-
ce byla kladně hodnocena preventistou okrsku Františkem Vargou. 
Do preventivní práce na úseku požární ochrany se velmi aktivně 
zapojují sbory z Karlovic, Roštění, Pacetluk. Práci na úseku 
s mladými hasiči hodnotila Mgr. Elena Pospíšilíková, která pochváli-
la za spolupráci kolektivy mladých hasičů Roštění a Karlovic. Vyzvala 
ostatní sbory okrsku, aby se pokusily vytvořit vlastní kolektiv mla-
dých hasičů. Velitel okrsku Josef Gažda hodnotil represivní činnost 
jednotek dobrovolných hasičů. 
V měsíci lednu se sbor zapojil do propagace soutěže Požární ochra-
na očima dětí. Do základní školy a mateřské školy předal podklady 
pro nový ročník této celostátní soutěže, ve které mohly děti výtvar-
nou, literární formou nebo pomocí digitální techniky zdokumento-
vat práci hasičů. V základní škole se zúčastnilo výtvarného kola 131 
žáků. 14. 3. 2018 byly tři nejlepší práce z každé kategorie předány 
OSH Kroměříž, kde proběhne vyhodnocení okresního kola radou 
prevence. Tři nejlepší práce postoupí do krajského kola a po vyhod-
nocení do kola celorepublikového. 
10. 2. 2018 se uskutečnil masopustní průvod obcí. Průvod navštívil 
obyvatele obce a ohlašoval blížící se konec masopustu. Na závěr 
obchůzky uspořádal pochovávání basy. Na sehrané scénce byly 
vzpomenuty hříchy přítomných za minulý rok a byla pochována 
basa s doprovodným slovem o konci období veselí, zábav a přícho-
du 40denního půstu, který skončí na Velikonoce. 
4. 3. 2018 sehráli členové sboru a obce hokejové utkání 
s pozvanými účastníky z Kostelce. 
Kolektiv mladých hasičů 

Kolektiv mladých hasičů V průběhu ledna až března se mladí hasiči 
připravovali na hasičské soutěže v tělocvičně základní školy 

Ing. Ladislav Pospíšilík, foto autor

 
.  

Hasiči Karlovice 

 

Prevence: Pálení "čarodějnic" 

Podle lidové zvyklosti se budou pálit ohně v předvečer prvního máje. Tento původně pohanský zvyk, jehož význam souvisí s ukončením zimy a 
příchodem jara, následně převzala křesťanská kultura. Od středověku se o filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května, kdy mají údajně zlé síly 
větší sílu než jindy, „pálí čarodějnice"- tedy zapalují ohně na ochranu proti létajícím čarodějnicím, které ztělesňují zlou moc.   
Jde o  symbolickou ochranu úrody a celého hospodářství před neúspěchem. 
Aby neúspěchem však neskončila sama filipojakubská noc, je třeba mít na paměti několik zásad. Pálení vater, a to hlavně v lesních porostech, 
anebo v jejich těsné blízkosti, je velmi nebezpečné. Obecně platí následující pravidla pro spalování hořlavin venku:  

 Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení.  Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na 
strništi apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance. Pro rozdělávání ohně je naopak 
ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, neboť díky odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry 
hrozí např. zapálení střechy.  

 Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). 
V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr. 

 Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní 
pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí - jinak 
může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru. 

 Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.  

 Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a 
vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek   vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště 
v blízkosti vodního zdroje.  Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné. 

 Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.  I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se 
mohou skrývat  žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, 
které byly po veselici ponechány svému osudu. 

Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. 
Ohlášení pálení   
Fyzická osoba nemá ze zákona povinnost pálení ohlašovat. Toto ohlášení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje lze pouze a jen 
doporučit, a to především z důvodu planých poplachů a tím zbytečných výjezdů hasičů. 
Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování 

probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje které bude požadovat příslušník hasičského zá-

chranného sboru.                                                                                                                                                                              Převzato z HZS kraje Vysočina 
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Tříkrálová sbírka 

Letos již po osmnácté vyrazili v sobotu 6. 1.2018 tříkráloví koledníci popřát lidem mnoho Božího požehnání v novém roce. Sbírka podporu-
jící potřebné navazuje na lidovou tradici neodmyslitelně spjatou s českou lidovou kulturou. Zapojilo se nespočet dobrovolníků a pracovníků 
Charit po celé republice. Prosluněné počasí podpořilo vstřícnost všech dárců. V Kostelci u Holešova se vykoledovalo 24 443 Kč; v Roštění 
17 784 Kč; v Němčicích 7 843 Kč.  Všem dárcům, koledníkům i organizátorům děkujeme. 
Postavy Tří králů jsou spjaty s narozením Ježíše Krista v Betlémě a Zjevením Páně, kdy se nám Bůh dává poznat v malém Božím dítěti. Mezi 
lidové zvyky této slavnosti patří kropení svěcenou vodou, vykuřování kadidlem a psaní posvěcenou křídou známý nápis K+M+B. Zkratka 
bývá chápána jako složení prvních písmen z křestních jmen Tří králů. Popravdě se však jedná o zkrácené latinské požehnání Christus mansi-
onem benedicat („Kristus ať žehná tento příbytek“). 

 

Figurální mše na oslavu Zjevení Páně  

Slavnostní mši svatou jsme prožili v neděli 7. 1. 2018 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Kostelci u Holešova. Zpěváci z Mysločovic zpívali 
s varhanním doprovodem Figurální mši od Eduarda Marhuly, který byl významným českým skladatelem a varhaníkem. Jeho dílo si získalo 
velkou oblibu nejen v českých zemích, ale i v Rusku a Americe. Hudební odkaz skladatele zahrnuje operety, písně národní, klasické, i chrá-
mové. Velkou část života věnoval také boji za zlepšení životních podmínek hudebníků, varhaníků a pedagogů hudebních škol.  

Mgr. Monika Motáňová, foto Šárka Andrlíková 

Skřipov - odhalení pamětní desky našemu rodáku Mons. Prof. ThDr. Vojtěchu Tkadlčíkovi 
 (pokračování ze str. 1) 

Dne 11. února 2018 se uskutečnila 
vzpomínková akce u příležitosti 
odhalení pamětní desky v předsíni 
kostela poslednímu sídelnímu knězi 
ve farnosti Skřipov u Opavy, a to 
našemu rodáku Mons. Prof. ThDr. 
Vojtěchu Tkadlčíkovi. 
Tato akce se uskutečnila u příleži-
tosti výročí jeho narození 8. 2. 1915 
v Karlovicích čp. 20 a jeho úmrtí 
25. 12. 1997 
v Olomouci. 
Vzpomínkovou akci zorganizovala 
farní rada ve Skřipově na podnět 

místního p. starosty a zúčastnilo se jí hojné množství farníků i vzác-
ných hostů v čele s biskupem ostravsko-opavské diecéze 
Mons. Martinem Davidem, proděkanem CMTF Mgr. Tomášem 
Parmou PhD, kanovníkem metropolitní kapituly P. Vojtěchem Kolo-
šem z Olomouce, 
zástupcem hejtmanství Ostravsko-opavského kraje náměstkem 
hejtmana p. Curylo, dále starostů okolních obcí, početné delegace 
z okruhu rodiny a dalších oficiálních hostů. 
Pan profesor se narodil v rodině zednického mistra a zemědělce 
jako sedmé dítě. Chodil do obecné školy v Kostelci, arcibiskupského 
gymnázia v Kroměříži a bohoslovecké fakulty v Olomouci, kde byl r. 
1938 vysvěcen na kněze a v r. 1948 promován doktorem teologie. 
Působil jako kaplan ve Zdounkách a Olšanech u Olomouce a jako 
administrátor v Rýmařově, poté musel odejít do severních Čech a 
působil ve Stráži nad Nisou a Chřibské a následně byl 3 roky bez 
státního souhlasu s bytem v Karlovicích. 
Následně byl duchovním správcem řádových sester v domově dů-
chodců na Lhotsku u Radkovy Lhoty s ubytováním ve mlýně v blíz-

kých Blazicích a následně kaplanem v Předmostí u Přerova a du-
chovním správcem ve Vlkoši u Přerova. 
V letech 1968 - 1972 se jako odborný asistent podílel na obnovení 
CMTF v Olomouci a po jejím zrušení byl dómským vikářem. V letech 
1974 - 1989 působil ve Skřipově, kam se již oficiálně po svatořečení 
Anežky České koncem roku, kterého se zúčastnil, nevrátil. Je jme-
nován kancléřem Arcibiskupství olomouckého a buduje po dlouhé 
satisfakci biskupský úřad i strategii diecézní pastorace. R. 1990 je 
pověřen vybudováním znovu otevřené Teologické fakulty v Olo-
mouci a stává se jejím prvním děkanem. V r. 1993 je jmenován 
univerzitním profesorem staroslověnského jazyka a literatury, 
vydává staroslověnský misál, je světově známým slavistou, publiku-
je francouzsky, rusky, 
srbochorvatsky, ně-
mecky a česky v růz-
ných civilních i katolic-
kých periodikách. 
Byl kanovníkem Metro-
politní kapituly u sv. 
Václava v Olomouci a 
také jejím proboštem. 
Jako biskupský vikář se 
podílel na přípravě 
procesu svatořečení 
Jana Sarkandra a také 
na diecézním procesu 
blahořečení Antonína 
Cyrila Stojana. Sv. otec Jan Pavel II. jej jmenoval papežským prelá-
tem a později i apoštolským pronotářem. 
Zemřel tiše ve svém bytě v Olomouci a je pochován na ústředním 
hřbitově v Olomouci v kněžském hrobě.   

Ing. Pavel Tkadlčík, foto na stránce DOO (2), Aná (3)

Z farnosti  
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Kostelecké chmelovárek 2018 

Již tradičně se v druhou březnovou sobotu Kostelec u Holešova 
proměnil v hlavní město českého a moravského amatérského pivo-
varnictví.  
Domácí sládci se k nám z celé republiky, 
Slovenska a Polska sjeli už po deváté a 
zaplnili sokolovnu skoro po střechu. 
Střízlivým odhadem počítáme, že nás 
navštívily cca tři stovky aktivních pivo-
varníků.  
Program akce byl vyplněn několika 
přednáškami na zajímavá témata. Jen 
namátkou šlo o šlechtění a pěstování 
chmele na nízkých konstrukcích, vaření 
kyselých pivních stylů v domácích pod-
mínkách nebo informace o legislativě 
upravující domácí pivovarnictví. Zlatým 
hřebem akce byla přednáška Dr. Olšovské z Výzkumného ústavu 
pivovarského věnovaná výročí narození Karla Ballinga a jeho práci 
dodnes využívané pivovarníky po celém světě. 
Stejně jako samotná účast bylo rekordní i obsazení degustační 
soutěže o Grand prix Kostelce u Holešova. Letos dorazilo do sedmi 
kategorií 271 vzorků, které ochutnávalo 26 degustátorů. 

Tímto počtem Chmelovárek s přehledem obhájil pozici největší 
degustační soutěže v Čechách (a na Slovensku). Stejně je to i s 
počtem účastníků. 

Po skončení oficiálního programu pokra-
čoval Chmelovárek tradičním posezením 
pro laickou veřejnost. Během večera 
přišlo zajímavá piva (35 druhů z celé 
republiky a Slovenska) ochutnat více než 
250 pivomilů z širokého okolí. 
Vzhledem k počtu účastníků a fůře úko-
lů, kterou vytvoření zázemí pro ně přiná-
ší, mi nezbývá než hluboce smeknout a 
ještě jednou poděkovat za perfektní 
práci zástupu tří desítek členů a přízniv-
ců spolku Kosteláň, bez kterých by orga-
nizace akce těchto rozměrů nebyla 

vůbec myslitelná. 
Především díky nim, když před většinou malých a domácích pivo-
varníků řeknete Kostelec, tito odpoví: Jo to znám. To je na Moravě, 
myslím, že kousek od Přerova. Tam je Chmelovárek. 

Petr Měrka, foto Mgr. Andrlík 

  

Kosteláň 

 

Maškarní ples 

Více než padesátka masek 
rozzářila sál sokolovny 
v rámci dalšího maškarního 
plesu, který pořádal spolek 
Kosteláň. Věříme, že kdo 
přišel, ten se příjemně bavil, 
protože právě maškarní 
převleky na plese přinášejí 
něco navíc. Možná je to 
v přeneseném významu ona 
pomyslná třešnička na 
dortu. Podobně jako pře-
dem připravené vystoupení 
baletek, které nikdo neče-
kal. Pro ty z vás, kdo by to 
chtěli vyzkoušet a zažít, 
určitě připravíme maškarní 
ples i příští rok. 

Z. Ballnér, foto arachív 
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Foto: Mgr. Andrlík 

Spolek 
Členská základna – počet členů 

Popis činností spolku 
do 18 let nad 18 let celkem 

SDH Karlovice 15 31 46 

1x družstvo mužů (8), 1x družstvo žen (7), 
1x družstvo starších pánů (7) 

1x přípravka (3), 1x starší žáci (9), 1x 
dorost (3) 

KVZ Kostelec u Holešova 1 46 47 
účast na oblastních a celorepublikových 
soutěžích mužů 

SK Moravan Kostelec u Holešova 17 35 52 

1x družstvo mužů – fotbal (20) 

1x družstvo přípravky – fotbal (13) 

1x družstvo – šipky (10) 

florbal (4) 

ostatní (5) 

Myslivecké sdružení Kostelecký les 
 

26 26 
kulturně-společenské akce pro místní a 
širokou veřejnost 

SDH Kostelec u Holešova 
 

19 19 účast na okrskových soutěžích mužů 

TJ Sokol Kostelec u Holešova 7 26 33 

1x družstvo mužů – stolní tenis (12), 1x 
družstvo žáků – stolní tenis (7) 

1x družstvo mužů – volejbal (9) 

1x družstvo mužů – badminton (3) 

oddíl všestrannosti (2) 

Kosteláň 0 23 23 
kulturně-společenské akce pro místní a 
širokou veřejnost 

Vypracoval Ing. Tomáš Marek, předseda KOČIS       

Členská základna jednotlivých spolků 

Tradiční zimní turnaje 

 

↑Mariáš  
1. Tomáš Hlobil – uprostřed 
2. Zdeněk Neuwirt - vlevo 

3. Miroslav Procházka - vpravo 
Kulečník – vítěz Roman Podlipný 

←Šipky 
1. Mílan Kovalda – třetí stojící  zprava 
2. Jan Ševčík – Holešov 
3. Ladislav Odložilík – třetí dole zprava 
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Sport 

 

KOSTKA – číslo 1/2018, vydáno 26. 03. 2018. Periodický tisk územního samosprávného celku, zpravodaj obcí Kostelec u Holešova – Karlovice. Ved. redak-
torka: Šárka Andrlíková. Redakční rada - kontrola: RNDr. Marcela Pospíšilíková, Mgr. M. Mikešková. Na čísle spolupracovali: Mgr. J. Andrlík, RNDr. M. 
Pospíšilíková, Ing. Petr Hlobil, Ing. Pavel Tkadlčík, Mgr. Z. Ballnér, Mgr. M. Václavková, Mgr. I. Šišková, Eva Doleželíková, Mgr. Z. Belliová, Mgr. Petr Pospíši-
líková Mgr. Renata Smékalová, Ing. L. Pospíšilík, Mgr. Aleš Pospíšilík, Z. Zaviačičová, Mgr. M. Motáňová, Ing. T. Marek. Korektura: Mgr. Radka Matějová. 
Tisk: Tiskárna Brázda Hodonín, e-mail: 518367450@iol.cz. Vydavatel: Obec Kostelec u Holešova, se sídlem Kostelec u Hol. č. 58, IČ  00287342. Povoleno 
MK ČR E21648. Uzávěrka příštího čísla 15. 06. 2018, ve 12:00 hod. Náklad: 440 ks. Příspěvky (max. 2500 úhozů, obsáhlejší se souhlasem redakční rady) 
zasílejte na email: andrlikovi@email.cz, telefon: 605 185 256 

(Aná) Tradičřní Vánoční turnaj ve stolním tenisu potěšil malé i větší hráče, včetně dospělých. Znovu se ukázalo, že stolní tenis je hra 

pro všechny generace, dospělí se protáhnou a děti odvede od sezení u počítače. PŘIJĎTE ZA NÁMI DO SOKOLA!          Foto: Mgr. Andrlík 

Vánoční turnaj „O pohár starosty obce“ ve volejbalu. 
Přijďte si příští rok zahrát s námi! Je to zdravý pohyb i legrace. 
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Zimní příprava mužů  
byla zahájena 15. 1. pravidelně každé 
úterý a pátek, hlavně z důvodů 
venkovních klimatických podmínek 
převážně v tělocvičně ZŠ. Začátkem 
března jsme se již postupně přesunuli 
ven. Tréninky jsou zaměřeny hlavně na 
fyzickou připravenost pravidelnými 
výběhy do Karlovic a Beňova. Na 
víceúčelovém hřišti pilujeme práci s 
míčem. 
V průběhu přípravy proběhlo třídenní 
soustředění od 2. 3. do 4. 3. v Kostelci u 
Holešova a na Rusavě. 
Během přípravy byla odehrána zatím dvě 
přípravná utkání na umělé trávě v 
Holešově s mužstvy Mrlínku a Rymic. V 
obou utkáních jsme zvítězili (s Mrlínkem 
4:3 a následně s Rymicemi 10:4). Do 
začátku soutěže nás čeká ještě jedno 
utkání s celkem Těšnovic. Následně se již 
24. 3. představíme v prvním jarním 
mistrovském utkání na hřišti Sehradic. 

Sportovní ples 
V pátek 23. 2. jsme uspořádali již po osmé Sportovní ples v místní 
sokolovně. Bylo nachystáno bohaté občerstvení, k tanci a poslechu 
zahrála hudební skupina Rytmix. V průběhu večera byl nachystán 
doprovodný program se třemi vystoupeními tanečního souboru 
Stars z Bystřice pod Hostýnem. Ples měl opět velice dobrou úroveň, 
sešla se nás více než stovka. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o 
přípravu plesu zasloužili. Dále pak všem těm, kteří pomáhali s 
pořádáním v jejím průběhu. V neposlední řadě také sponzorům, díky 
kterým se povedlo uspořádat bohatou tombolu.              Ing. T. Marek 

 

 

SO  24.03. 15.00 SEHRADICE – KOSTELEC 

NE  01.04. 15.30 KOSTELEC – MLADCOVÁ 

NE  08.04. 15.30 PŘÍLUKY – KOSTELEC 

NE  15.04. 16.00  VESELÁ – KOSTELEC 

NE  22.04. 16.00 KOSTELEC – LOUKY 

SO  28.04.  16.30 TEČOVICE – KOSTELEC 

NE  06.05.  16.30 KOSTELEC – MALENOVICE 

NE  13.05. 16.30 LŮŽKOVICE – KOSTELEC 

NE  20.05. 16.30 KOSTELEC – SLAVKOV p. H. 

SO  26.05. 17.00 SLAVIČÍN B – KOSTELEC 

NE  03.06. 17.00 KOSTELEC – LÍPA 

NE  10.06. 17.00 BŘEZNICE – KOSTELEC 

NE  17.06. 17.30 KOSTELEC – ADMIRA HULÍN 

Rozpis utkání starší přípravky: 

08. 04. 2018 v 10:00 hod.   Lubná –. Kostelec  
14. 04. 2018 v 10:00 hod.   Kostelec – Bezměrov 
22. 04. 2018 v 13:00 hod.   Loukov – Kostelec 
28. 04. 2018 v 10:00 hod.  Kostelec – Slavkov 
05. 05. 2018 v 10.00 hod.  Kostelec – Pravčice 
12. 05. 2018 v 10:00 hod.  Kostelec – Lubná 
20. 05. 2018 v 11:30 hod.  Bezměrov – Kostelec 
26. 05. 2018 v 10:00 hod.   Kostelec – Loukov 
03. 06. 2018 v 10:00 hod.  Slavkov – Kostelec  
09. 06. 2018 v 14:30 hod.   Pravčice - Kostelec 

Starší přípravka se v současné době intenzivně věnuje zimní 
přípravě, která probíhá v tělocvičně místní základní školy. Trénin-
ky probíhají dvakrát týdně ve dnech úterý a pátek. Vzhledem 
k tomu, že se scházíme ne vždy v optimálním počtu, netroufli 
jsme si účastnit se jakýchkoli zimních turnajů, pouze pár našich 
kluků bylo požádáno trenérem fotbalové přípravky sousední obce 
Němčice, aby jim vypomohli na únorovém halovém turnaji 
v Holešově. Také s pomocí našich kluků němčická přípravka turnaj 
vyhrála. Kromě přípravy na sezonu samotnou se větší část našich 
hráčů připravuje na Mc Donald´s cup, kde budou reprezentovat 
naši základní školu. V rámci tohoto turnaje bude v měsíci dubnu 
na kosteleckém hřišti probíhat okrskové kolo, ještě však není 
pevně stanovený termín.  

Mgr. Aleš Pospíšilík 
 
 

Foto: archív TJ Mo-
ravan (1), Aná (5) 


