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   Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.                                                                                                   4/2014     

Ustavující schůze Zastupitelstva obce v Kostelci u Holešova 

 

 

Členové rady obce 

 

Členové zastupitelstva obce 

     

  
 

  

  
Nahoře zleva: Mgr. Michaela Mikešková, Ing. Oldřich Masný, Ing. Ladislav Pospíšilík, Bc. Aleš Pospíšilík, Radim Tkadlčík 
Dole zleva: Zdeňka Zaviačičová, Mgr. Zdeněk Ballnér, Radoslav Pospíšilík, Luděk Mlčák, Alois Hradil 
 

Veřejná schůze při příležitosti volby nového starosty měla 
mimořádnou návštěvnost 

Novým starostou byl zvolen kostelecký rodák pan Ing. Petr Hlobil 
(na snímku při úvodním vystoupení - nezkrácený projev na str. 2) 

 

RNDr. Marcela Pospíšilíková 
místostarostka obce 

m 

Vítězslav Rušikvas 

 

Ing Tomáš Marek Tomáš Hlobil 

© 
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Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova 
konané dne 11. 11. 2014 

Rada projednala  

 návrh materiálu „Jednací řád Rady obce Kostelec u Holešova“ 

 návrh usnesení Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova pro 
uplatnění režimu rozpočtového provizoria do doby sestavení 
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2015 

 návrh materiálu „Plán rozvoje obce Kostelec u Holešova na 
období 2015 – 2018“ 

 dluh na nájemném za byt v Domě seniorů. Rozhodnutí o řešení 
vzniklé situace bude přijato na nejbližším jednání Zastupitelstva 
obce Kostelec u Holešova, přičemž bude doporučeno postupovat 
v souladu s Občanským zákoníkem. 
Rada schválila  

 příští řádný termín jednání Rady obce Kostelec u Holešova na 
9. 12. 2014 a nejbližší řádné termíny jednání Zastupitelstva obce 
Kostelec u Holešova na 25. 11. 2014 a 17. 2. 2015 

 vícepráce na rekonstrukci mateřské školky (okapový chodník - 
16 918 Kč, oprava elektroinstalace ve sklepě MŠ  - 9 171 Kč) 

 vyhlášení výzvy občanům obce Kostelec u Holešova, týkající se 
parkování vozidel na obecních komunikacích, které je v rozporu 
se Zákonem č. 13 1997 Sb. O pozemních komunikacích 

 starostovi obce použití soukromého vozidla ke služebním účelům, 
evidence služebních jízd bude vedena v knize jízd a úhrada bude 
prováděna v souladu  platnou legislativou formou doložení 
cestovního příkazu, který bude schválen radou obce 

 žádost pana Zdeňka Šidlíka a Aleny Šidlíkové o přidělení bytu 
v Domě seniorů, jako náhradnici rada schválila žádost paní Jarmily 
Rušikvasové 

 žádost o povolení skácení 3 ks smrků na obecním pozemku na 
návsi u domu paní Páníkové za podmínky, že platná legislativa 
umožňuje skácení těchto dřevin bez povolení orgánu pro ochranu 
přírody, náhradou za skácené stromy budou vysázeny 3 vhodné, 
pomalu rostoucí dřeviny 

 přijetí věcného daru pro MŠ v Kostelci Holešova ve výši 5 386 Kč, 
dle dokladů předložených ředitelkou MŠ 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u 
Holešova konaného  

dne 25. 11. 2014  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vzalo na vědomí 

• kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze dne 6. 11. 2014 
• Informace o činnosti obecního úřadu 
• předání agendy obce a obecního úřadu 
• prodloužení úředních hodin v pondělí a ve středu do 17:00 hod 
• informace ze zasedání rady obce 11. 11. 2014 

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schválilo 
• Jednací řád Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova 
• Jednací řád Rady obce Kostelec u Holešova 
• Jednací řád Finančního výboru obce Kostelec u Holešova 
• Jednací řád Kontrolního výboru obce Kostelec u Holešova 
• Plán rozvoje obce Kostelec u Holešova na období 2015 – 2018 
• Rozpočtové opatření č. 3/2014 
• hospodaření dle pravidel rozpočtového provizoria v 1. čtvrtletí 
 roku 2015 
• vyřazení z majetku obce a ekologickou likvidaci vozidla VW 

Caravelle, SPZ – 2Z1 5114 
• poskytování příspěvku na stravu ve výši 25,- Kč pro uvolněného 

zastupitele 
• termín příštího zasedání zastupitelstva na 17. 2. 2015 

Zastupitelstvo obce delegovalo 
• starostu obce Ing. Petra Hlobila k výkonu hlasovacích práv v 

zastupování obce navenek 
Zastupitelstvo obce přijalo návrh 

• vydat čtvrté číslo zpravodaje Kostka dle starých pravidel a zařadit 
na příští jednání zastupitelstva schválení redakční rady zpravodaje 
Kostka 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce 
 

  

Vážení spoluobčané, 

jsem hluboce dojat tím, že jste si mě zvolili za starostu obce Kostelec u Holešova. Obce, ve které 58 roků žiji a kde mám hluboké kořeny v podobě 
mých předků. 

Děkuji vám všem, kteří jste mi ve volbách dali svůj hlas a tím umožnili tuto volbu. Vy, kteří jste mi hlas nedali, věřte, že se na vás nezlobím. 
Žijeme v demokratické společnosti, kde různorodost názorů je přirozená a běžná. Ať jste mi ve volbách hlas dali či nikoli, jedno vám mohu slíbit s 
určitostí. Že k vám všem budu přistupovat stejně, bez rozdílu. To znamená čestně, při vzájemné úctě a respektu. 

Při této příležitosti mi dovolte, abych poděkoval dosavadnímu starostovi panu Radoslavu Pospíšilíkovi, který pracoval v obecním zastupitelstvu 
pět volebních období, to je dvacet roků. Z toho čtrnáct roků ve funkci starosty obce. Pane starosto, za všechno dobré, co jste pro obec vykonal, 
děkujeme. 

V úřadu starosty obce se budu řídit výrokem, který pronesl v roce 1884 starosta nedaleké obce Záhlinice pan 
František Skopalík. Funkci starosty vykonával třicet roků, byl poslancem Moravského zemského sněmu a Říšské 
rady. Velmi vážená a uznávaná osobnost tohoto kraje. 

Jeho výrok zní: 

Jmění obce je svaté. Pečujte a svědomitě se starejte, abyste jmění obecní neztenčené zachovali příštím pokolením. 

Nechť kletba stihne každého, kdo by s ním hříšně nakládal.  

Vážení spoluobčané, těším se na spolupráci s vámi.  

Zprávy z obce 

Vystoupení starosty obce Ing. Petra Hlobila bezprostředně po jeho zvolení 

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 17. února 2015. Zveme všechny občany, kteří mají zájem o dění 

v obci a chtějí přispět svými názory a připomínkami k řešení problémů. 
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 Rozpočty obce 

 důsledně dbát na vyrovnanost rozpočtů v jednotlivých letech 

 využívat k financování investičních akcí prostředky z evropských 
fondů 

 hledat úspory v provozních výdajích obce a jeho příspěvkových 
organizací 

 Zástavba v obci 

 zmapovat stavební místa v obci 

 provést soupis opuštěných rodinných domů a staveb, hledat 
možnosti jejich využití 

 pokračovat ve vykupování pozemků v části obce Záhumení  

 Akce malého rozsahu 

 realizovat rekonstrukci chodníků 

 vydláždit vjezdy u garáží v lokalitě Sušeny 

 obnovit autobusovou zastávku – Karlovice 

 oprava a údržba Domu seniorů 

 oprava a údržba sokolovny 

 instalovat lavičku pro seniory - Sušeny 

 opravit hasičskou zbrojnici - Karlovice  

 opravit a nabídnout k pronájmu byt nad hasičskou zbrojnicí 
Kostelec u Holešova 

 vyčistit zanesené potrubí odvodňovacího příkopu 

 opravit propadlé kanálové vpustě 

 opravit márnici a oplocení hřbitova, včetně prodloužení plotu 
pro oddělení soukromých pozemků od prostor využívaných 
základní školou 

 řešit s těžební společností v Kosteleckém lese opravu cesty k 
lesu v Karlovicích - připojit i přilehlou komunikaci 

 propojit cestu z části obce Loučky k ZŠ kolem vodojemu 

 položit panelovou cestu od starého hřiště na Zahájí 

 upravit nový prostor pro děti a mládež v lokalitě mimo bytovou 
zástavbu U rybníka v Karlovicích 

 zrevidovat stav veřejného osvětlení 

 inovovat internetové stránky obce tak, aby splňovaly nejnovější 
trendy ICT 

 pokračovat ve vyzbrojování zásahové jednotky obce 

 Akce investičního charakteru  

 dokončit projekt „Zateplení budovy mateřské školy č. p. 232“, 
provést opravu topného systému a instalaci zabezpečovacího 
zařízení v objektu 

 rekonstrukce školní jídelny včetně nové technologie 

 provést rekonstrukci otopného systému v ZŠ 

 zřídit odstavná parkoviště pro osobní automobily 

 vyměnit okna, dveře a zateplit Dům služeb 

 dokončit komplex sportovního areálu fotbalového hřiště – herní 
prvky pro děti, rekonstrukce šaten 

 Životní prostředí  

 prověřit životaschopnost projektu odkanalizování obcí 
„Holešovsko sever“ - možnosti obce v rámci tohoto projektu i 
mimo něj 

 provádět údržbu zeleně, veřejných ploch a obecního lesa 

 odstraňovat náletové dřeviny a vysazovat nové stromy 

 dbát na pravidelnou údržbu polních cest a přilehlých mezí v 
jejich okolí 

 odstranit černé skládky z obecních ploch 

 řešit nevhodné a nesprávné parkování aut v obci 

 revitalizovat obecní pozemky Lipiny, Pod myslivnou, (bývalé 
zahradnictví ZP – pozemkový fond) 

 provést vyčištění a odbahnění rybníku v Karlovicích 

 renovovat kříž v Karlovicích 

 pravidelně provádět údržbu tělesa rekultivované skládky 
„Vymětalova debřa“ 

 navázat a udržovat spolupráci se Střední školou zemědělskou 
Přerov 

 Společenský život  

 každodenním stykem s občany napomáhat dobrým sousedským 
vztahům 

 podněcovat dobrou náladu v obci 

 usilovat o lepšího člověka, lepší rodinu, zdravou a dobře 
vychovanou mládež 

 podporovat aktivní přístup občanů k řešení jejich problémů, 
také jejich činnost v rámci volnočasových aktivit 

 podporovat pořádání tradičních akcí 

 zorganizovat sjezd rodáků  

 přihlásit obec do soutěže Vesnice roku 

 pečlivě, chronologicky zaznamenávat dění v obci – písemnosti, 
fotodokumentace, video 

 Do tvorby a realizace plánu zapojeni 

 členové zastupitelstva obce 

 ředitelka MŠ 

 ředitel ZŠ 

 předsedové spolků 

 podnikatelé a živnostníci obce 

 občané  
Plnění jednotlivých bodů programu závisí na finančních možnostech 
obce a na výši získaných dotačních prostředků z fondů. 
Schváleno Obecním zastupitelstvem v Kostelci u Holešova 
Dne: 25. 11. 2014 

     16. 10. 2014 ocenila rada obce, na doporučení Komise pro činnost 
spolků, práci občanů, kteří se systematicky, pravidelně a více let věnovali 
práci s mládeží v rolích trenérů a vedoucích mládeže . 
    Za TJ Moravan byl navržen a oceněn pan Mgr. Bohumil Koutník za 
pětiletou činnost v roli trenéra žákovské a dorostenecké kategorie, za 
svědomitou, systematickou přípravu a vedení družstva žáků a dorostu. 
     Za SDH Karlovice byla navržena a oceněna Ing. Mgr. Elena Pospíšilíková 
za systematickou a pravidelnou práci s mládeží v kolektivu mladých 
hasičů Karlovice. S mládeží jako instruktor a vedoucí pracuje nepřetržitě 
od roku 2003. S její pomocí bylo založeno v roce 2006 družstvo mladších 
žáků, které získalo dvakrát třetí místo v okresním kole hry Plamen a bylo 
několikrát vybráno k reprezentaci okresu Kroměříž na pohár ředitelky 
HZS Zlínského a jednou bylo vybráno na mistrovství České republiky MHJ 
a ČHJ v požárním sportu mládeže  

     Za T. J. Sokol byl navržen a oceněn za 16letou roli trenéra starších žáků 
oddílu stolního tenisu pan Zdeněk Nový. Pod jeho vedením se účastní 
svěřenci žákovské okresní ligy a v posledních dvou letech se žáci T. J. 
Sokol Kostelec pohybují kolem 3. až 4. místa z 6 až 7 týmů. K největšímu 
individuálnímu úspěchu patří 1. místo Davida Němce v turnaji  v Kostelci 
u Holešova 2014 v kategorii starších žáků. 
     Dále rada obce ocenila občany a představitele spolků, kteří po více let 
pravidelně zajišťovali aktivity, soutěže a pořady pro děti. 
     Člena mysliveckého sdružení Aloise Hradila za dlouholeté pořádání 
myslivecké olympiády a spolupráci se základní školou. 
     Ocenění získal také předseda oddílu KVZ Ing. Lubora Pavelce, který již 
třetím rokem přibližuje žákům školy teorii střeleckých soutěží na spolkové 
střelnici. Pořádá pro děti přednášky o sportovních střelných zbraních. 
Uspořádal se členy klubu i střelecké závody starších žáků s jejich rodiči. 

Komise pro činnost spolků 

PLÁN ROZVOJE OBCE Kostelec u Holešova 2015 - 2018 
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     Paní Helena Masná z rodičovské rady byla oceněna za víceletou 
vzornou spolupráci a pomoc základní škole a za organizaci akcí pořádané 
pro děti a školní mládež. 
    Pan Drcmánek, člen včelařského spolku, za propagaci a přednáškovou 
činnost pro děti základní školy o užitečnosti včel a včelařství. 
     Pan Rudolf Furch ze spolku Kosteláň za akce pořádané pro děti a 
mládež a spolupráci se základní školou. 

     Za SDH Kostelec pan Roman Zmeškal za akce pořádané pro děti a 
školní mládež a za spolupráci se základní školou a TJ Moravan. 
     Děkuji všem zástupcům spolků za spolupráci a přeji všem klidné a 
krásné prožití adventního času a vánočních svátků. Hodně zdraví a štěstí 
do nového roku. 

Ing. Ladislav Pospíšilík 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  99,0                                                      Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  119,9 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, 

tituly 
abs. v % 

1 Marek Tomáš Ing. 174 12,85 1 * 

2 Pospíšilík Rudolf 73 5,39 4 - 

3 
Malaník Petr Ing. 
MBA, 

59 4,35 5 - 

4 Hlobil Tomáš 155 11,44 2 * 

5 Kovalda Milan 63 4,65 6 - 

6 Žůrek Petr 116 8,56 2 - 

7 Pospíšilík Radek 107 7,90 3 - 

8 Honemann Bohumír 58 4,28 7 - 

9 Slaměník Roman 54 3,98 8 - 

10 Bartoš Petr Ing. 133 9,82 3 * 

11 Pospíšilík Aleš Bc. 131 9,67 1 - 

12 Ragoš Martin 64 4,72 9 - 

13 Slaměník Radek 47 3,47 10 - 

14 Kovalda Milan 41 3,02 11 - 

15 Marek Dušan 79 5,83 12 - 

 
Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  106,7                                                      Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  218,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Mlčák Luděk 188 11,40 1 * 

2 Furch Rudolf 110 6,67 4 - 

3 Ballnér Zdeněk Mgr. 177 10,74 2 * 

4 Pospíšilík Ladislav Ing. 170 10,31 3 * 

5 Měrka Petr 132 8,00 2 - 

6 Žůrek Petr Ing. 134 8,13 1 - 

7 Helsnerová Hana Ing. 122 7,40 3 - 

8 Zedek Lubomír 84 5,09 5 - 

9 Andrlík Jiří Bc. 108 6,55 6 - 

10 Šůstal Ondřej 68 4,12 7 - 

11 Měrka Petr Bc. 86 5,21 8 - 

12 Šicová Zuzana 54 3,27 9 - 

13 Pomajbík David 62 3,76 10 - 

14 Hradil Michal 85 5,15 11 - 

15 Plačková Zlatuše 68 4,12 12 - 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Hlobil Petr Ing. 293 9,79 1 * 

2 Zaviačičová Zdeňka 251 8,38 2 * 

3 Pospíšilíková Marcela RNDr. 224 7,48 3 * 

4 Tkadlčík Radim 177 5,91 4 * 

5 Rušikvas Vítězslav 197 6,58 5 * 

6 Masný Oldřich Ing. 195 6,51 6 * 

7 Mikešková Michaela Mgr. 207 6,91 7 * 

8 Slováček Zdeněk 184 6,14 1 - 

9 Hradil Martin Mgr. Bc. 207 6,91 2 - 

10 Lajda Ivo 176 5,88 3 - 

11 Šidlík Svatopluk 146 4,87 4 - 

12 Procházka Miroslav 160 5,34 5 - 

13 Václavková Miluše Mgr. 208 6,95 6 - 

14 Eliášová Miluše 189 6,31 7 - 

15 Hlobil Petr Ing. 178 5,94 8 - 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Pospíšilík Radoslav 170 14,59 1 * 

2 Dulavová Jana Ing. 87 7,46 2 - 

3 Hradil Alois 145 12,44 2 * 

4 Dulava Martin Ing. Ph.D., 96 8,24 3 - 

5 Sklenář Jiří 84 7,21 4 - 

6 Dolák Tomáš 85 7,29 5 - 

7 Tkadlčík Jakub 69 5,92 6 - 

8 Jašová Eva 54 4,63 7 - 

9 Sklenář Vojtěch 83 7,12 8 - 

10 Večeřa František 136 11,67 1 - 

11 Bleša Jiří Mgr. 94 8,06 9 - 

12 Topič Alois 62 5,32 10 - 

Výsledky komunálních voleb 2014 
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Setkání seniorů 
     Podzim je v Kostelci u Holešova pravidelně již několik let ve znamení několika 
tradičních akcí, z nichž jedna je zaměřena na poděkování těm, kteří pro svou obec 
pracovali mnohdy celý život a dnes jsou na zaslouženém odpočinku. O nicnedělání 
se samozřejmě nedá mluvit. Asi znáte, kolik aktivit stíhají senioři během jednoho 
dne. Povídalo se o vnoučatech, práci na zahrádkách, ale i o dění v obci a plánech na 
další roky.  
     Členové kulturní komise připravili pro všechny příjemný podvečer doplněný 
vystoupeními dětí z kostelecké MŠ i ZŠ, tradičně přispěli k dobré pohodě svým 
zpěvem také manželé Nikodýmovi. Sami hosté si připravili tombolu, jejíž výtěžek 
věnovali na nákup knih, časopisů a hraček v ZŠ a MŠ.  
     Akce se vydařila a zbývá tedy jen popřát: 
                            „Hodně zdraví a pohody do dalšího roku vám všem.“                                Za kulturní komisi rady obce Mg . Z. Ballnér, foto Mgr. J. Andrlík 

Kulturní akce v měsíci prosinci 2014 

PROSINEC  Název akce Místo 
Spolek - 

organizace 

27. 12. 2014 13:00 Turnaj ve stolním tenise pro mládež sokolovna Sokol 

28. 12. 2014 9:00 Volejbalový turnaj pro veřejnost tělocvična ZŠ Sokol 

31. 12. 2014 9:00 
Silvestrovský turnaj v malé kopané pro 
veřejnost na umělé trávě 

hřiště s umělým povrchem TJ Moravan 

31. 12. 2014 13:00 Silvestrovský pochod okolí Kostelce Kosteláň 

  

Telefonní spojení na pracovníky obecního úřadu v Kostelci u Holešova 
Starosta   Ing. Petr Hlobil   573 385 129 
       724 184 620 
Místostarostka  RNDr. Marcela Pospíšilíková 573 385 129 
       606 744 836 
Matrika, hospodářka Gabriela Tomečková  573 385 069 
       775 564 809 
Fax:       573 385 069 
E-mail:          obeckuh@volny.cz 
Internetová adresa:         www.kostelecuholesova.cz 
 

Služby pro obyvatele v Kostelci u Holešova  
v Domě služeb č.p. 58: 
Obecní knihovna, internet pro veřejnost : 
Provozní doba :    středa 16.00 až 18.00 hodin 

www: http://kostelecuh.knihovna-zlinsko.cz/ 

Kadeřnictví: 

Provozovatel: Tomčíková Vlasta  tel.: 606 313 206 

Provozní doba: úterý až pátek  10.00-11.30   13.00-15.00 hodin 

Masáže: 

Provozovatel: Darebníčková Anna  tel.: 737 307 853 

Provozní doba: dle objednávek 

Ceník služeb na : www.kostelecuholesova.cz 

Pedikúra a modeláž  nehtů 

Provozovatel: Tesaříková  Jana   tel.: 774 277 782 

Provozní doba: dle objednávek 

Ceník služeb na: www.kostelecuholesova.cz 

 

Oznámení 

Obecní úřad od 18. 12. 2014 do 2. 1. 2015 -   dovolená 

  

http://www.kostelecuholesova.cz/
http://kostelecuh.knihovna-zlinsko.cz/
http://www.kostelecuholesova.cz/
http://www.kostelecuholesova.cz/
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Co nového v mateřince 
     Jistě neušlo pozornosti snad žádného obyvatele Kostelce a Karlovic, že 
mateřská škola, donedávna první budova při příjezdu do obce, už není 
žádnou šedou myškou, ale září na pozdrav všem, kdo k nám přijíždějí, 
svými novými barvami. 
     Letošní školní rok jsme skutečně zahájili, a prozatím i prožívali, 
naprosto netradičně.  
     Na začátku měsíce října totiž začaly práce na zateplení budovy 
mateřské školy, takže jsme byly nuceny upravit náš vzdělávací program 
tak, abychom nepřetěžovaly děti, ale abychom je o nic „neošidily“. 
Všichni jsme přitom museli vydržet každodenní hluk vrtaček, míchaček, 
rozbíjení betonu na půdě i rány do zdiva, při kterých jsme neslyšeli ani 
sami sebe. 
     My, zaměstnanci, jsme vyklidili skladovací prostory mateřské školy ve 
sklepech a na půdě a „nacpali“ pomůcky všude, kde bylo aspoň kousek 
místa. A když už nikde místo nebylo, odvezli pracovníci obce plné auto 
materiálu a pomůcek na uschování do školy. Po ukončení všech prací 
jsme zase všechno roztřídili a naskládali zpátky.  
     Naše paní školnice po dva měsíce denně několikrát uklízela schodiště, 

chodby, parkoviště i přístupové cesty do sklepů a na půdu, aby se prach a 
nepořádek neroznášel do prostor, kde pobývaly děti.  Po celou dobu 
prakticky sama zvládala veškerý úklid v budově a sotva shodili zedníci 
lešení, na nic nečekala a umyla všechna okna, poněvadž už za tři dny nato 
jsme pořádali besídku pro babičky a dědečky. Prý – aby se jim u nás líbilo. 
Co k tomu dodat?  Jsme rádi, že ji máme a moc jí za její obětavost 
děkujeme. 
     Ano, máme hotovo a vracíme se do klidu a běžných „kolejí“. Zapálení 
první svíčky na adventním věnci a návštěva Mikuláše a jeho družiny nám 
připomněly, že se pomalu blíží svátky lásky a pokoje. Vždyť my jsme se 
v tom shonu ještě ani nestihli začít těšit!  
     A tak společně plánujeme: předvánoční tvoření s rodiči a průvod 
světýlek k vánočnímu stromu na návsi, pečení perníčků, zpívání koled, 
zdobení stromečku i tradiční koledování v Domě seniorů i na obecním 
úřadu a ve školní jídelně. A samozřejmě vánoční besídku, kde se sejdeme 
často s celými rodinami našich dětí. 
    Přejeme vám všem, aby ty „vaše“ Vánoce byly klidné, plné lásky a 
pohody a abyste si našli čas na všechny, které máte rádi. 

Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešova 

 
 
 
 

 

  

                                   V září s novými kamarády                           Jak jsme napekli martinské koláčky 

Mateřská škola 

                                         Rytíři jdou vysvobozovat                                   Jak se peče pětipatrový dort 
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Výuka s rodilou mluvčí 

 
     V letošním roce jsme díky zapojení do celorepublikového projektu 
MŠMT, EU a gymnázia Hello, s. r. o. výrazně zpestřili výuku angličtiny na 
naší škole. Až do června 2015 bude každý týden jezdit za žáky 5. až 9. 
třídy paní Vereen Smit, učitelka původem z Jihoafrické republiky. Děti s ní 
pracují celou vyučovací hodinu pouze v angličtině. Je to pro ně obrovské 
plus, protože už na základní škole dostanou možnost ověřit si, že se tímto 
jazykem dokáží dorozumět. Posilují se všechny jejich jazykové 
kompetence a též dovednosti sociální. Moc mě také těší, že Vereen je 
nadšená, jak pohostinné a otevřené děti na naší škole jsou. 
     Další částí dlouhodobého projektu, který v našem kraji realizuje zlínská 
jazyková škola Lingea, budou lekce, při nichž si budeme brousit angličtinu 
i my, učitelé. Čeká nás všechny spousta zajímavé práce a já jsem si jistá, 
že na konci budeme všichni nanejvýš spokojení. 

Mgr. M. Václavková, 
koordinátorka projektu 

 

Máme rádi zvířata aneb dobročinný bazárek 

     Jednoho slunečného říjnového dne jsme se potkali před naší základní 
školou a strávili jsme společně velmi příjemné odpoledne.  Z prostranství 
před naší školou se na pár okamžiků stalo místo, kde se nakupovalo, pilo 
a jedlo, ale hlavně se ozýval smích a všude kolem byla dobrá nálada. Této 
výjimečné atmosféře však předcházelo mnoho úsilí a také ochota ze 
strany rodičů a zaměstnanců školy.  Díky rodičům jsme měli co prodávat a 
zaměstnanci nám navíc upekli chutné zákusky. A proč to všechno? 
Výtěžek z bazárku, který činil něco málo přes pět tisíc, jsme se rozhodli 
věnovat Zoo Lešná. Žáci si vybírali ze zvířátek, která mají nejméně 
sponzorů, a zaujali je nosorožci. Takže až příště pojedete do Lešné, 
zastavte se u nosorožce, protože i díky vám jsme mu přispěli na jeho 
živobytí. 

Za organizátory Mgr. Petra Pospíšilíková 

Podzimní malování 
     Podzimní malování – takto zněl název akce jednoho říjnového 
dopoledne, kdy do naší kostelecké školy na 1. stupeň zavítal známý 
přerovský malíř a kreslíř pan Lubomír Dostál. 
     Nebyl u nás na návštěvě poprvé, a proto jsme se všichni těšili, jakým 
výtvarným námětem nás překvapí letos. Dozvěděli jsme se, že tématem 
bude kresba zvířat, jako je sova, opice, tygr, klokan, veverka atd. 
Zajímavým zpestřením byla metodika kresby postavy v pohybu, což 
uvítali zejména starší žáci. Základem těchto kreseb byl vždy kruh a elipsa.   
V hodinách plných humoru, pohody a výtvarných aktivit rozvíjel u žáků 
jejich výtvarné dovednosti, kreativitu a upevňoval základy kreslení. Děti 
byly tvořivým výtvarným seminářem nadšeny, vždyť ve finále si odnášely 
svá téměř umělecká díla a ze svých prací měly obrovskou radost. 
     Malování s panem Lubomírem Dostálem se nám všem moc líbilo, 
děkujeme za společně prožité tvořivé dopoledne. 

 
Eva Doleželíková, uč. 5. třídy 

 

Výuka na dopravním hřišti 
     V podzimních měsících navštěvují žáci naší školy dopravní hřiště 
v Kroměříži, aby zde absolvovali výuku v rámci dopravní výchovy. V první, 
teoretické části, která probíhá v odborné učebně, se žáci seznamují 
s dopravními značkami a situacemi na křižovatkách, se základním 
vybavením kola i s tím, jak by výstroj cyklisty měla vypadat. Druhá 
dopolední část je zaměřena prakticky, a to na  techniku jízdy, na jízdu 
podle dopravních značek, světelných semaforů a na jízdu křižovatkou 
řízenou  policistou. 
     V praktické části nejdříve žáci spolu s příslušníky městské policie 
prochází areál dopravního hřiště a získávají informace, jak se zachovat na 
jednotlivých typech křižovatek, jak reagovat v případě řízené křižovatky 
policistou, jak se řadit 
do pruhů při 
odbočování, kdy 
dávat znamení o 
změně směru při jízdě 
na kruhovém objezdu 
atp.  
     V  případě 
dopravních přestupků 
při jízdě na kole je 
policisté upozorňují 
na chyby, popřípadě 
zůstávají na čas v roli chodců.  
     V jarních měsících se již budou žáci 4. třídy těšit na Průkaz cyklisty, 
který obdrží na základě svých znalostí získaných během celého školního 
roku. 
 

Eva Doleželíková  
 

Základní škola 
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Vlastivědná exkurze  
     S tím, jak lidé žili a bydleli v 18. a 19. století, si připomenuli žáci 
naší  kostelecké školy ze 4. a 5. ročníku, když navštívili obec Rymice, 
vesnici v nedalekém sousedství.  
     V Rymicích se nachází areál památek lidového stavitelství východní 
Hané, který byl prohlášen za památkovou rezervaci.  
     Po stopách dávných časů jsme se tak vydali společně s paní 
Horákovou, obyvatelkou obce, jež nás lidovými stavbami provázela a 
podávala odborný výklad. Součástí prohlídky byl také větrný mlýn, 
renesanční tvrz a stará kovárna s výhní a kovářským nářadím. Prohlídka 
trvala téměř 2 hodiny, výklad byl zajímavý a poučný.  
     Vlastivědnou exkurzi završili žáci při příjezdu do školy vyplněním 
pracovního listu. Správnost jejich odpovědí svědčila o tom, že se stali na 
jedno podzimní dopoledne vděčnými posluchači.  

Eva Doleželíková, uč. 5. třídy 

Strašidelná výuka 
     Památka zesnulých či Halloween? Tradicí je pro nás jistě první 
jmenovaný svátek, avšak i Halloween si postupem času nachází své 
příznivce. Možná i proto, že je barevný a pro děti tak zajímavý. Vyřezané 
dýně se usadily v českých domácnostech a mnoho lidí ani neví, co vlastně 
Halloween znamená. Vzhledem k tomu, že se naše děti učí od třetí třídy 
angličtinu, považujeme za nezbytné seznámit je i s kulturou a tradicemi, 
které se v anglicky mluvících zemích slaví. Ve čtvrté třídě jsme si proto 
udělali strašidelný den. Ve výtvarné výchově jsme obkreslovali, stříhali a 
barvili strašidelnou výzdobu, v angličtině jsme se dozvěděli o Halloweenu, 
v českém jazyce jsme mluvili o Památce zesnulých a spojitosti 
s Halloweenem a v matematice na nás čekalo strašidelné počítání. 
K tomu jsme si dali koláč a zapili to ovocným čajem. Domů jsme odcházeli 
plni dojmů, nových vědomostí a plného bříška  

Mgr. Petra Pospíšilíková, tř. uč. 
 

Exkurze do Technických služeb Holešov  
     Ve čtvrtek 16. 10. byli žáci 3. třídy v rámci exkurzí navštívit Technické 
služby města Holešov. Objektem nás provázel pan ředitel Strnad a paní 
Bucňáková. Žáci se mohli podívat na to, jak se třídí odpad na pásu a dále 
jak se lisuje odpad do balíků. Viděli jsme roztříděné PET lahve podle 
barev, drogistický odpad a odpad, který se posílá dále do spaloven. 
Zajímavá byla kompostárna a sběrný dvůr, kde byly roztříděné 
elektrospotřebiče, sutě, dřeva, kovy a jiné materiály. Kromě toho nám 
pan ředitel ukázal popelářský vůz, posypový vůz, cisternu a jiné stroje, 

které využívají pro úklid města Holešov.  Potom si pro nás připravili hry 
v místnosti na třídění odpadu. Na stole byl různý odpad a žáci ho třídili 
do připravených barevných popelnic. Šlo jim to dobře. Občas jim musela 
paní Bucňáková poradit, kam dát krabice tetrapack od džusu nebo 
mucholapku. 
     Žáci dostali krásné odměny za zodpovězené otázky, např. barevné 

kontejnery na odpad, propisky, bločky a sladkosti. 
     Získali jsme zajímavé informace o produkci odpadu v jednotlivých 

vesnicích za minulý rok.  

Mgr. Zina Belliová, tř. uč. 

 

Kostelecký slavíček 2014 
     Dne 24. října 2014 organizovala ZŠ Kostelec u 
Holešova ve spolupráci s OÚ Kostelec u Holešova již 
XIII. ročník pěvecké soutěže Kostelecký slavíček. Do 
místní sokolovny se sjelo 31 žáků z deseti 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 tvoří učitelé ze zúčastněných škol.  
     V I. kategorii udělila porota 1. místo Lence Vaculíkové ze ZŠ Chropyně, 
2. místo Veronice Vičarové z Církevní ZŠ Kroměříž, 3. místo Alžbětě 
Strnadové ze ZŠ M. Alše Zlín a čestné uznání Vendule Dvořákové z 1. ZŠ 
Holešov a Anně Chudárkové ze ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod 
Hostýnem.  
     Ve II. kategorii zvítězila Markéta Lipnerová ze ZŠ Chropyně, dvě druhá 
místa získali Hana Konvičná ze ZŠ Chropyně a Jonáš Janeček z Církevní ZŠ 
Kroměříž, třetí byla Sabina Bakalíková z 1. ZŠ Holešov, čestné uznání za 
zpěv a skvělý kytarový doprovod obdržela Nikola Dvorníková.  
     III. kategorii ovládly společně Aneta Měsícová z Církevní ZŠ Kroměříž a 
Kamila Sklenářová z 1. ZŠ Holešov, druhé místo nebylo uděleno a třetí 
skončila Marie Ambrožová z 1. ZŠ Holešov. Čestná uznání získali Barbora 
Furchová ze ZŠ Kostelec u Holešova a Nikolas Čonka ze ZŠ Bratrství Čechů 
a Slováků Bystřice pod Hostýnem.  
     Ve IV. kategorii patřilo vítězství Patriku Možíšovi ze ZŠ Kostelec u 
Holešova, druhé místo získala Sára Zpěváková ze ZŠ Hulín, třetí byla Sarai 
Mošťková ze ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem a 
čestná uznání získala Zuzana Hradilová ze ZŠ 
Hulín, Eliška Dorazínová z 2. ZŠ Holešov a Hana 
Koblihová ze ZŠ Bratrství Čechů a Slováků 
Bystřice pod Hostýnem.  
Poděkování patří všem, kteří se na celé akci 
podíleli, přerovské umělecké agentuře AGEUM 
Přerov – Štefanovi a Ondrovi Kanovským za 

 Komunální odpad PET Papír Sklo 

V Kostelci 192 t 11 t 9 t 6,5 t 

V Němčicích 83 t 4 t 2 t 3 t 

V Roštění 130 t 8 t 4 t 10 t 

V Prusinovicích 313 t 13 t 4,5 t 8 t 
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sponzorské nazvučení celé akce, skvěle připraveným vystupujícím, ale i 
jejich učitelům, těm, kteří zpěváky doprovázeli na hudební nástroje, 
porotě a Mgr. Jindřišce Sklenářové za výrobu originálních pohárů pro 
vítěze. Díky podpoře OÚ Kostelec u Holešova dostali nejlepší zpěváci také 

hodnotné ceny. V neposlední řadě zaslouží poděkování i žáci naší školy, 
kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 
 

 
Prořezávání stromů ve vsi – za Kostelec malebnější 

 

Oblíbená slavnost "Rozsvícení Vánočního stromu“ na návsi 

Kostelecká traktoriáda 

     Kostelecká traktoriáda pořádaná spolkem Kosteláň se již tradičně 
konala poslední sobotu měsíce září, tj. 27. 9. 2014. Tato soutěž si již 
za roky konání získala příznivce mezi malými i velkými diváky a 
rovněž i mezi soutěžícími. I letos, stejně jako předešlá léta, se jí 
účastnili soutěžící i diváci z blízkého i vzdáleného okolí. Je jen trochu 
škoda, že místní návštěvníky počítáme na desítky, přičemž poslední 
ročník navštívilo více než 200 diváků. Jde o akci, která svým 
ohlasem zvedá povědomí o Kostelci u Holešova v celém okolí. 

Text a foto: Marie Furchová  
  

 

Přejeme všem krásné Vánoce vyplněné spoustou nezapomenutelných zážitků a v novém roce splnění všech 
tajných přání. 

Redakce  
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PLÁN AKCÍ PRO VEŘEJNOST 2015 

 

            Volejbalový oddíl TJ Sokol Kostelec      
                  u Holešova si Vás dovoluje  

                        pozvat na  

Vánoční volejbalový turnaj 
       smíšených družstev 

 

  „O pohár starosty obce“ 
 
                                                 28. 12. 2014 v tělocvičně ZŠ  
 
Občerstvení bude zajištěno 
 
Prezentace hráčů a rozlosování turnaje bude v 8,45 hod. 
  
Zahájení a začátek 1. utkání v 9:00 hod 
 
Hrát může kdokoliv.  Nezáleží na tom, zda je volejbalista aktivní, 
rekreační nebo pouze teoretický. 
 
S sebou vezměte sportovní oblečení (povoleny jsou i vytahané 
trenýrky), obuv do tělocvičny (bez nánosů hlíny či jiných nečistot), 
dobrou náladu a kila navíc, které jste si pořídili během vánočních 
svátků.  
 
V případě účasti větší skupiny nebo přímo družstva,  
prosíme o oznámení účasti  
na tel. 605774203 do 23. 12. 2014.  
 
Účastnický poplatek je pouhých 30 Kč za osobu. 
 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na příjemně strávený den!!! 
 

 

  

Datum Hodina Název akce Místo 
Spolek-

organizace 

LEDEN     

leden 2015 
10.1. 

 
Tříkrálový turnaj v badmintonu Tělocvična škola Sokol 

Leden 2015  Sjezd na čemkoliv, ale hlavně po sněhu Kopec u dubiny SDH Karlovice 

7.1.2015 9:30 Tříkrálová koleda v Domě seniorů Dům seniorů Mateřská škola 

 20:00 Ples rady rodičů Sokolovna Rada rodičů 

16.1.2015 odpoledne Zápis do 1.třídy   

24.1.2015 
 

Maškarní ples sokolovna 
Sokol  
Kosteláň 

ÚNOR     

neděle 14:00 Maškarní karneval pro děti Sokolovna 
Základní škola 
+ kult.komise 

6.2.2015 16:00 Žákovský ples pro žáky ZŠ Sokolovna Základní škola 

únor 20:00 Ples rady rodičů Sokolovna Rada rodičů 

20.2 nebo 
27.2.2015 

20:00 Sportovní ples Sokolovna TJ Moravan 

únor 16:00 Výroba keramiky v ZŠ pro veřejnost ZŠ Základní škola 

BŘEZEN     

7.2. 2015 9:00 Vodění medvěda Obec SDH  Kostelec 

7.2.2015 13:00 Vodění medvěda Obec SDH Karlovice 

březen     

14.3.2015 9:00 CHMELOVÁREK   5. ročník odborný seminář-pro vážné zájemce o vaření piva Sokolovna Kosteláň 

14.3.2015 17:00 CHMELOVÁREK – výstavka a ochutnávka piv pro veřejnost Sokolovna Kosteláň 

březen 17:00 Podvečer s pohádkou v místní knihovně. knihovna Kulturní komise 

březen 17:30 Povídání s hasiči-jak předcházet požáru  Dům seniorů SDH Karlovice 

T. J. SOKOL v Kostelci u Holešova 
oddíl stolního tenisu pořádá 

VÁNOČNÍ TURNAJ  
pro všechny kostelecké děti a mládež  

ve 
stolním tenisu 

27. prosince 2014 
Prezentace: ve 13:00 – rozdělení do věkových kategorií 

14:00 – začátek turnaje s přístupem veřejnosti,  
zvláště zveme rodiče zúčastněných. 

Občerstvení pro závodníky i rodiče zajištěno. 
Vlastní pálka a sálová obuv nutná! 

 

Vánoční turnaj v mariáši 

V sobotu 27. 12. 2014 proběhne 

v hospodě Na Rychtě 

turnaj v tříčlenných družstev v mariáši 

Začátek ve 13:00 hod. 

Přihlášky přijímá Miroslav Procházka tel. 737 481 418 
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Karlovice 
ANKETA DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2014 
     Smyslem a posláním ankety Dobrovolní hasiči roku je podpora a propagace činnosti sborů dobrovolných hasičů (SDH)a zásahových jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obce (JSDH). Vyhlašovatelem a organizátorem je spolek Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, který se snaží za pomoci 
generálních partnerů a sponzorů ocenit vykonávanou službu veřejnosti za posuzované období a podporovat tak prevenci požární ochrany ze strany 
SDH a jednotek JSDH obcí. Odbornými garanty ankety jsou členové „Odborné komise ankety“, kterými jsou zástupce Generálního ředitelství HZS ČR, 
zástupci Krajských ředitelství HZS ČR, zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravské hasičské jednoty, České hasičské jednoty a zástupci 
generálních partnerů RWE, NET4GAS, Lesy České republiky. Území České republiky bylo pro rok 2014 rozděleno do pěti oblastí. V oblasti sever Moravy 
(Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj) soutěžil v kategorii Sbory dobrovolných hasičů i náš sbor SDH Karlovice. V posuzovaném období daného 
ročníku od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 jsme se prezentovali  akcemi, které byly zaměřeny na prevencí požární ochrany a práci dobrovolných hasičů. Akce 
jsme pořádali společně se základní školou a mateřskou školou. Další prezentace se věnovala celoroční práci s mládeží. Anketa probíhala ve dvou 
kolech. V prvním kole vybrala odborná komise z každé kategorie a pro každou oblast 5 finalistů. Za oblast severní Moravy jsme byli vybráni do finálové 
pětičlenné skupiny spolu se sbory z Frenštátu pod Radhoštěm, Klimkovic, Doubravy a Količína.  
     Ve druhém kole rozhodovalo o výsledném pořadí finálových účastníků hlasování široké veřejnosti prostřednictvím e-mailu nebo zasíláním 
textových zpráv. 
     13. 11. 2014 se zúčastnili finálového večera se slavnostním vyhlášením výsledků dva naši zástupci a pozvaní hosté z naší obce. Slavnostní večer 
natáčela česká televize. Do poslední chvíle jsme netušili, jak jsme se umístili. O to větší a milé bylo překvapení, když z úst moderátora Petra Rychlého 
zaznělo: „Na druhém místě v oblasti sever Moravy se umístil počtem 742 hlasů SDH Karlovice.“ 
Sbor touto cestou děkuje všem občanům obce Kostelec a Karlovic, kteří ocenili naši práci zasláním svého hlasu a přispěli tak svým dílem ke 
skvělé prezentaci naší obce. (Pozn. red.: barevné foto na str. 16.) 

     29. 11. 2014 se uskutečnila valná hromada sboru za účasti nového starosty 
obce Ing. Petra Hlobila, zástupce okresního sdružení hasičů pana Františka 
Crháka, zástupce okrsku Holešov Antonína Sklenáře, zástupců okolních sborů a 
sponzorů. Po zhodnocení činnosti a přednesení zpráv z jednotlivých oblastí 
činnosti proběhly volby nového výboru. 

Z činnosti mladých hasičů 
←   6. 9. 2014 se pět tříčlenných družstev mladých hasičů zúčastnilo soutěže o 
pohár starosty Němčic v Závodě požárnické všestrannosti. Družstva soutěžila ve 
dvou kategoriích. Do kategorie mladší žáci jsme postavili 3 družstva a do 
kategorie starší žáci 2 družstva. Umístění v kategorii mladší žáci 4., 6., 7. místo. 
Umístění v kategorii starší žáci 3. a 4. místo. 
     4. 10. 2014 Na závody do obce Zborovice jsme se vydali s velkým nadšením a 
se 

čtyřmi trojčlennými družstvy. Velké překvapení nás čekalo na místě startu, 
kde již bylo přes 60 družstev a náš start byl plánován až za 5 hodin. Po 
poradě s rodiči a malými závodníky jsme se vydali do Zdounek na malé 
občerstvení, ale zde za nás rozhodlo počasí a déšť, který se spustil. → 
     11. října 2014 uspořádalo okresní sdružení hasičů podzimní kolo hry 
Plamen. Do tohoto nového ročníku jsme museli podle nových pravidel 
věkového zařazení postavit již družstvo dorostu. Naši dorostenci soutěžili 
mezi smíšenými družstvy a v závodě požárnické všestrannosti se umístili 
na 1. místě. Družstvo mladších žáků se v závodě požárnické všestrannosti 
umístilo na 6. místě a v požárním útoku CTIF na 6. místě. 
Vedoucí kolektivu a vedení sboru touto cestou ještě jednou děkují mladým hasičům za vzornou reprezentaci sboru a své obce. Dík patří také rodinám 
malých závodníků za pomoc s dopravou, povzbuzováním a dozorem během celého seriálu soutěží. Dopravu osobními automobily pomáhali zajistit 
mimo vedoucích kolektivů Ladislava a Eleny Pospíšilíkových, Petra Měrky ml., paní Jana Mlčáková, Zuzana Menžinská , Michal Hradil, manželé Renata 

a Josef Rajnochovi, 
Daniela Mlčáková, 
Radim Kojecký, 
manželé Bartíkovy, 
manželé Dolákovi, 
Martin Dulava. 
Fotodokumentaci a 

videozáznamy 
pomáhali pořizovat 
Zuzana Menžinská, 
Daniela Mlčáková, 
David Pomajbík. 

Text a foto:  
Ing. Ladislav Pospíšilík 

  

Karlovický list 
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Drakiáda 
     V sobotu 4. října 2014 proběhla na louce Na Lipinách tradiční akce 
pořádaná Radou rodičů při ZŠ Kostelec u Holešova – DRAKIÁDA.  
     Za větrného počasí se na louce Na Lipinách sešli malí i velcí „letci“, 
kteří k nebi vypustili své dráčky a draky různých tvarů a velikostí, aby se 

navzájem předháněli, který z nich vyletí výš, případně se udrží co nejdéle 
ve výškách. Při tom všem jim zdatně asistovali rodiče i prarodiče, kteří se 
buď radou nebo svou pomocí zapojili do těchto „létajících minisoubojů“. 
Všechny děti byly za svou snahu oceněny malým dárkem – ručně 
vyrobeným větrníkem a sladkou odměnou a nechybělo ani malé 
občerstvení. 
     Po prožitém odpoledni pak všichni odcházeli domů příjemně unaveni a 
plni nových dojmů a zážitků. 

Za Radu rodičů při ZŠ Kostelec u Hol.  Renata Votavová 

DÝŇOHRANÍ 
     V pátek 24. října 2014 uspořádala Rada rodičů při ZŠ Kostelec u 
Holešova v prostorách základní školy jednu ze svých letošních, ale již 
tradičních akcí nejen pro žáky školy – a sice akci s názvem DÝŇOHRANÍ 
aneb i se strašidly může být legrace.  
     Toto trošku strašidelné, ale pohodové odpoledne bylo určeno pro 
všechny tvořivé děti a jejich rodiče. Všichni malí i velcí při něm zapojili 
svou fantazii a mnohdy i své svaly při výrobě dýňových strašidel. Na děti 
čekaly i tvořivé dílničky, ve kterých měla hlavní slovo opět strašidýlka a 

dýně v nejrůznějších podobách, a k tomu všemu mohli ochutnávat různé 
dobrůtky, které si pro ně připravily maminky z rady rodičů. 
     Své výtvory a malého svítícího netopýra jako dárek si pak děti navečer 
odnášely domů jako památku na jedno lehce strašidelné odpoledne. 

Za Radu rodičů Renata Votavová 

VÁNOČNÍ JARMARK 
     Začátek adventu je v naší vesnici již několik let spojen s VÁNOČNÍM 
JARMARKEM, který pořádá Rada rodičů při ZŠ Kostelec u Holešova. 
     V letošním roce proběhla tato tradiční akce v pátek 28. 11. v místní 
sokolovně. Na všechny návštěvníky této akce čekala prodejní výstava 
výrobků převážně s vánoční tématikou, nechyběl ani vánoční punč, káva a 
čaj, spousta sladkých i slaných dobrůtek a vánoční melodie, které 
podtrhly atmosféru této akce. A pro všechny hravé a tvořivé děti byly i 
tentokrát připraveny tvořivé vánoční dílničky, ve kterých si mohly 
nazdobit svůj perníček, vyrobit si vánoční svícen i jiné drobné 
upomínkové předměty, a nebo třeba napsat Ježíškovi svá přání a skryté 
tužby. Všechny výrobky - adventní věnce, svícny, perníčky a perníkové 
ozdoby, drobné dárkové předměty a přáníčka, háčkované ozdoby, 
keramické výrobky a mnoho dalšího vytvořily nejen děti naší základní 
školy a maminky z rady rodičů, ale i další šikovné maminky a tatínci, 
babičky a dědečkové, kteří tak přispěli na činnost žáků naší základní školy, 

Okénko prevence 
Opět jsou tu Vánoce 

     Po roce opět nastaly Vánoce. Přáním nás všech je, aby vánoční svátky a poslední dny v roce byly klidné a strávené v pohodě. Proto bych rád 
občanům naší obce dal několik rad od hasičů, jak se během vánočního období vyvarovat požárům.  
Nastala zima a topná sezóna je v plném proudu. Při používání topidel je dobré dát si pozor na jejich správnou instalaci a údržbu. Pokud topíte v 
kamnech nebo krbech, odkládejte popel do popelnic nebo jiných kovových nádob. Zajistěte si vymetení sazí v komíně a jejich vybrání. Pokud 
topíte plynem, překontrolujte si, zda máte platné revize na plynových spotřebičích a zda správně fungují. Věnujte náležitou pozornost dodržení 
bezpečných vzdáleností od hořlavých materiálů. 
     Máme také čas adventu a mnoho z nás si večer zpříjemní zapálením svíčky. Pokud svíčky doma zapálíte, dbejte na to, abyste nikdy neopustili 
byt či dům, dokud svíčky nedohoří. Požáry adventních věnců jsou poměrně časté a hasiči se s těmito případy setkávají každý rok.  Někdo má rád 
klasické svíčky na stromečku, případně prskavky. Jedná se však o otevřený oheň a vznícení jehličí či záclony je otázkou okamžiku a neštěstí je 
hotové. Tam, kde se používají elektrické svíčky, vám radím kupovat raději značkové výrobky, budete mít větší jistotu, že nedojde k požáru od 
elektrické instalace. 
     Čeká nás také vítání roku 2015. Budou se opět požívat petardy a rachejtle. Zábavnou pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na 
místech, kde nemůže dojít k její iniciaci. Pyrotechniku odpalujte podle návodu venku, ne v bytě. Volte především volné prostranství, aby nemohla 
rachejtle zalétnout na střechu nebo oknem do objektů, kde by způsobila požár.  

 

Poděkování SDH Karlovice 
Sbor dobrovolných hasičů Karlovice děkuje obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu při výchově hasičského dorostu a za pomoc při 
materiálovém vybavení sboru. Všem občanům přeje klidné a nerušené svátky vánoční a šťastný nový rok bez mimořádných událostí. 

Starosta SDH Karlovice 

 

Klub rodičů 
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pro které je výtěžek z této akce určen. A za to jim patří naše veliké 
poděkování. 
     Zároveň Vám všem přejeme pohodový advent, příjemné prožití svátků 
vánočních, dětem spoustu splněných přáníček pod stromečkem a 

v novém roce se s vámi budeme těšit na setkávání při dalších akcích 
pořádaných Radou rodičů při ZŠ Kostelec u Hol. 

Maminky z Rady rodičů při ZŠ Kostelec, foto v rubrice autorka (3), Mgr. J. 
Andrlík (2) 

 

 

KVZ Kostelec u Holešova –  
zakončení střeleckého roku 2014
     Zdá se, že je to nedávno, co jsme spřádali plány na rok 2014, a už 
nastal čas se poohlédnout, jak to všechno dopadlo a hlavně se připravit 
na další sezonu. Bilancovat je důležité, ale dívat se dopředu je ještě 
důležitější. KVZ Kostelec u Holešova tak učinil na výroční členské schůzi 
začátkem listopadu. 
     O činnosti klubu jsou čtenáři Kostky pravidelně informováni. Jedna 
z posledních akcí, které se konaly na střelnici mimo vlastní klubové 
soutěže, byla soutěž ve střelbě na přesnost uspořádaná pro zástupce 
kosteleckých spolků a sdružení podílejících se na organizaci dění v obci. Je 
to soutěž, kterou už lze nazvat tradiční. Cílem je seznámit i zástupce 
ostatních organizací s činností střeleckého klubu a zodpovědět dotazy 
týkající se pravidel a organizace soutěží.  
     Rok 2014 byl v činnosti klubu bohatý. Den otevřených dveří na střelnici 
a soutěž ve střelbě z malorážky pro žáky a jejich rodiče v rámci Dne dětí je 
už v kalendáři KVZ stálicí a nebude chybět ani v plánu pro rok 2015. 
Velkou akcí byly soutěže v rámci setkání Kostelců v Kostelci, kterých se 
zúčastnilo na šedesát soutěžících. Z organizačního hlediska to byla 
nejnáročnější akce roku 2014 s ohledem na to, že na prvním místě je a 
musí být vždy bezpečnost. Pozornost a důslednost pořadatelů proto 
nesmí ani na chvilku polevit, což je sice vyčerpávající, ale pozitivní ohlasy 
nám dokázaly energii rychle nalít zpět.    
     Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na vlastní činnost – dvanáct 
soutěží pro členy klubu zařazených do klubové ligy a soutěže o 
„Střeleckého Oskara“. Potěšitelné je, že zájem o soutěže neklesá. Každý 
rok se snažíme střelecké položky nějak inovovat a rozdělit tak, aby si 
každý člen našel svou oblíbenou „parketu“.  

     Naši členové se zúčastňují i soutěží oblastních a celorepublikových. 
Letošní nejvýznamnější „zářez“ pro KVZ Kostelec je výsledek v celostátní 
soutěži pořádané svazem k 70. výročí Karpatsko-dukelské operace. Soutěž 
se souběžně konala na šesti střelnicích. Po souhrnném vyhodnocení bylo 
jedenácté místo ze sto čtrnácti účastníků slušný výsledek. Do nejlepší 
desítky chybělo pouhých 0,37 bodu.   
     A rok 2015?  Kromě tradičních akcí pro děti, spolky a dalšího ročníku 
klubové ligy se chceme zúčastnit i soutěže pořádané k 70. výročí 
osvobození, která by měla být pořádána svazem zase na celorepublikové 
úrovni. Tradiční je už účast našich zástupců v oblastních soutěžích, jako je 
například Valašsko-hanácká liga, Kvasická skála, nebo Valašská „52“.  
Na závěr bychom rádi všem čtenářům popřáli do roku 2015 hodně 
úspěchů, zdraví, štěstí a spokojenosti.   

Text a foto: Ing. L. Pavelec 

 

Klub vojáků v záloze 

KOSTKA – číslo 4/2014 -  Zpravodaj obcí Kostelec u Holešova – Karlovice. Ved. redaktorka: Šárka Andrlíková. Na čísle spolupracovali: Mgr. J. Andrlík, RNDr. Marcela 
Pospíšilíková, Ing. Petr Hlobil, Z. Zaviačičová, J. Ondráčková, Ing. L. Pavelec,  Mgr. Z.  Ballnér, Mgr. M. Václavková, Mgr. Petra Pospíšilíková, Eva Doleželíková,  Mgr. Zina 
Belliová, Gabriela Tomečková, Ing L. Pospíšilík, Ing. T. Marek, R. Votavová,  L. Mlčák, M.  Furchová. Korektura: Mgr. Radka Matějová. Tisk: JUTY GROUP s. r .o. Přerov. 

Vydala: Obec v Kostelci u Holešova. Povoleno MK ČR E21648. Uzávěrka příštího čísla 8. 3. 2015. Náklad: 400 ks,  e.mail: andrlikovi@email.cz, telefon: 605 185 256 
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Obrázky našich zahradnic z Domu seniorů 
     Paní Marie Jurečková jako hlavní zahradnice neúnavně pracuje na záhoncích kolem domu a vysazuje každý rok nějaké nové rostlinky a květiny (foto 
první zleva). Paní Ludmila Režňáková se věnuje mini zahrádce pod svými okny (foto uprostřed). Do třetice musím ukázat krásný Ledviník spanilý, který 
pěstuje paní Božena Palichová (foto vpravo). Chodby našeho domu jsou vyzdobeny spoustou rostlin, které s láskou naše obyvatelky pěstují. V každém 
bytě pak najdete jak orchideje, tak i vánoční kaktusy, fíkusy a mnoho dalších rostlin pro potěšení očí i duše. 

 Text a foto: Jaroslava Ondráčková 
  

 

Cesty k rodným kořenům 
Představovat Ing. Pavla Tkadlčíka 
kostelecké veřejnosti je myslím 
zbytečné. Kromě svého povolání 
zemědělského inženýra se již od 
r. 1971 zajímal o historii Karlovic 
a okolí, až v r. 1980 vznikla 
brožura 200 let Karlovic. Kromě 
role amatérského místního 
historika se poslední dobou též 
zajímá o genealogii, tj. 
rodopisem. V této souvislosti 
jsem mu položil pět otázek.  
1) Vyhledávání našich 
předků se stalo v poslední době 
velikou módou. Mám dojem, že 
řada lidí se o toto téma začala 

zajímat pod vlivem televize, která vysílala řadu pořadů se známými 
osobnostmi pod názvem „Tajemství rodu“. Bylo to u tebe také tak 
nebo z jiných příčin? 

U mě to bylo trochu jinak. Odchodem do důchodu jsem se vrátil k historii 
Karlovic a těm dvaceti jménům, které jsem ve své studii z r. 1980 označil 
jako praobyvatele Karlovic. Pátral jsem v archivech, matrikách, zda je to 
pravda, a tím jsem objevil vědu, která má název genealogie.  
2) Čtenáře by zajímalo, jak je toto vyhledávání složité a co je k tomu 

potřeba? 
K vyhledávání svých předků je potřeba trpělivost, spousta času, vlastnit 
počítač s připojením na internet. Již dávno neplatí, že ten, kdo chtěl zjistit 
„tajemství svého rodu“, musel objíždět fary, obecní úřady nebo archivy, 
kde byly umístěny příslušné matriky a kde si vypisoval potřebné údaje. 
Dnes jsou tyto údaje převedeny do digitální podoby a přístupné bezplatně 
na internetu. Stačí si najít příslušný portál v nabídce. Tím je toto pátrání 
značně usnadněno. Ovšem pozor! Digitalizované jsou tyto matriční údaje 
o narození, sňatku a úmrtí převážně jen do r. 1900. Od tohoto data jsou 
svazky uloženy na matričních úřadech a tam jsou také do současnosti 
vedeny. Přístup do nich je omezen zákony a zpravidla jsou čerpané údaje 
zpoplatněny. Základem veškerého bádání je mít rodné listy svých rodičů a 
prarodičů. Pak to jde již lehčeji, ale dále to chce znovu přesnost a 

důslednost. Chyba v údajích se vymstí nesprávným pokračováním, a to 
vede k mylným výsledkům a opakovanému prověřování. Je však také 
pravda, že ne všechna data v matrice jsou zapsána nebo jsou zapsána 
s chybou. Pak je nutné srovnat zdroje, vybrat ten nejpravděpodobnější a 
s ním pracovat.  
3) Sám jsem to zkoušel, jak nám to popisuješ, a došel jsem ve svém 

zkoumání v rodopisu po svých mužských předcích pouze do konce 
18. století. Dá se jít ještě dál? 

Teoreticky i prakticky je to možné, ovšem údajů s datem 1620 – 1755 je 
málo a je náhoda něco najít. Např. záznamy pro Kostelec, Roštění a 
Karlovice jsou vedené jen v jednom svazku a začínají rokem 1755 a končí 
v r. 1784. Od té doby jsou vedeny samostatně pro jednotlivé obce, tj. 
opět narození, úmrtí a sňatek. Chtěl bych ještě upozornit, že tyto staré 
záznamy nejsou vedeny česky, ale převážně latinsky nebo německy, a to 
málo čitelným kurentem, na který je potřeba si zvyknout  
4) Dostal ses někdy při vyhledávání do slepé uličky, kdy to nešlo už 

dál? 
Zatím nejsem tak daleko, aby nemožnost pokračovat mě nutila ukončit 
určité bádání. Příležitostně se k problému vracím a doufám, že časem se 
ne všechny, ale snad většina nepřesností, nejasnosti a nedostatků vyřeší. 
Je to běh na dlouhou trať a ukončení pro nemožnost pokračovat je zatím 
výjimečná.  
Problém ovšem nastane, když v matričním zápisu není uveden otec, pak 
další pátrání po předcích otcovy linie je bezpředmětné.  
5) Co bys řekl zájemcům o genealogii na závěr? 
Určité postřehy na tuto otázku jsem již řekl. Já jako samouk jsem měl 
touhu vytvořit něco zajímavého pro potomky s přáním, aby event. v tom 
také pokračovali. Budou to však mít těžké, protože současný systém 
záznamů je nepřesný a nedokonalý. Doufám, že jsem vám čtenářům 
Kostky otevřel nové obzory ušlechtilé zábavy, která je finančně nenáročná 
a přinese vám plno objevů a překvapení. Z matrik se toho dá totiž zjistit 
daleko víc. Kromě předepsaných údajů (narození, úmrtí, sňatek) tam 
občas najdete společenské postavení, zaměstnání, majetkové poměry i 
spoustu dalších poznámek k dané osobě. V této činnosti vám přeji hodně 
zdaru. Pokud bude o tuto zajímavou činnost zájem, můžeme sepsat 
pokračování. 

Za rozhovor děkuje Mgr. Jiří Andrlík, foto Aná

Dům seniorů 

Představujeme vám 



 

15 

 

Jubilanti 1. čtvrtletí 2015 
Leden 

Kačenka Miroslav 
Netopil Roman 
Šikula Josef 
Drcmánková Marie 
Hradilová Marie 
Sládečková Anežka 
Procházková Zdeňka 
Lecián Jan 
Válková Zdenka 

Únor 

Pospíšilíková Blažena 
Tomečková Josefa 
Horák Lubomír 
Nevřala Vojtěch 
Pospíšilíková Jiřinka 
Paštěková Věra 
Pumprlová Milada 
Anteková Anna 
Výkrutová Ludmila 
Hradil Josef 

Březen 

Danihelková Zdenka 
Chytil Ladislav 
Dočkalová Marie 
Hradil Alois 
Podlezová Ludmila 
 
 
 

BLAHOPŘEJEME! 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Zhodnocení fotbalového podzimu 
Fotbalový podzim byl pro nás z výsledkového 
hlediska hodně neúspěšný. Kdo z vás pravidelně 
sleduje umístění našich mužstev v regionálních 
denících či na internetu, moc dobře ví, že 
všechna naše mužstva (muži A, B a mladší 
přípravka) uzavírají tabulky svých soutěží. 
Mladší přípravka 
Pokud budu mluvit za mladší přípravku, 
rozhodně nikdo nečekal, že se bude pohybovat 
v horních patrech tabulky. Poslední místo je sice 
nelichotivé, ale výsledky a hlavně předvedená 
hra se turnaj od turnaje zlepšovala.  
Velké pozitivum vidím také v tom, že do toho 
mají všichni stále obrovskou chuť, což je dobře.  
Rád bych tímto poděkoval trenérům za jejich ne 
vždy snadnou práci s mladými kluky. Dále pak 
všem rodičům, kteří své hochy podporují nejen 
při turnajích, ale i na trénincích. V neposlední 
řadě také minulému vedení obce za finanční 
podporu pro naši mládež. Věřím, že i nové 
vedení bude naší aktivitě pro práci s mládeží 
nakloněno. 
B-tým  
Jak jsem již poznamenal na začátku článku, náš 
rezervní tým uzavírá tabulku OS viz tabulka níže.  
Je to poznamenáno několika faktory. Jedním z 
nich je malý počet hráčů v B a A-týmu, přitom 
máme dvojnásobný počet registračních průkazů 

hráčů. Dalším z faktorů je přístup hráčů k 
tréninkům a zápasům, to samé platí i o áčku. 
Tímto bych chtěl apelovat na ty (hlavně naše 
bývalé dorostence), kteří s fotbalem skončili 
prakticky ze dne na den, aby se opět aktivně 
zapojili do dění v klubu a pomohli nám vyřešit 
bídnou situaci s malým počtem hráčů.   
A-tým  
U A týmu je situace podobná jako v béčku. 
Začátek podzimu byl katastrofální, prohrávali 
jsme vysokými rozdíly a naše efektivita v 
zakončení byla nulová. Konec byl již z naší strany 
celkem podařený, držíme sérii několika zápasů 
bez prohry v normální hrací době. Nesedí nám 
ovšem nově zavedený systém penalt po 
nerozhodném výsledku. Z osmi domácích 
zápasů jsme v pěti z nich uhráli remízu a ve 
čtyřech případech prohráli na pokutové kopy, 
což je špatná bilance, a tímto na soupeře 
ztrácíme.  
Rád bych také poprosil bývalé aktivní hráče či 
funkcionáře s výpomocí při pořádání 
mistrovských utkání na domácím hřišti, protože 
v některých zápasech máme problémy sehnat 
dostatečný počet pořadatelů. Pokud by někdo z 
vás měl tu chuť pomoci, může se obrátit na 
některého ze členů výboru či přímo aktivního 
člena.  

Závěrem bych chtěl všem popřát hezký zbytek 
roku, pěkné Vánoce a šťastný nový rok 2015.  

Ing. Tomáš Marek, foto Mgr. J. Andrlík

  

Společenská kronika 

Sport 

Vysvětlivky k tabulkám: Z – počet zápasů, V – výhra, VP – výhra na penalty, PP – prohra na penalty, P – prohra, B - body 

 

 

Megalika  
     Chceme poděkovat všem příznivcům za podporu a účast na vystoupení hudební skupiny Megalika v kostelecké sokolovně. Příjemná a 
pohodová atmosféra během celého večera byla umocněna obětavými výkony Petra a Petra – Petra Měrky st. a Petra Měrky ml., kteří měli na 
starost občerstvení. Zaslouží velké poděkování spolu se členy kapely, kteří připravili vystoupení s několika novými písničkami. Pro ty z vás, kteří 
skupinu neznají, doplníme její složení: Rudolf Furch – bicí, zpěv, Marie Furchová – klávesy, Vlastimil Bucňák – elektrická kytara, zpěv, Jindřich 
Surala – basová kytara, zpěv, František Bucňák – trubka, zpěv, Zdeněk Ballnér – elektroakustická kytara, zpěv. 

     Pokud jste nestihli naše vystoupení v létě v Zahnašovicích nebo v listopadu v Kostelci u Holešova, nezoufejte. Plánujeme vystoupení na 

žákovském plese pro ZŠ v únoru 2015 a také jarní akci v kostelecké sokolovně. Těšíme se s vámi na viděnou na jaře 2015. 

Z. Ballnér 

 



 

16 

Snímky z podzimních fotbalových zápasů  

 

Obrázky z okolí Kostelce u Holešova vystavené na regionální výstavě Letní iluze v Holešově  

Vysvobozené princezny (k článku na str. 6)↑                                                            2. místo v anketě Dobrovolný hasič roku – manželé Pospíšilíkovi↑ 

Dýňohraní (k článku na str. 12)↓                                                                                  Ledové království – foto od Martina Pospíšilíka z 3. 12. 2014↓ 

 

 


