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    Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu .                                                                                                                                                 4/2017     

Budování nového veřejného osvětlení v Kostelci 

  

Podrobnější informace na str. 2 v rubrice Příspěvek starosty 

obce.                                                                       Foto Šárka Andrlíková. 
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     Pooraná pole, opadané listí ze 
stromů, krátící se den, dlouhé 
večery, to vše předznamenává 
blížící se konec roku 2017. Toto 
roční období vybízí k zamyšlení a 
také k hodnocení, jaký že to ten 
končící rok vlastně byl. Nejen v 
rodinách, organizacích, ale i my, 
představitelé obce, si tyto otázky 
klademe. 
     Na začátku roku 2017 jsme si 

vytkli cíle, které chceme v tomto roce 
splnit. Seznámil jsem vás s nimi v periodiku KOSTKA 1/2017. V prů-
běhu roku jsem vás průběžně informoval o tom, co se podařilo 
zrealizovat, ale také v čem spatřujeme problémy. Proto závěrečné 
hodnocení uplynulého roku je poměrně snadné. Spolehlivě byly 
vykryty veškeré mandatorní (povinné) výdaje na bezproblémový 
chod organizací, institucí a objektů, které obec zřizuje, provozuje a 
vlastní. Z finanční rezervy a za přispění dotací, byly zrealizovány 
všechny naplánované akce, které měly jediný cíl. Spravovat obecní 
majetek s péčí řádného hospodáře. Je obtížné stanovit důležitost 
jednotlivých akcí. Z pohledu vedení obce jsou všechny důležité. Z 
pohledu občanů záleží na tom, do jaké míry se jich konkrétní záleži-
tost přímo dotýká. Mám za to, že si každý může najít něco pozitivní-
ho - organizace zřizované obcí, spolky, děti, občané.  
     K dvěma akcím vám dám krátké vysvětlení:  
1) Revitalizace pozemku Lipiny - byla zahájena počátkem roku 

2015, kdy bylo těžební činností občanů pokáceno 130 přestár-
lých stromů třešní. Následně obec získala dotaci, která je roz-
dělena do období čtyř let. I. etapa byla realizována v tomto ro-
ce - 2017. Jejím úkolem bylo dočistit lokalitu od náletových 
dřevin, které ji příliš zahušťovaly. Ozdravným řezem ošetřit ně-
které stromy. Z jiných vytvořit torza, která poskytnou vhodné 
prostředí pro řadu živočichů. V této etapě bylo vysázeno asi 70 

nových stromů. Alej jeřábů, břízy, lípy, duby. Z ovocných stro-
mů ořešáky, hrušně, jabloně, slivoně, ryngle, třešně a višně. Do 
poloviny roku 2018 proběhne II. etapa, kdy půjde hlavně o do-
ladění celého projektu, zapěstování stromů, založení trávníků. 
V letech 2019 a 2020 je povinností zhotovitele provádět ná-
slednou péči. Setkávám se s otázkami některých občanů, proč 
to děláme a kdo se o to bude starat? Opověď je snadná. Obec 
se o svůj majetek musí starat. Má finanční prostředky i na zajiš-
tění údržby těchto ploch. Jednou z možností je smlouva s od-
bornou firmou, která je na tento druh prací zaměřena.  

2) Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u 
Holešova – RV01. Dne 26. 9. 2017 podepsala obec smlouvu s ví-
těznou firmou ETMONTA s. r. o. Holešov – Dobrotice na zhoto-
vení tohoto díla. Jedná se o kompletní obnovu veřejného 
osvětlení v rámci rozvaděče RO01 – u fotbalového hřiště. Touto 
akcí bude nově instalováno 82 světelných bodů, včetně nové 
zástavby Plachetky. Termín dokončení je smluvně stanoven na 
31. 12. 2017. Uvědomuji si, že realizace akce tohoto typu v po-
sledním kvartálu roku není nejvhodnější, ale okolnosti průběhu 
výběrového řízení nás k tomu donutily. I přesto si myslím, že 
rozhodnutí zastupitelstva obce přistoupit ke zhotovení tohoto 
díla v tom ročním období bylo správné. Děkuji vám občanům za 
pochopení a toleranci zhoršených podmínek v blízkosti vašich 
obydlí. Po ukončení prací bude uvedeno vše do původního sta-
vu a budeme mít nové veřejné osvětlení, které by mělo bez-
problémově a levněji svítit dlouhou řadu let. Obec hradí celou 
akci z finančních prostředků, které má k dispozici. V žádném 
případě nedojde k jejímu zadlužení, jak je nám některými ob-
čany podsouváno.  

     Vážení spoluobčané, přeji vám, abyste zimní měsíce strávili v 
rodinném kruhu v teple svých domovů, odpočinuli si a načerpali 
nové síly do nadcházejícího roku 2018. 

Ing. Petr Hlobil, starosta obce 

USNESENÍ zasedání zastupitelstva č. 24/2017 Kostelec u Holešova          
konané dne 19. 9. 2017 
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Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
1/24Z/2017  program jednání. 
5/24Z/2017   zahájení výběrového řízení MODERNIZACE A ROZŠÍŘE-
NÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA - RV01 ke 
dni 18. 8. 2017 z důvodů hodných zvláštního zřetele. 
8/24Z/2017   rozpočtové opatření č. 2/2017. 
9/24Z/2017   finanční podporu pro hospic na Svatém Kopečku ve 
výši 2.000 Kč formou veřejnoprávní smlouvy. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
2/24Z/2017   informace o plnění usnesení ze zasedání č. 23 ze dne 
17. 8. 2017. 
3/24Z/2017   informace o činnosti OÚ v období od 18. 8. 2017 do 
19. 9. 2017. 
4/24Z/2017  urgenci občanů na realizaci veřejného osvětlení v okru-
hu rozvaděče RO01   (Pohraničí, Bytovky, Zahájí, Plachetky). 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo 
6/24Z/2017  na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu pod 
názvem "MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V 
OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA - RV01" o vyloučení uchazeče TESLUX 

                                                           
1* Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka 

Lighting s. r. o., sídlem Brno - střed, Trnitá, Mlýnská 326/13, IČ 
29198992 z výběrového řízení z důvodu nesložení požadované 
jistoty. 
7/24Z/2017  na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu pod 
názvem "MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V 
OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA - RV01" o výběru nejvhodnější nabídky 
a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem ETMONTA s. r. o., sídlem 
Holešov, Dobrotice 20, IČ 28263111 za cenu 3.479.366 Kč vč. DPH a 
dále o pořadí na dalších místech: 
2. Energy Solutions and Savings s. r. o. Olomouc, Nová ulice, Stup-
kova 952/18 IČ 29398151 
3. ELTODO, a. s. Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14 IČ 45274517 
4. Elektromont - Hulín, s. r. o. Hulín, Kroměřížská 291 IČ 46904786 
Zápis ze zasedání Rady č. 18/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 11. 9. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 17/2017 

 oprava střechy a okapů na budově ZŠ bude organizačně zajiš-
těna ředitelem školy -  zaslán e-mail řediteli školy 5. 9. 2017 

 revokace usnesení RO č. 5/15R/2017- zaslán e-mail řediteli 
školy 5. 9. 2017 

 Rada vzala na vědomí 

Příspěvek starosty obce 

 

Zprávy z obce* 
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 po dobu nezbytně nutnou bude stát na obecním chodníku před 
domem č. p. 51 z důvodu rekonstrukce fasády lešení. Majitel 
domu zajistí vhodným způsobem bezpečnost chodců. 

Diskuze 

 konzultace manželů E… ohledně možnosti změny ÚP obce 

 na zveřejněný záměr prodeje vozidla Dacia Logan se nikdo 
nepřihlásil, RO doporučuje prodloužit termín na podání nabí-
dek a zveřejnit záměr v obecním zpravodaji Kostka 

 příprava veřejného zasedání ZO č. 24/2017 

 15. 9. 2017 přejímka prací provedených na Domě seniorů 
firmou ROSS 

 byla předána projektová dokumentace "Rekonstrukce Domova 
pro seniory" zpracovaná firmou BM BAUMAS. 

Zápis ze zasedání Rady č. 19/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 25. 9. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 18/2017 

 RO vzala na vědomí informaci, že po dobu nezbytně nutnou 
bude stát na obecním chodníku před domem č. p. 51 z důvodu 
rekonstrukce fasády lešení. Majitel domu zajistí vhodným způ-
sobem bezpečnost chodců. 

Rada schválila 

 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění stravování, navýšení ceny 
menu 3 - 6 let na 38 Kč a u ceny menu 7 let na 39 Kč 

 přidělení bytu č. 19 v Domě seniorů od 1. 11. 2017 paní M. D. z 
Kostelce u Holešova 

 Smlouvu příkazní na zajištění výkonu technického dozoru sta-
vebníka na realizaci díla pod názvem "Modernizace a rozšíření 
veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova - RV01." 

 prodloužení nájemní smlouvy bytu na Hasičské zbrojnici Koste-
lec u Holešova do 30. 11. 2017.  

 zadat vypracování podkladových materiálů potřebných pro 
zažádání o dotace na vybudování či úpravu sběrných míst od-
padů 

 žádost o povolení výstavby oplocení na pozemku p. č. 134/3 a 
134/5 v k. ú. Kostelec u Holešova. 

Rada doporučila 

 zastupitelům obce účast na vzdělávacím programu s názvem 
"Zastupitel v kurzu." 

 Rada souhlasí 

 s textem odpovědi ze dne 24. 9. 2017 na otázky zastupitele P. 
Žůrka, které jsou přílohou zápisu ZO č. 24/2017. Odpovědi bu-
dou zastupiteli zaslány formou dopisu a zároveň zařazeny na 
program veřejného zasedání ZO č. 25/2017 a budou přiloženy k 
zápisu z veřejného zasedání ZO. 

Diskuze 

 návrh RR založit ve zpravodaji Kostka rubriku Fórum zastupitelů 
pro uveřejnění názorů členů zastupitelstva týkajících se obce s 
omezením na 1 000 úhozů. 

 pro vydání kalendáře na rok 2018 je třeba dát do 20. 10. 2017 
dohromady seznam akcí spolků (úkol na předsedu KOČIS) a ur-
čit termíny sběru odpadů (pravidelný i sezonní). 

Zápis ze zasedání Rady č. 20/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 9. 10. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 19/2017 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění stravování, navýšení ceny menu 
3-6 let na 38 Kč a u ceny menu 7 let na 39 Kč. - Dodatek podepsán 
26. 9. 2017, předán na podatelnu. 
přidělení bytu č. 19 v Domě seniorů od 1. 11. 2017 paní M. D. z 
Kostelce u Holešova - rozhodnutí RO předáno žadatelce 26. 9. 2017. 
Smlouva příkazní na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka 
na realizaci díla pod názvem "Modernizace a rozšíření veřejného 
osvětlení v obci Kostelec u Holešova - RV01." - Smlouva podepsána 
26. 9. 2017. 
prodloužení nájemní smlouvy na byt na hasičské zbrojnici v Kostelci 
u Holešova do 30. 11. 2017 - rozhodnutí RO předáno nájemníkovi  

vypracování podkladových materiálů potřebných pro zažádání o 
dotace na vybudování či úpravu sběrných míst odpadů. - v jednání  
výstavbu oplocení na pozemku p. č. 134/3  a 134/5  v k. ú. Kostelec 
u Holešova - záměr potvrzen 26. 9. 2017, osobně převzato v kance-
láři OÚ. 
Vyhodnocení nabídek na odkup automobilu DACIA LOGAN. 
Rada neschválila 

 prodej automobilu DACIA LOGAN zájemci z důvodu nabídky 
nižší ceny než byla stanovena nejnižší cena. 

 Rada schválila 
smlouvu o provedení stavby optické sítě mezi obcí Kostelec u Hole-
šova a společností RAAB Computer s. r. o. a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy o dílo. 
Diskuze 
návrh na zbudování pamětního místa při příležitosti 100. výročí 
založení Československa. 
možnost získání dotace na vybudování sociálních bytů 
Zápis ze zasedání Rady č. 21/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 23. 10. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 20/2017 

 smlouva o provedení stavby optické sítě mezi obcí Kostelec u 
Holešova a společností RAAB Computer s. r. o. - smlouva pode-
psána oběma stranami 20. 10. 2017. 

 neschválení prodeje automobilu DACIA LOGAN zájemci z důvo-
du nabídky nižší ceny, než byla stanovena nejnižší cena. - zaslán 
dopis 11. 10. 2017, jednáno také telefonicky. 

Rada vzala na vědomí 

 svolení majitelů pozemku před domem č. p. 183 k provedení 
výkopových prací a následnému uložení kabelu k veřejnému 
osvětlení. 

Rada pověřila starostu obce 

 zajištěním podkladových materiálů k realizaci veřejného osvět-
lení přístupové komunikace p. č. 741 v k. ú. Kostelec u Holešo-
va. 

Rada schválila 

 vydání kladného stanoviska obce k odstranění a okleštění 
stromoví v blízkosti nadzemního vedení sloužícího k distribuci 
elektřiny, pověřila starostu potvrzením a zasláním stanoviska 
zmocněnci - Senergos a. s. 

Diskuze 

 cenová nabídka na kácení stromů v prostoru ZŠ a MŠ. 

 připravovaná změna ceny obědů z důvodu razantního nárůstu 
cen vstupních surovin pro přípravu jídel ve školní jídelně. Cena 
oběda se od 1. 12. 2017 zvýší o 2 Kč pro žáky ZŠ v Kostelci u Ho-
lešova. 

 informace o dokončení návrhu nových www.stránek obce, 
plánuje se proškolení administrátorů a následně přechod na 
nové  www.stránky, optimálně do konce roku 2017. 

Zápis ze zasedání Rady č. 22/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 6. 11. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 21/2017 

 kladné stanovisko obce k odstranění a okleštění stromoví v 
blízkosti nadzemního vedení sloužícího k distribuci elektřiny. 
Pověřuje starostu potvrzením a zasláním stanoviska zmocněnci 
- Senergos a. s. Stanovisko RO zasláno e-mailem 24. 10. 2017. 

 zajištění podkladových materiálů k realizaci veřejného osvětlení 
přístupové komunikace p. č. 741 v k. ú. Kostelec u Holešova. 
Stanovisko RO zasláno e-mailem žadateli 24. 10.2017, 
6. 11. 2017 osloven projektant VO s žádostí o zpracování jed-
noduché PD.  

 svolení majitelů pozemku před domem č. p. 183 k provedení 
výkopových prací a následnému uložení kabelu k veřejnému 
osvětlení. – se souhlasným stanoviskem seznámen zhotovitel 
VO. 
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Rada schválila 

 vyřazení majetku z užívání ZŠ dle předloženého seznamu. Vyřa-
zený majetek bude fyzicky zlikvidován. 

 vystavení a předání poukázek v hodnotě 250 Kč seniorům ve 
věku 80 a více let. 

 vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým 
vozidlem) za období od 21. 7. 2017 do 4. 11. 2017, dle předlo-
žené knihy jízd a cestovních zpráv. 

Diskuze 

 naplánována návštěva RO v ZŠ Kostelec u Holešova 
20. 11. 2017. 

 proběhlo proškolení administrátorů nových webových stránek 
obce. Je nutné dopracovat prezentaci jednotlivých spolků. 
Spolky dodají podkladové materiály (text ve wordu a fota v ori-
ginální verzi) pro jejich prezentaci na novém webu obce.  Spol-
ky osloví předseda KOČIS. Termín dodání podkladů do konce 
listopadu 2017. 

 do konce listopadu je třeba vyplnit databázi Centrálního regis-
tru oznámení - přihlášení funkcionáře. 

Zápis ze zasedání Rady č. 23/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 20. 11. 2017  
Prohlídka ZŠ a pracovní schůzka s jejím ředitelem 
Rada vzala na vědomí 

 informace o ZŠ Kostelec u Holešova, které osobně prezentoval 
její ředitel. 

 Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 22/2017 

 vyřazení majetku z užívání ZŠ dle předloženého seznamu. Vyřa-
zený majetek bude fyzicky zlikvidován  - stanovisko RO zasláno 
datovou schránkou 14. 11. 2017. 

 vystavení a předání poukázek v hodnotě 250 Kč seniorům ve 
věku 80 a více let - poukázky rozneseny 15. 11. 2017. 

 vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým 
vozidlem) za období od 21. 7. 2017 do 4. 11. 2017, dle předlo-
žené knihy jízd a cestovních zpráv - služební cesty proplaceny 
15. 11. 2017. 

 

Rada schválila 

 prodloužení nájemní smlouvy pro stávajícího nájemníka v bytě 
na hasičské zbrojnici v Kostelci u Holešova do 31. 1. 2018. 

 účast starosty a jednoho člena rady obce na pracovní schůzce k 
„27. setkání Kostelců“ 30. 11.2017 

Rada vzala na vědomí 

 úřední záznam z místního šetření KÚ Zlínského kraje, odb. 
právní a Krajského živnostenského úřadu ve věci vydávání peri-
odického tisku územního samosprávného celku ze dne 
14. 11. 2017. Starostovi ukládá realizovat doporučená opatření 
a podání písemné zprávy kontrolnímu orgánu o odstranění zjiš-
těných nedostatků. 

 návrh dodatku k pravidlům pro vydávání zpravodaje KOSTKA, 
bude předloženo k projednání na nejbližším jednání ZO. 

Diskuze 

 současný stav a výhled plnění termínů prací na VO - 30. 11. by 
měly být hotovy zemní práce, postaveno je cca 30% stožárů, z 
nich většina osazena světly, jedna větev by mohla být  již brzy 
rozsvícena, práce pokračují i na zavádění vysokorychlostního 
internetu, včetně vyřizování potřebných legislativních podkladů 
(informace firmy RAAB). 

 kdy budou spuštěny nové webové stránky obce - v plánu je 
zpřístupnění stránek zastupitelům v dostatečném předstihu 
před prosincovým veřejným zasedáním ZO k diskuzi a jejich 
spuštění od ledna 2018. 

 ukončeny práce na Lipinách plánované na letošní rok, práce 
budou pokračovat na jaře 2018. 

 pokračuje administrování žádostí na dotace na sběrná místa 
odpadů a odbahnění rybníka Karlovice. 

 bylo by potřebné odsouhlasit cenu za projekt odstranění sta-
rých šaten na fotbalovém hřišti (8 000 Kč), inženýrskou činnost 
(stavební povolení odstranění stavby stávajících šaten a no-
vostavby šaten 3 000 + 12 000 Kč), radonový průzkum (3 000 
Kč, polohopis a výškopis pozemku (5 500 Kč) – bude zařazeno 
na pořad jednání příští  RO jako samostatný bod. 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce 

 

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parla-
mentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 
28. srpna 2017. 
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území 
České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin 
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné 
druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve 
dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl 
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. 
ledna 2018, dosáhl věku 18 let. 
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 
A) pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních 
komisí v Kostelci u Holešova 
Ve smyslu zákona č. 275/2012 Sb. může v termínu nejpozději 30 dnů 
před konáním volby (tj. do 13. 12. 2017) delegovat jednoho člena a 
jednoho náhradníka do každé ze 2  okrskových volebních komisí v 
obci Kostelec u Holešova 
• občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci preziden-
ta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, 

• politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení 
v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, poli-
tické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České 
republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v 
územně příslušném zastupitelstvu kraje. 
Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam 
osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v 
elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, 
datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě 
náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem 
politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení 
občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci preziden-
ta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, 
popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu pí-
semně pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. 
B) k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí 
První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat v pon-
dělí 18. 12. 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřa-
du. 
KONTAKT PRO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE: 
Gabriela Tomečková, tel.: 573 385 069 
VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBU PREZIDENTA ČR 
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České 
republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na   
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území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí (viz blíže informace ministerstva vnitra). 
Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad 
podle místa svého trvalého pobytu. 
Žádost občanů s trvalým pobytem v Kostelci u Holešova lze podat: 
• osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. 
ledna 2018 do 16.00 hodin, a to v úředních hodinách na obecním 
úřadě v Kostelci u Holešova 
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. 
ledna 2018, na adresu: 
Obecní úřad Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešo-
va 
Podání může být učiněno v těchto formách: 
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; 
ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o 

vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto 
institutu. 
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. 
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí 
voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a 
to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i 
na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V 
tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský 
úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistou-
pit k hlasování. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

 

 
Odpověď a doplňující informace zastupitele Ing. P. Žůrka 
Obec Kostelec u Holešova, vydavatel periodika KOSTKA, se v čísle 
3/2017, str. 6 dotknul cti a důstojnosti mé osoby.  
1) Tvrzení „neustále bombarduje svými příspěvky“ je nepravdivé, do  
periodika Kostka jsem poslal 2 příspěvky. 
2) Tvrzení, že příspěvek je lživý. 
3) Otázku "kontroly nad zpravodajem" pana zastupitele nepo-
važujeme za nevinnou, pan zastupitel svým vyjádřením po cenzuře 
zřejmě velmi prahne." Tvrzení je nepravdivé, podstatou je otázka, 
kdo napsal do tiráže periodika Kostka č. 2/2017 omezení příspěvku 
na 2.500 úhozů. 
4) Uveřejněné tvrzení (v příspěvcích pana Žůrka je řada polopravd, 
lží, zavádějících informací", autor "Ing. Petr Hlobil") je nekonkrétní, 
nedoložené důkazy a fakty a ve svém důsledku nepravdivé. 

Ing. Petr Žůrek 
Odpověď redakční rady 
Ad 1) Příspěvky, odpověď, příp. dodatečná sdělení zasílal pan Žůrek 
starostovi obce, členům redakční rady, redakci, takže jsme je dostá-
vali ze všech stran. K jeho příspěvkům počítáme i jím iniciovanou„ 

odpověď“ ze str. 5, Kostka 3/17, ale i mnohá e-mailová sdělení všem 
zúčastněným, kteří je přeposílali redakci.  
Ad 2) V prvním odstavci článku (Vážení čtenáři, Kostka 3/17, str. 6), 
je vše dostatečně vysvětleno. Tvrzení o ukrácení práv pana Žůrka je 
skutečně lživé, doposud (!) neupřesnil, zda je jeho článek inzerátem 
nebo příspěvkem, proto nemohl být otištěn. 
Ad 3) Pokud se autor neumí jasně vyjadřovat, není to naše vina. Z 
jeho uvedeného příspěvku zřetelně vyplývá žádostivost po kontrole 
- cenzuře. K doplňující otázce: redakční rada má právo korigovat 
pravidla pro vydávání periodika a určovat rozsah příspěvků,  
Ad 4) Informace o neotištění článku (viz bod ad 2), výběrovém řízení 
na veřejné osvětlení v obci, ztrátě pronájmu školní jídelny jsou 
podle starosty obce Ing. Hlobila zavádějící a lživé. 
Jednu námitku jmenovaného vyhodnotila RR jako osobní spor, což 
omezují Pravidla pro vydávání Kostky, čl. 4 c). Čest a důstojnost 
jmenovaného nebyla nikterak dotčena. Tento dialog považujeme za 
ukončený. 

Redakční rada  

Volby do Parlamentu České republiky 

Volby do poslanecké sněmovny 2017 
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V mateřské škole od podzimu po advent  
Blíží se zas vánoční čas… A my se ohlížíme za uplynulým podzimem a 
vzpomínáme, co všechno jsme zažili od 1. září až do adventu. Slziček 
bylo letos opravdu hodně, a dokonce ještě i dnes se někdo „zapo-
mene“. Přesto jsme toho stihli docela dost.  

Je pravda, že ze začátku roku jsme naše nejmenší šetřili – starší děti 
byly už v září ve škole, kde se v tělocvičně konala tradiční akce, 
setkání dětí se zvířaty  a ptáky. A koncem října byla skupina nej- 

starších dětí v muzeu v Kroměříži na krásné výstavě „V muzeu stra-
ší“, kde si kromě prohlídky expozice děti samy zhotovily sáčky na 
bylinky od babky kořenářky a taky si mohly vyzkoušet kostýmy 

pohádko-
vých a 

čaroděj-
ných 

postav. 
Všichni 

společně 
jsme pak 
byli v 
mateřské 

škole v 
Roštění 

na po-
hádko-

vém 
představení „Z pohádky do pohádky s Budulínkem“. Tady si zase 
některé děti zahrály role zvířátek.   
Ve školce nás navštívili hasiči z Karlovic, pak jsme týden plnili úkoly, 
abychom zachránili zakletou princeznu, a také si děti se svými rodiči 
vyráběly podzimní dekorace při odpoledním tvoření v MŠ. Začátkem 
prosince jsme, tentokrát všichni, opět navštívili základní školu, kde 
jsme zhlédli 
program mo-
bilního plane-
tária určený 
nejmenším 
zájemcům o 
vesmír a jeho 
tajemství. 
Nesmíme za-
pomenout ani 
na tradiční 
besídku pro 
naše babičky a 

dědečky, kterou pro ně každoročně v listopadu s láskou připravuje-
me. A vězte, že někteří prarodiče to mají do Kostelce opravdu dale-
ko. Přesto však přijedou podívat se na svá vnoučata třeba až ze 
Šardic nebo Blat-
nice, jen aby 
viděli, jak se jim 
ve školce daří a 
co všechno už 
umí. Máme z 
toho velkou 
radost. 
Podzim je za 
námi a čeká nás 
krásné a dětmi radostně očekávané období adventu a Vánoc. A také 
hodně společné práce na tom, aby bylo u nás ve školičce na Vánoce 
pěkně a pohodově. Dovolila bych si při této příležitosti navrhnout 
rodičům, aby nenechali sebe ani své děti manipulovat agresivní 

reklamou v televizi, která se snaží určovat, co všechno „musíme“ my 
a naše děti mít, abychom prožili ty „opravdové“ Vánoce. Skutečně 
tomu věříte, že to jediné, co vykouzlí váš úsměv na tváři a spokoje-
nost vašich dětí, jsou značkové hračky, „žádné levné náhražky“, a že 
radost se skrývá v… kouscích karamelu s čokoládou? Vězte, že tak 
tomu není. A že žádné předrahé a přepočetné dary nenahradí dě-
tem společné chvíle v teple a světle vašeho domova. 
Přejeme vám, aby vaše vánoční svátky byly plné pohody a radosti. 
Klidné, láskou a mírem požehnané Vánoce… 

Zdeňka Zaviačičová a kolektiv mateřské školy v Kostelci u Holešova. 

Mateřská škola 
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Bazárek 
Na naší škole v Kostelci u Holešova si začátek podzimu už neumíme 
představit bez tradičního bazárku pořádaného Radou rodičů. Jde o 

natolik příjemný způsob recyklace různých nepotřebných maličkostí, 
že musíme každý rok přidávat další prodejní místa a také stolky v 
„Bazárkové kavárničce“, kam se chodí na vyhlášené domácí pamlsky 
všeho druhu. Ty s gustem připravují maminky, babičky a také paní 
učitelky. A naši žáci se zase spolehlivě zapojují do chystání a prodeje 
i do tvořivých dílniček pro nejmenší. Když si ještě uvědomíme, že 
dalším bonusem bazárku je kromě pohody a radosti ze setkání též 
výtěžek určený na rozvoj školy, nezbývá než na závěr konstatovat, 
že tuto akci si za rok opět rádi zopakujeme. Tak přijďte nakouknout i 
vy! 

Mgr. M. Václavková 

Hurá do DISu! 

Kdo odjíždí do DISu, ten se má! To ví na naší škole každý. Jednoden-
ní pobyt v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku si letos opět vyzkou-
šeli už prvňáčci, protože jsme tam s nimi byli v rámci našeho patro-
nátu. My sami jako žáci šesté a osmé třídy jsme si zde tradičně 
užívali dokonce tři dny nabité hravým sžíváním a poznáváním třídy i 
sebe sama. Je super, že se to odehrává v úplně jiném prostředí než 
ve škole. Všechno vždy perfektně nachystá parta salesiánů a jejich 
spolupracovníků, a to je velká záruka kvality! Připravené aktivity 
jsou pestré a přitažlivé, navíc jsme si je samozřejmě rozšířili o další 
zábavu v osobním volnu, před večerkou a často i po ní. Potom při 
odjezdu máme kvanta nových zážitků, na které určitě budeme 
vzpomínat i po odchodu ze školy, jež nás v červnu čeká. Takže všem 
z DISu moc a moc děkujeme! 

Žáci 9. třídy 
  

Kostelecký slavíček 

 

V pátek 20. října 2017 zorganizovala ZŠ Kostelec u Holešova ve 

spolupráci s obcí Kostelec u Holešova již XIV. ročník pěvecké soutěže 
Kostelecký slavíček. Do místní sokolovny se sjelo 36 žáků z devíti 
škol. Zpěváčci byli rozděleni do čtyř věkových kategorií a mohli 
zazpívat libovolnou umělou píseň se zvoleným doprovodem. Výběr 
písní byl opravdu pestrý, zazněly písně různé náročnosti a různých 

žánrů. Velmi těžké to měla porota, kterou již tradičně tvořili učitelé 
ze zúčastněných škol. Velmi dobře naši školu reprezentovali tito 
žáci: Karolína Motáňová (II. tř.), která v I. kategorii zvítězila, Jiří 
Kaďorek ( IV. tř.), získal ve své kategorii třetí místo, Anna Mičkalová 

(VII. tř.) a Eva Furchová ( VIII. tř.), která byla ve své kategorii druhá. 
Poděkování patří všem, kdo se na celé akci podíleli, přerovské umě-
lecké agentuře AGEUM Přerov, Štefanovi Kanovskému za sponzor-
ské nazvučení celé akce, skvěle připraveným vystupujícím, ale i 
jejich učitelům, těm, kdo zpěváky doprovázeli na hudební nástroje či 
připravili hudební podklady, porotě a Mgr. Jindřišce Sklenářové za 
výrobu originálních pohárů pro vítěze a krásných keramických zvo-
nečků pro všechny soutěžící. 
Příjemnou a pohodovou atmosféru přátelského setkání v kostelecké 
sokolovně, které je třeba podle slov přítomných opakovat, znovu 
umocnila vystoupení soutěžících i člena poroty, našeho bývalého 
žáka a nyní studenta pražské konzervatoře Patrika Možíše. 
Díky podpoře OÚ Kostelec u Holešova dostali nejlepší zpěváci také 
hodnotné ceny, pro všechny pak bylo připraveno drobné občerstve-
ní. V neposlední řadě zaslouží poděkování i žáci naší školy, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci celé akce.  

Mgr. Zd. Ballnér 

Zdravé zuby 
Pro žáky prvního stupně jsme zorganizovali besedu o dentální hygi-
eně. Součástí byla pohádka o bacilu Emilovi a povídání o tom, jak si 

Základní škola 
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mají děti čistit zuby, jak vzniká zubní kaz a jak se mu dá předcházet. 
Zajímavý byl komentář rentgenového snímku zkaženého zubu, ale 
nejvíc všechny zaujal obrovský kartáček a model chrupu. Na něm si 

všichni vyzkoušeli, jak správně zuby čistit. To, zda mají žáčci zuby 
čisté, pak pomocí „fialové vodičky“ vyzkoušeli k radosti všech lektoři 
programu – studenti lékařské fakulty UP Olomouc.  

Mgr. Z. Belliová 

Výuka na dopravním hřišti 
16. 11. 2017 se žáci 4. tř. vydali na dopravní hřiště v Kroměříži. 

Nejdříve si zopakovali důle-
žitá pravidla silničního pro-
vozu v učebně a poté měli 
možnost zkusit si jízdu v 
reálném provozu na do-
pravním hřišti. Mnozí se 
přesvědčili o tom, že objíž-
dění překážek, řešení křižo-
vatek a jiných dopravních 
situací za přítomnosti dal-
ších účastníků provozu není 
vůbec jednoduché... Ale já 
věřím, že pro ně byla tato 
zkušenost velmi cenná a že 
na jaře obstojí při zkouškách 
a obdrží svůj první řidičský 
průkaz.  Náročné dopoledne 
bylo zakončeno sladkou 

tečkou v podobě jízdy zručnosti na kole – pro mnohé to byl nelehký 
úkol, pro jiné hračka, avšak všichni to zvládli na výbornou a já jsem 
za to na ně náležitě hrdá.  

Mgr. M. Ministrová 

Prázdniny okem objektivu – fotosoutěž 

Když jsem na konci školního roku vyhlašovala školní fotosoutěž s 
tématem Moje úžasné prázdniny, předpokládala jsem, že na ni do 
září všichni zapomenou. Opak byl pravdou a vy můžete zavzpomínat 
na léto nad krásnými obrázky žáků, kteří se umístili na prvních třech 
místech. Vítězkou se stala Klára Pospíšilíková (obrázek viz výš), 

druhý byl Martin Tkadlčík a třetí Adéla Ilgnerová, všichni z 9. třídy. 
Za ceny do soutěže moc děkuji sdružení rodičů. 

Mgr. M. Václavková 

Podpora Zlínského kraje 
Škola získala podporu z Programu prevence rizikového chování pro 
rok 2017 ve výši 50 000 Kč. Peníze byly využity pro úhradu kurzov-
ného v DIS Fryšták pro žáky VI. a  VIII. třídy, v rámci patronátu i pro 
prvňáčky a deváťáky a letos i pro učitele. Dále na nákup netradičních 
hudebních nástrojů do výuky rodinné, etické a hudební výchovy, 
dále cestovné, kancelářské potřeby a další. V rámci projektu byl 
pořízen i sedací nábytek do odpočinkového koutu ve škole. Díky 
spolupráci se sdružením rodičů bylo nově vybaveno a doplněno 
Posezení u macešky, které slouží žákům prvního i druhého stupně. 

Aktivity v ZŠ 
Mnoho akcí je v činnosti naší ZŠ standartních a téměř tradičních. 
Není to tradice v pravém slova smyslu, ale věřím, že si na ně žáci, 
učitelé, rodiče i ostatní veřejnost zvykli a my je pokládáme za smys-
luplné a přínosné. Přikládám proto krátký komentář k fotografiím. 
Turnaj v přehazované 
Dívky z druhého stupně se utkaly v této zdánlivě jednoduché hře. 
Turnaj stejně jako další sportovní utkání organizuje žákovský parla-
ment. Přestože se jedná zdánlivě o nepoměr sil, utkají-li se šesťačky 
s deváťačkami, bývají výsledky utkání těsné. Navíc i přes bouřlivé 
povzbuzování často vítězí příjemný pocit ze hry a společně stráve-

ného odpoledne. Rozhodčím byl tentokrát Ing. P. Lipner. 

Čtení ve školce 
Pravidelní čtenáři Kostky ví, že škola je zapojena do aktivit projektu 
Celé Česko čte dětem, v jejichž rámci čtou pravidelně nejstarší žáci v 
mateřských školách v našem okolí. Jsme rádi, že se to dětem líbí. 

Hostýn 
Výlet na Hostýn nevnímají naši žáci jen jako exkurzi historickou či 
přírodovědeckou, neboť chrám s křížovou cestou a větrnou elek-
trárnou u rozhledny prostě nelze přehlédnout, ale také jako nor-
mální výlet. Většinou ani nevnímají, co se všechno během něj naučí. 
Novinkou je od letošního roku založení facebookového profilu školy, 
který zatím funguje ve zkušebním režimu. 
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Barevný podzim 
Týdenní projekt, do něhož se zapojili žáci nejen tím, že měli každý 
den jiné oblečení. Aktivity související s podzimem prolínají samozře-
jmě nejen tímto týdnem, přesto většina z nich zatraktivní výuku 
právě během „Barevného týdne“. Každá třída měla trochu jiný plán, 
a přesto bylo možné vnímat podzim nejen za okny, ale i uvnitř školy. 

Neoznačené články Mgr. Z. Ballnér, foto archív školy 

 

  

Rozpis mší svatých o vánočních svátcích: 

Den Kostelec u Holešova Roštění 

24. prosince 7:30, 20:00 
9:00, 
18:00 

25. prosince 7:30 9:00 

26. prosince 7:30 9:00 

Farnost 

 

Skvělá reprezentace školy 
Naši školu reprezentovali chlapci prvního stupně na turnaji ve 
florbalu a získali krásné druhé místo. Výborně si vedli také chlap-
ci druhého stupně, kteří na florbalovém turnaji v Holešově nej-
prve vybojovali postup do okresního kola a v něm za druhé 
místo, kdy prohráli o jedinou branku, obdrželi krásný pohár.  

 

Svátost biřmování 

Celkem 38 mladých lidí z Holešova, Rymic, Kostelce u Holešova a Roštění přijalo 18. 11. 2017 ve farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Holešově svátost biřmování. Slavnostní mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner společně s holešovským P. Jerzym Walcza-
kem a kosteleckým P. Janem Vinklerem. Příprava mladých biřmovanců z kostelecké farnosti trvala téměř rok a půl. P. Vinkler se zaměřil 
nejen na současnou křesťanskou nauku, ale i na její praktické využití v životě. 
V křesťanském životě patří biřmování mezi svátosti uvádějící člověka do křesťanské dospělosti. Svátost dokončuje to, co započal křest. 
Dospělý křesťan je odpovědný za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci 
Ducha svatého také při nalézání místa v životě a ve světě. 
Svátost uděluje biskup nebo s jeho svolením i kněz pouze jedenkrát v životě. Při udělování svátosti biskup vkládá ruku na biřmovance, 
maže ho na čele křižmem a říká: "Přijmi pečeť daru Ducha svatého." Při tomto úkonu stojí za biřmovancem jeho kmotr, který má svou 
pravou ruku na jeho pravém rameni. Tím stvrzuje, že bude biřmovanému duchovní oporou (viz KKC 1299). Biřmovanec získává dary a 
ovoce Ducha svatého. 
„Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Jsme-li živi Božím duchem, dejme 
se také Duchem řídit.“ (Gal 5,16-17.25) 
Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“, jehož jednotu je nutno uchovávat. 
Dám vám nové srdce, vložím do vás ducha, kamenné srdce odejmu z vašeho těla a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a 
způsobím, že budete následovat mé zákony, zachovávat má přikázání a je plnit. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, 
budete mým lidem a já budu vaším Bohem. (Ez 36,24-28) 
Přeji našim biřmovancům, jejich kmotrům, rodinám a také nám všem, abychom dokázali obměkčit naše kamenná srdce nejen o Váno-
cích, ale i po celý rok a přinášeli lásku, radost a pokoj všem. 

Mgr. Monika Motáňová 

 

 

 Změna vyhrazena. 



10 
 

Vítání občánků 

"V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti." (Lev Nikolajevič Tolstoj) 
Poslední říjnovou neděli se v naší obci udála jedna z nejmilejších akcí kulturní komise – podzimní vítání nových občánků. Pozvání na tento 
významný okamžik přijali rodiče narozených dětí, kteří se se svými ratolestmi zúčastnili tohoto slavnostního aktu. Obřad zpestřil přednes 
básní děvčátek z mateřské školy a hra na zobcovou flétnu žákyně ze základní školy. Pan starosta Ing. Petr Hlobil tentokrát přivítal do života 
v obci šest dětí - Nikolase Neumanna, Sofii Chytilovou, Dominiku Sklenářovou, Alenu Měrkovou, Marii Rajnochovou a Terezii Ležákovou. 
Všem nově narozeným dětem a jejich rodičům přejeme co nejvíce času stráveného společně s jejich rodinami ve zdraví, štěstí, lásce a 
radosti.                                                                                                                                          Mgr. Michaela Mikešková, foto Roman Pospíšilík  

Kulturní komise 
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Divadelní představení souboru Pozpátku 

(Aná) Kulturní komise připravila pro spoluobčany divadelní představení ochotnického souboru Pozpátku z Říčan, který přijel potěšit koste-

lecké diváky francouzskou divadelní komedií „Dámský krejčí“. Jednu z hlavních rolí předvedl pan Petr Pospíšilík (na prvním obrázku druhý 

zprava), rodák z Kostelce.  

  

Setkání seniorů v r. 2017 
(Aná +foto) Každý rok se v sokolovně sejdou 
senioři jak z Domu seniorů, tak i ostatní, aby se 
potěšili jednak vystoupením dětí z mateřské či 
základní školy, jednak setkáním mezi sebou. 
Všechny přivítal pan starosta, který si následně 
s mnohými občany pěkně po sousedsku poklá-
bosil. A děti? Ty nezklamaly. Zvláště ty nejmenší, 
ale i ty starší krásně pohladily duši. Na příští 
setkání se budeme těšit celý rok. 
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Pozvánka na Vánoční turnaj v házení šipek 
Již popáté bude uspořádán v hostinci „Na Rychtě“ 

29. 12. 2017 turnaj v házení šipek. 

Začátek 14:00 hodin 
Registrační poplatek 100 Kč se platí předem u p. Milana Kovaldy, tel. 724 242 215 

 

 

 

TJ SOKOL v Kostelci u Holešova 
oddíl stolního tenisu pořádá 

 

 

Vánoční turnaj 
pro všechny kostelecké děti a mládež 

ve 

stolním tenisu 
27. prosince 2017 

Prezentace: ve 13:00 – rozdělení do věkových 

kategorií 

14:00 – začátek turnaje s přístupem veřejnosti, 

zvláště zveme rodiče zúčastněných. 

 

Vlastní pálka a sálová obuv nutná! 

 

 

 

O pohár starosty obce 

 

       Ve čtvrtek 28. 12. 2017. 
            Prezentace účastníků je od 8:30 hod 

                   v tělocvičně základní školy, 

                   Začátek turnaje v 9:00 hod. 

        (Pokud chcete skutečně hrát, přijďte včas!) 

Turnaje se mohou zúčastnit všichni od 14let, 

podmínkou je sportovní oblečení, obuv do tělo-

cvičny (nebo bačkory – platí především pro divá-

ky) a kopec dobré nálady. 

Hraje se podle platných pravidel volejbalu, čili 

rukama i nohama. Systém turnaje bude upřesněn 

dle počtu účastníků a družstev. (Každé družstvo 
bude mít pro jistotu jiný název.) 

Tři nejlepší týmy získají věcné ceny včetně poháru 

starosty obce (ten je ale pouze jeden.) Pokud nebudete 

součástí žádného přihlášeného družstva, přiřadíme vás 

losem do možná vítězného družstva. (Nikdy kupodivu 

stále nevíme, kdo vyhraje.) 

Startovné je 30 Kč na osobu.  

Občerstvení je zajištěno.  

 

 

TJ SOKOL, oddíl volejbalu pořádá 

s podporou obecního úřadu 

již tradiční 
 

 Vánoční turnaj smíšených družstev ve volejbale 
 

Vánoční turnaj v mariáši 
Ve čtvrtek 29. 12. 2017 proběhne 

v hospodě Na Rychtě 
turnaj tříčlenných družstev v mariáši 

Začátek ve 13:30 hod. 
Startovné 200 Kč, v případě účasti je nutné zaplatit do 29. 12. 2017 u hospodského  

1. cena sud piva 
Přihlášky přijímá Miroslav Procházka tel. 737 481 418 
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3. záři se čtyři naši členové zúčastnili Dožínkových slavností mikro-
regionu Holešovsko. V průvodu nesl prapor obce David Pomajbík a 
další členové mu dělali doprovod. Po průvodu středem města Hole-
šov následovala mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, dále následoval průvod do zámecké zahrady, kde proběhl 
kulturní program. 

14. září uspořádali hasiči pro přípravku mimo prvního většího tré-
ninku i ná-
vštěvu zbroj-
nice, kde si 
mohly děti 
vyzkoušet i 

některé 
hasičské 

nářadí. 

16. září uspo-
řádal sbor 2. 
ročník hasič-
ského biatlo-

nu. Cílem akce bylo ukázat pomocí populárního zimního sportu 
biatlonu, jak se dá prezentovat hasičský sport a preventivní výchova. 

Hasičský biatlon v našem podání si zachoval základní charakter, tj. 
běh a střelbu ze vzduchovky. V průběhu běžecké trati museli závod-
níci absolvovat překážky používané u hasičských disciplín, ukázat 

šikovnost při zapo-
jování hadic a 
zvládnout základy 
požární prevence v 
přírodě. Do soutě-
že byli zapojeni i 
adepti pro hasič-
skou přípravku, u 
kterých byla střel-
ba ze vzduchovky 
nahrazena sráže-
ním kuželek. Po 

absolvování závodů proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších závod-
níků s předáním upomínkových cen a medailí. 

22. září proběhl okrskový aktiv okrsku Prusinovice ve zbrojnici na 
Karlovicích. Náměstek sboru a starosta okrsku Ing. Ladislav Pospíšilík 
poděkoval zástupcům sborů okrsku za předvedení techniky na osla-
vách 90 let SDH Karlovice a předal zástupcům upomínkové předmě-
ty a publikaci. 

15. října se kolek-
tiv mladých hasičů 
zapojil do podzim-
ní části hry Plamen 
závodem v požár-
nické všestrannos-
ti v obci Loukov. 
Soutěžila pětičlen-
ná hlídka ve slože-
ní Luděk Mlčák, 
Anna Tkadlčíková, 
Natálie Hradilová, 
Jakub Slezák a 
Eliška Huvárová. 

4. listopadu proběhla 
výroční valná hromada 
sboru, na které byla 
zhodnocena činnost 
sboru za rok 2017. Jako 
hosté se zúčastnili 
starosta obce Ing. Petr 
Hlobil, místostarostka 
obce PhDr. Marcela 
Pospíšilíková, starosta 
OSH Kroměříž Stanislav 
Pumprla, starosta 
okrsku Holešov Anto-
nín Sklenář a zástupci 
okolních sborů. 

25. listopadu se zú-
častnilo šest našich 
členů galavečera pro 
finalisty Ankety dobro-
volní hasiči roku 2017. 
Slavnostní vyhlášení 

výsledků proběhlo ve dvoraně Rektorátu Vysokého učení technic-
kého v Brně. Galavečerem prováděli Tereza Kostková a Marek 
Eben. Patrony ankety jsou Ilona Csáková a Ondřej Vetchý. Mezi 

finalisty za sever Moravy jsme se umístili na 4. místě s 957 body. 
Záznam ze slavnostního galavečera bude vysílat ČT 2 v 17:20 hodin - 
Dobrovolní hasiči roku 2017. 

Děkujeme všem, kteří náš sbor podpořili svými hlasy. 

Sbor dobrovolných hasičů Karlovice děkuje obci za podporu čin-
nosti a přeje všem občanům klidnou dobu adventní, šťastné Váno-
ce a hodně zdraví do nového roku. 

Ing. Ladislav Pospíšilík

Ze života SDH Karlovice 
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 Slavnost Rozsvícení vánočního stromu 

 
  

Kosteláň 

 

Kouzlo zimní poezie 

Kostelec u Holešova 2017 

Krásné prožití svátků vánočních, pokoj a 

mír v duši přeje všem čtenářům 

 redakční rada 

Foto na stránce: Šárka Andrlíková 
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Fotbalová soutěž po podzimu 
Po posledním podzimním kole je situace u mužského mužstva taková, že ve 13 zápasech mužstvo posbíralo 20 bodů a přezimuje na 8. místě 
tabulky. 
Kdybych měl zhodnotit celý podzim, rozdělil bych jej na 3 období. První 4 zápasy se nám povedly, řekl bych, na výbornou a z možných 12 
bodů jsme získali hned 10. Pak přišel útlum, nedařilo se herně ani výsledkově. Až v závěru jsme trochu zabrali a nakonec je z toho 20 bodů. 
Bohužel jsme poztráceli dost bodů v domácím prostředí, viz zápas s Březnicí nebo s Veselou. Pokud bychom tyto zápasy zvládli vítězně, byli 
bychom na 4. pozici. Nestalo se tak, a proto zatím nemáme stále vyhráno a jaro bude ještě zajímavé. 
V tuto chvíli probíhá zimní přestávka, trénovat začínáme v polovině ledna.  
Ještě před koncem roku proběhne na Silvestra tradiční fotbálek. Tímto zveme všechny občany, příznivce, aktivně zakončit konec roku. 
Rád bych závěrem za SK Moravan chtěl popřát všem občanům obce krásné prožití svátků vánočních, mnoho pohody, štěstí, lásky a 
spokojenosti do konce roku 2017. V roce 2018 hlavně hodně zdraví, lásky, úspěchů v osobním a pracovním životě.  

Ing. Tomáš Marek 

  

Pořadí Družstvo Poč. zápasů Body 

1 Sokol Veselá 13 31 

2 FC Malenovice 13 29 

3 FK Mladcová 13 27 

4 FC TVD Slavičín B 13 22 

5 TJ Slavkov pod Hostýnem 13 22 

6 SK Louky 13 22 

7 TJ Sokol Tečovice 13 20 

8 SK Moravan Kostelec u Holešova 13 20 

9 FK Lužkovice-Želechovice 13 20 

10 FK Admira Hulín 13 17 

11 SK Březnice 13 15 

12 
TJ Sokol Sehradice 

13 11 

13 TJ Sokol Lípa 13 10 

14 FK Příluky 13 7 

 Tabulka I.B třídy sk. B – Zlínský kraj – muži po 13. kole 

Sport 

                                                                     Fotbalová přípravka v akci                                               Foto na stránce: Mgr. Jiří Andrlík 
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Hodnocení podzimní části sezony starší přípravky  

se mi píše velmi dobře, protože chlapci v ní zužitkovali hodiny intenzivního tréninku. Starší přípravky okresu Kroměříž byly rozděleny na tři 
skupiny, z nichž té naší patřila skupina B. V této skupině byly společně s námi mužstva „nováčků“ Rymic a Němčic a dále již tradiční mužstva 
Pravčic, Holešova a Spartaku Hulín. Každý zápas nám 
dal něco nového a obzvlášť hrdý jsem na naše kluky 
za zápasy s Rymicemi a Němčicemi, protože i když se 
jednalo o relativně snadné soupeře, chlapci nic ne-
podcenili a hlavně dokázali soupeři po zápase proje-
vit patřičnou úctu bez jakéhokoliv vytahování či 
vysmívání se. V tomto vidím mezi mládeží krásu 
kolektivního sportu a kamarádství. Následující zápasy 
již patřily mezi ty obtížnější, ale s týmem Pravčic jsme 
si také dokázali dvakrát poradit. Dvojzápas s Holešo-
vem byl pro nás smolným, protože při obou zápasech 
jsme se nemohli opřít o výborné výkony našeho 
brankáře, který byl v obou termínech nemocný. 
Zbývají mi ke zhodnocení zápasy se Spartakem Hulín, 
který byl v podzimní části suverénní, a mohu jen 
konstatovat, že i přes dvě prohry jsme byli Hulínu 
důstojným soupeřem a nemáme se za co stydět. 
Působení v podzimní části nám vyneslo jarní účast ve 
skupině o 7. místo, kde nám budou za soupeře týmy z 
Lubné, Bezměrova, Slavkova pod Hostýnem, Loukova a Pravčic. Jediné negativní, co mohu k podzimní sezoně říct, je v podstatě nulová 
účast diváků na našich zápasech. V současné době probíhá v tělocvičně místní základní školy zimní příprava na jarní část sezony, kde kluci 
odpovědně makají. Za předvedené výkony a za přístup k tréninkům chci zde i  se svým trenérským parťákem Jirkou Dědičem klukům podě-
kovat a všem popřát klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok, nejméně tak, jako byla naše podzimní část sezony. 

Mgr. Aleš Pospíšilík, foto Mgr. Andrlík 
 

Župní Mikulášský turnaj dětí a mládeže 24. 11. 2017 

V sokolském domě v Kroměříži změřili své síly ve stolním tenisu i naši mladší a starší žáci. 
Za účasti 36 dětí soutěžili v tomto tradičním sokolském turnaji žáci Sokola Kroměříž, 
Žalkovice, Břest a Kostelec u Holešova Naši výpravu reprezentovali z mladších žáků Voj-
těch Bleša a Vojtěch Marek. Starší žákyně zastupovala Anna Marková a Nikola Žatecká 
Výsledky: 
1. Vojtěch Bleša – Sokol Kostelec (foto vlevo dole) 
2. Jiří Svoboda – Sokol Žalkovice 
3. Vojtěch Marek - Sokol Kostelec u H (foto  při přebírání ceny) ------------→ 
V soutěži starších žákyň se dělila o třetí a čtvrté místo naše Anna Marková (foto vpravo 
dole, první zleva, vedle ní sedí též naše sportovkyně Nikola Žatecká) s Lídou Šuléřovou ze 
Sokola Kroměříž. Všem našim medailistům blahopřejeme.  

Text a foto Mgr. Jiří Andrlík 
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