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V únoru sníh a led – v létě nesou včely med !                                                                                                                              1/2015 

Medvědáři, cháska veselá! 
 

 

 

 

  

Pěknou akci připravil Svaz dobrovolných 

hasičů v Kostelci u Holešova (Foto: Andrlíková) 
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Zápis z jednání rady obce Kostelec u Holešova č. 1/2015 
konané dne 06. 01. 2015 
Program jednání: 
Rada provedla  

 prohlídku budovy ZŠ – v souvislosti s předloženým návrhem 
rozpočtu ZŠ na rok 2015 vypracovaným ředitelem ZŠ 

 kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 2/2014 konané 
dne 09.  12.  2014 

 finanční prostředky byly vyplaceny Centru služeb postižených 
Zlín (2 000 Kč) a Základní organizaci Českého svazu včelařů Hole-
šov (2 000 Kč) 

 schválené kácení dřevin v intravilánu obce – probíhá průběžně 

 dárkové poukázky byly předány ve stanoveném  termínu 

 s panem Šidlíkem byla uzavřena dohoda o provedení práce na 
rok 2015 s platností od 01. 01. 2015, v rozsahu 25 hodin měsíčně  

 byla zaslána objednávka projektové kanceláři Ing. arch. Radko 
Pavlackého na práce ve schváleném rozsahu nabídky – „Dům 
seniorů Kostelec u Holešova – Stavební průzkum a návrh opat-
ření“  

 firma Arvita P spol. s r.o. zaslala nabídku na revitalizaci lokality 
Lipiny - bude na programu dnešního jednání rady 

 starosta obce projednal se stranami návrh řešení situace odve-
dení splaškových vod, realizace je předpokládána na jaře 2015 

 splátkový kalendář úhrady dlužného nájemného předán staros-
tou obce dlužníkovi, byly dohodnuty 3 splátky vždy k 15. v měsíci 
s předpokládaným splacením dluhu do 15. března 2015 

Rada schválila 

 schválené zřízení pracovního místa veřejně prospěšných prací – 
v jednání 

 žádosti o příspěvky spolkům budou řešeny při sestavování roz-
počtu obce Kostelec u Holešova na rok  2015, termín je stano-
ven do konce února 2015 

 provést v 1. etapě vykácení označených přestárlých, poškoze-
ných a náletových dřevin na lokalitě Lipiny (samotěžba zájemců 
o provedení práce, prodej dřeva za 500 Kč za m
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 vyhlášení záměru kácení dřevin v lokalitě Lipiny veřejným roz-
hlasem nejpozději do 15. 01. 2015 a zveřejnění na úředních des-
kách a internetových stránkách obce 

 seznam členů UIK a DIK k provedení řádné inventarizace majet-
ku a závazků obce Kostelec u Holešova ke dni 31. 12. 2014 

 rozpočtové opatření č. 4/2014, účelový neinvestiční transfer 
(dotace Zlínského kraje) ve výši 4 200 Kč - použit na nákup hasič-
ské techniky v ceně 4 200 Kč. 

 změnu v redakční radě zpravodaje KOSTKA, místo Z. Zaviačičové 
navrhuje rada obce do redakční rady M. Mikeškovou 

 zprávy o výsledku pracovních cest starosty obce 

 termín konání následujícího zasedání rady obce Kostelec u Hole-
šova dne 21. 01. 2015 

Rada projednala 

 nabídku firmy Arvita P spol. s r.o. na revitalizaci lokality Lipiny a 
rozhodla nabídku prozatím nevyužít, o způsobu 2. etapy revitali-
zace lokality Lipiny bude rozhodnuto po ukončení 1. etapy 

 informaci ředitelky MŠ o nevyhovující konstrukci  nadstřešení u 
vchodu do MŠ 

Rada pověřila starostu obce 

 účastí na semináři organizovaném 16. 1. 2015 pro představitele 
obcí Zlínského kraje, s informacemi k vyhlašovaným dotačním ti-
tulům Zlínského kraje v oblasti životního prostředí a rozvoje 
venkova 

 projednáním možnosti osazení původního nadstřešení u vchodu 
do MŠ s manažerem OPŽP 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova  č. 3/2015 
konané dne: 03. 02. 2015 
 
 

Program jednání: 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 2/2015 konané 
dne 21. 01. 2015. V období od předchozího jednání rady proběhlo  

 informace starosty obce z jednání MAS Moštěnka 22. 01. 2015, 
jednání se týkalo možností využití dotací z operačních programů 
období 2014 - 2020 

 příspěvek 2 000 Kč pro Centrum setkávání Přerov byl vyplacen  

 sponzorský dar spolku Kosteláň do tomboly na maškarní ples byl 
proplacen  

 rizikové kácení u MŠ a školní bytovky provedla 02. 02. 2015 
odborná firma p. Tobolíka, dřevo (2 x 1 m
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) prodáno za 1 000 Kč, 

bylo provedeno i zřezání rizikových nalomených větví 

 výpověď z nájmu bytu v Domě seniorů předána 24. 01. 2015, 
výpovědní lhůta běží od 01. 02. do 30. 04. 2015, dlužná částka za 
nájemné byla v plné výši uhrazena 28. 01. 2015 

 zřízení odstavné plochy pro automobily na obecním pozemku 
před domem p. P. Frnky (část obce Kout), práce provede p. Frn-
ka na jaře  

Rada vzala na vědomí 

 informace z jednání starosty o možnostech dokončení 
rekonstrukce bytu nad hasičárnou v Kostelci u Holešova 

 jednání starosty obce o možnosti odkupu panelů a dobudování 
panelové cesty od starého hřiště na Zahájí 

 požadavek na výměnu zařízení na ohřev vody v MŠ 

 informaci o pozastavení kolaudace akce Plachetky 

 žádost ředitele ZŠ o zřízení bezbariérového přístupu do budovy 
ZŠ 

Rada projednala  

 jednotlivé položky návrhu rozpočtu na rok 2015 

 návrh bodů programu veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Kostelec u Holešova 17. 02. 2015 

Rada pověřila starostu obce 

 projednáním formy účasti Kostelce u Holešova na setkání 
Kostelců v Kostelci na Hané 

 zajištěním vystoupení kapely Hulíňané na hodové zábavě 
(28. 06. 2015) 

 zajištěním autobusu na akci „Pochod slováckými vinohrady“ 
(10. 10. 2015) 

 Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 2/2015 
konané dne 21. 01. 2015 
Program jednání: 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 1/2015 konané 
dne 06. 01. 2015. V období od předchozího jednání rady proběhlo:  

 zahájení kácení dřevin na lokalitě Lipiny  

 řešení stavu nevyhovující konstrukce  nadstřešení u vchodu do 
MŠ, které neplní funkci, je zatím odloženo z důvodu rizika ne-
proplacení dotace 

Rada vzala na vědomí 

 informace o účasti starosty obce na jednání MAS Moštěnka 
22. 01. 2015, které se týkalo možností využití dotačních titulů 

 rozhodnutí Městského úřadu Holešov o změně povolení 
k nakládání s vodami – povolení k vypouštění odpadních vod 
z kanalizace v obci Kostelec u Holešova do vod povrchových je 
prodlouženo do 31. 12. 2018 

 žádost o příspěvek do rozpočtu obce na vybavení zásahové 
jednotky obce Kostelec u Holešova v roce 2015 - finanční částka 
ve výši 50 000 Kč a dále seznam materiálu, na který může být 
poskytnuta dotace (70 %) z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 
v celkové výši 254 720 Kč 

 žádost Oddělení veřejné dopravy Zlínského kraje o projednání 
navýšení příspěvku na dopravní obslužnost ze 75 na 100 Kč na 
jednoho občana s platností od 01. 01. 2015, žádost bude předlo-
žena k rozhodnutí na nejbližším jednání zastupitelstva 

 

Zprávy z obce 



 

3 

Rada schválila 

 žádost o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2015 Centru setkává-
ní Přerov ve výši 2 000 Kč 

 jednotnou výši sponzorských darů do tomboly pro spolky a 
sdružení max. ve výši 3 000 Kč  

 žádost o povolení kácení stromů ohrožujících objekty školní 
bytovky (bříza) a MŠ (bříza) 

 předání výpovědi z nájmu bytu v domě seniorů nájemci pro 
hrubé porušení smluvních podmínek 

 zřízení odstavné plochy pro automobily na obecním pozemku 
před domem v části obce Kout, obec dodá starší zatravňovací 
profily (demontované z parkoviště u MŠ), práce provede žadatel 

 záměr zakoupení služebního vozidla, návrh bude předložen 
k rozhodnutí zastupitelstvu obce 

Rada rozhodla  

 z důvodu předpokládaného posílení pracovníků obce o 1 pra-
covníka z pracovního úřadu s dotačním příspěvkem na mzdu z 
pracovního úřadu a zlepšení vybavení komunální technikou ra-
da, nezaměstnávat v době hlavních prázdnin brigádníky 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 5/2015 
konané dne 24. 02. 2015 
Program jednání: 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 3/2015, konané 
dne 03. 02. 2015 a 4/2015, konané 11. 02. 2015. V období od před-
chozího jednání rady proběhlo:  

 připravena PD dokončení rekonstrukce bytu nad hasičárnou 
v Kostelci u Holešova, bude zahájena příprava zadávací doku-
mentace pro výběrové řízení  

 vybudování panelové cesty od starého hřiště na Zahájí, bude 
zahájena příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení  

 výměna zařízení na ohřev TUV v MŠ – provedeno  

 akce Plachetky - žádost o změnu kolaudačního rozhodnutí a 
projekt skutečného stavu stavby, pokračuje vyřizování  

 návrh rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2015 byl schvá-
len na veřejném zasedání ZO 17. 02. 2015 

 bezbariérový přístup do budovy ZŠ, dodán konkrétní návrh 
řešení s rozpočtem nákladů, bude předmětem jednání dnešního 
zasedání RO 

 projednání formy účasti Kostelce u Holešova na setkání Kostelců 
v Kostelci na Hané, bude řešeno na svolané poradě starostů 

 zajištění vystoupení kapely Hulíňané na hodové zábavě 
(28. 06. 2015), domluveno ústně, bude potvrzeno e-mailem 

 zajištění autobusu na akci „Pochod slováckými vinohrady“ 
(10. 10. 2015), bude řešeno později 

 členové školské rady schváleni ZO na veřejném zasedání 
17. 02. 2015 

Rada schválila  

 úpravu prodejní ceny dřeva z kácení přestárlých stromů na 
lokalitě Lipiny na 250 Kč za m
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 z důvodu obtížnosti práce 

 návrh smlouvy – Servisní práce na rozhlasovém a varovném 
systému obce Kostelec u Holešova  

 pořízení plastových kompostérů hrazených z 90 % z dotačního 
titulu v množství cca 250 ks, výrobce JRK  

 cenu za pronájem sokolovny pro soukromé osoby (občany obce) 
a spolky ve výši 1 000 Kč při pořádání jednorázové akce 

 zprávy a podklady pro vyúčtování a proplacení jízdného za 
služební cesty starosty obce soukromým vozidlem od 8. 01. 2015 
do 24. 02. 2015 

 možnost přijetí sponzorských darů MŠ Kostelec u Holešova 
v celkové výši do 5 000/rok bez průběžného schvalování RO 

Rada vzala na vědomí 

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

 návrh na provedení úprav – odstranění bariér pro tělesně 
postižené v ZŠ Kostelec u Holešova, včetně rozpočtu, předložil 
ředitel ZŠ.  Úkol – prověřit možnosti získání dotací a finanční 
spoluúčasti okolních obcí 

Přijatá usnesení zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova 
č. 4 konaného dne 17. 02. 2015 
Zastupitelstvo obce schválilo: 

 program jednání 

 rozpočet obce na rok 2015 

 nákup nového služebního vozu pro potřeby obce 

 zprávu o uplatňování územního plánu Kostelec u Holešova  

 zastavení pořízení změny Územního plánu 

 redakční radu zpravodaje KOSTKA 

 smlouvu č. 14195373 o poskytnutí podpory ze SFŽP 

 nové vedení JS DH obce Kostelec u Holešova 

 termín příštího zasedání ZO na 21. 04. 2015 v 17:00 hodin 
Zastupitelstvo obce neschválilo: 

 příspěvek na dopravní obslužnost 
Zastupitelstvo obce: 

 vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 

 vzalo na vědomí informace o činnosti OÚ 
Úplný zápis ze zasedání Zastupitelstva obce je k nahlédnutí 
v kanceláři obecního úřadu.  
V Kostelci u Holešova 18. 02. 2015 

RNDr. Marcela Pospíšilíková,  
místostarostka obce

Vážení spoluobčané.  
     V této rubrice vás budu pravidelně informovat o činnosti obce a 
obecního úřadu ve vztahu k vám, občanům, a také o plnění úkolů, 
které jsou zakotveny v plánu rozvoje obce. 
     Pracovat pro obec jsem začal bezprostředně po mém zvolení na 
ustavující schůzi zastupitelstva obce 06. 11. 2014. Prvořadým úkolem 
bylo převzetí agendy od předchozího starosty obce pana Radoslava 
Pospíšilíka, aby správa obce přešla pod nové vedení. Toto se 
v poměrně krátké době zdařilo. I když setřídění těchto materiálů a 
potřebné seznámení se s nimi si vyžádá určitý čas. 
     Záležitosti, které bylo možné nebo nutné řešit operativně, byly 
upřednostněny. Od 10. 11. 2014 byla na obecním úřadu prodloužena 
doba úředních hodin do 17.00. Na několika místech v obci byly 
skáceny nebezpečné, přestárlé, suché nebo jinak závadné stromy. 
Náhradou budou vysázeny jiné vhodné rostliny. Pracovníci obce 
provedli prosvětlení a zmlazení okrasných tújí a keřů na návsi a pod 
farským kopcem. V této činnosti budou v předjaří pokračovat. Dále se 

snažili v zimních měsících udržet průjezdnost a schůdnost místních 
komunikací. Nejhorší situace nastala 02. 12. 2014, kdy zdejší oblast 
zasáhla silná ledovka, nejintenzivnější za posledních 30 let. Obec byla 
15 hodin bez elektrického proudu. V důsledku toho nebyla v provozu 
školská zařízení zřizovaná obcí. Na domě seniorů se netopilo. Přes 
složitost dané situace mohu konstatovat, že nedošlo k žádné újmě na 
zdraví nebo mimořádné události. 
     Na návsi již neparkují nákladní auta. Zlepšila se tím funkčnost a 
také estetický vzhled středu obce. V některých ulicích se nám myšlení 
majitelů aut změnit nepodařilo. Parkují stále tak, že omezují ostatní 
spoluobčany při chůzi po chodnících nebo jízdě autem. Staré přísloví 
praví: „ Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod“. Naší 
snahou je podněcovat u těchto spoluobčanů iniciativu k hledání 
způsobu, jak danou situaci řešit.  
     V závěru roku 2014 byly zrealizovány dvě stavební akce, které ještě 
připravilo předchozí zastupitelstvo obce. Přepojení kanalizační sítě→ 

Příspěvek starosty obce 
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v části obce Zahájí a zateplení budovy mateřské školy. Obě investice 
byly řádně připraveny a proběhly bez problémů. V lokalitě Lipiny bylo 
započato s kácením přestárlých třešní formou těžby místními občany. 
Do konce měsíce března bude takto skáceno 80 stromů. Dalších 20 
stromů skácí profesionální hasiči v rámci profesního nácviku této 
činnosti. Minimálně dalších 50 stromů bude skáceno v příštím období 
vegetačního klidu. Následně bude tento pozemek o výměře 3 hektary 
revitalizován na klidovou zónu.  
     Zimní měsíce jsou časem účetních závěrek uplynulého roku, také 
plánováním roku následného. Pro bezproblémový chod obce bylo 
nutné správně navrhnout, odsouhlasit a schválit rozpočet obce na rok 
2015. Schválený rozpočet je vyrovnaný, v celkovém objemu příjmů na 
straně jedné a výdajů na straně druhé ve výši 11 536 900 Kč.  
     Prioritními akcemi pro rok 2015 jsou: rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v Kostelci u Holešova s vytvořením jedné bytové jednotky. 
Položení panelové cesty k rodinnému domu manželů Ležákových 
podél pozemku Kleštěnec. Zřízení autobusové čekárny v Karlovicích. 

Odstranění nejproblémovějších závad na domě seniorů – ČOV, 
výtahová šachta, železná konstrukce únikového schodiště. 
Modernizace školní kuchyně. Nákup služebního auta pro potřeby 
obce. V současné době obec pro tyto účely dopravní prostředek 
nemá. Za této situace je velmi obtížné zajistit operativní, rychlé řešení 
všech úkolů. 
     Od 1. března po dobu 8 měsíců byla v rámci veřejně prospěšných 
prací uzavřena pracovní smlouva s panem Petrem Kubačkou. Hlavním 
jeho úkolem je řešit problémová místa zdejších chodníků, jejich 
předláždění. Toto pracovní místo je výrazným způsobem finančně 
dotováno úřadem práce.  
     Vážení spoluobčané, jsem si vědom toho, že v takovémto příspěvku 
se nedají vyčerpávajícím způsobem vysvětlit a popsat všechny aktivity, 
které obec provádí. Dalším zdrojem informací pro vás může být 
pravidelné veřejné zasedání zastupitelstva obce, na které vás srdečně 
zvu. 

Ing. Petr Hlobil 

 

Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kostelec u Holešova na 
školní rok 2015/2016 

bude probíhat v týdnu od 16. do 20. 04.2015. V tomto týdnu rodiče, 
kteří mají zájem o umístění dítěte v naší mateřské škole, odevzdají 
svou žádost k rukám ředitelky MŠ. Povinnou součástí žádosti rodičů je 
potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte dle zákona. Žádost si 
můžete stáhnout a vytisknout na webových stránkách mateřské školy 
nebo vyzvednout v tištěné podobě v mateřské škole od úterý 
07. 04. 2015. 

Při přijímacím řízení postupuje ředitelka mateřské školy podle zákona 
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), správního řádu a závazných 
kritérií pro přijímání dětí do MŠ v Kostelci u Holešova platných pro 
školní rok 2015/2016.  
     Také tato kritéria naleznete na webu MŠ v sekci Školní dokumenty. 

Zdeňka Zaviačičová, ředitelka MŠ Kostelec u Holešova 
 

Než půjde do školky 
aneb  

důležité informace pro rodiče, kteří chtějí přihlásit děti do mateřské školy: 
     Mateřská škola zajišťuje především předškolní vzdělávání dětí, 
nikoli pouze jejich hlídání. V případě, že vaše dítě začne chodit do 
mateřské školy a nebudou mu ještě tři roky, věnujte, prosím, pozor-
nost několika následujícím bodům. 
Děti, které jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání 

 nemohou mít v MŠ plenky, dudlík ani pít přes savičku z láhve  

 měly by se umět napít z hrníčku a jíst lžící 

 měly by alespoň poznat, na jakou část těla se oblékají kalhoty 
(punčošky) a na jakou tričko nebo bunda, spolupracovat 
s dospělým při oblékání a obouvání; děti kolem čtvrtého roku by 
se měly samy umět obléci a dospělý pouze upravuje, zapíná a 
zavazuje oděv a obuv 

 měly by při jídle sedět u stolečku – nemůžeme za nimi běhat 
s jídlem po celé třídě 

 měly by vydržet 5 – 10 minut při klidné činnosti (vyprávění po-
hádky, kreslení, prohlížení knížky, skládání kostek apod.) 

 měly by spolupracovat při dodržování hygienických návyků 
s dospělým (rodiče, učitelky v MŠ) – zejména se jedná o smrkání 
a oznámení potřeby na toaletu – a postupně zvládat dovednost 
mytí a utírání rukou 

 měly by zvládnout pěší chůzi na úrovni běžné pomalé procházky 
(ne na kočárku ), a to nejen po rovině, ale i do kopce a z kopce 
(v naší obci není právě typická hanácká rovinka)  

     Prosíme maminky, aby tyto informace braly jako radu, díky které 
jejich děti snadněji zvládnou pobyt v mateřské škole. Jednou i vaše 
děti budou předškoláky a budou se připravovat na vstup do základní 
školy. A jistě by se vám nelíbilo, že namísto vzdělávacích činností je 
učitelky posadí třeba k televizi a přebalují a krmí děti, které to ještě ve 
třech letech nezvládají. 

Zdeňka Zaviačičová, ředitelka MŠ Kostelec u Holešova 

Den otevřených dveří 
     Zveme všechny rodiče i jiné zájemce na Den otevřených dveří, 
který proběhne ve čtvrtek 16. dubna v době od 07:30 do 11:30 hodin 
a odpoledne od 14:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy. 
     Přijďte se podívat, jakými metodami a v jakém prostředí se vzdělá-
vají nejmladší "školáčci" v Kostelci. Budou pro vás připraveny ukázky z 
několika oblastí naší práce i prohlídka mateřské školy. 

     Prosíme vás o dodržení stanovené doby, která vychází 
z hygienických a psychohygienických podmínek závazných pro mateř-
skou školu. 
     Navštivte také naše webové stránky www.materska-skola-
kostelec-u-holesova.cz, kde se dovíte více i o všech uskutečněných i 
plánovaných akcích naší mateřské školy. 
 

Zdeňka Zaviačičová, ředitelka MŠ Kostelec u Holešova 

Mateřská škola 

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 21. 4. 2015 v 17 hodin. Zveme všechny občany, 

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

 

http://www.materska-skola-kostelec-u-holesova.cz/
http://www.materska-skola-kostelec-u-holesova.cz/
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Vrby se nám zelenají, na vše strany rozkvétají, radujme se, veselme se! 

     Takhle krásně vítá příchod jara lidová poezie. A v tomto duchu 
chceme uvítat jaro i my s dětmi v mateřské škole. Snad se nám letos 
podaří vynést včas Mařenu (Moranu) za vesnici do potoka a sledovat, 
jak popluje (a odpluje) i se zimou pryč ze vsi. Zasejeme si obilíčko a 
bylinky, obarvíme vajíčka, namalujeme kuřátka a zajíčky a nazdobíme 
si tím vším mateřskou školu. A budeme si zpívat a povídat, povídat a 
zpívat. Hlavně zpívat. Protože zpěv povznáší duši, jak říkával nejen 
můj drahý tatínek, ale také jeden z nejvzácnějších lidí, které jsem ve 
svém životě potkala, učitel, zpěvák a muzikant Pavel Jurkovič.  A 
protože nedávno odešel z tohoto světa, věnuji tenhle článek, když 
dovolíte, také jemu, jako vzpomínku a poděkování za všechno, co mě 
naučil. Zanechal po sobě mnoho dobra, moudra a lásky, krásné hudby 
a vzpomínek a nespočet překrásných písniček pro děti. 
     Všimli jste si, že písničkou vyjádříte radost, smutek, lásku, bolest, 
legraci i zlost, naději i víru? Škoda, že se dnes tak málo v rodinách 
zpívá. Protože nejen povznášet duši, ale i vytvářet a upevňovat vzá-
jemnou náklonnost a soudržnost, odpovědnost, ohleduplnost a 
schopnost spolupracovat, rozvíjet tvořivost a kreativitu, cit pro jazyk, 
vztah k domovu a tradicím, a dokonce i výchovu k toleranci… To 
všechno dokáže společný zpěv a muzicírování.  

Jedním z rituálů před spaním je v naší školce nejen pohádka, ale také 
ukolébavka. Zpěv klidné písničky, do níž se zaposlouchají na lehátkách 
před odpočinkem, si děti již dokonce vyžadují; mají své „oblíbenky“, u 
kterých si šeptají text při našem zpěvu.  
     A tohle je jedna z nich, ta „naše“ (můžete si tam dosadit kterékoli 
jméno, což my prostě udělat musíme, takže tato ukolébavka se zpívá 
s repeticemi i desetkrát):   
Hajé, hajé, hajinké, bróčku, bróčku malinké.  
Bode-li se bubák ptáti, šla-li Anička juž spáti,  
řekne jemo maměnka: Anička juž hajinká…  
     Je úžasně dojemné pozorovat, jak ostříle-
ní šestiletí „fotbalisté - skoroškoláci“ 
s přivřenýma očima čekají, až v ukolébavce 
uslyší právě svoje jméno, načež se blaženě 
usmějí a zavřou oči. To je kouzlo hudby. 
A tak si s přicházejícím jarem taky zazpívejte. Pro radost, při práci, z 
nostalgie – nebo prostě JEN TAK. 

Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola

 

                                                                                                                                                         (Foto Aná)  
Letošní zima v Kostelci 

V rytmu afrických bubnů  ↑                                     Příprava na koncert  ↑                          Výroba krmítka ↑ 

Stavíme sněhuláka ↓                                                 Zpátky na kopec ↓                                 Zimní domeček→ 
→ 
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Foto: archiv školy 

Bobování na Hostýně  

 
 
     Ve středu 28. ledna využili žáci 1. a 2. třídy vynikajících sněhových 
podmínek a vydali se s paní učitelkou Magdalenou Kamencovou a 
Petrou Dítětovou bobovat na Hostýn. Už při nakládání všech bobů do 

autobusu bylo zřejmé, že tento 
den se vydaří.  
     Po příjezdu se sice žáci i paní 
učitelky pořádně zapotili, když si 
museli v hlubokém sněhu vyjez-
dit alespoň nějakou dráhu 
k bobování, ale výsledek byl 
skvělý. Jezdilo se jako „o život“. 
A protože Svatý Hostýn má 
v zimě neobyčejné kouzlo, výlet 
plný zimních radovánek si 
všichni náramně užili. Po zábav-
ném válení se ve sněhu, koulo-
vání, prohrabávání se, kutálení 
se a bobování dětí, které 
s nadšením nakládaly na své 
boby i paní učitelky, se všichni 

odebrali do Poutního domu na svačinku. Tam teprve dolehla únava a 
nastalo nezvyklé ticho… S nástupem do autobusu se však únava 
rozplynula neznámo kam a z pohádkově stráveného dne se všichni 
vraceli do školy nejen s růžovými líčky, ale také s velikými úsměvy na 
rtech. 

Mgr. Petra Dítětová  
 

Lyžák ZŠ Kostelec u Holešova  
     Lyžařský výcvikový kurz, nebo chcete-li lyžák, zůstává v paměti 
snad všech žáků, studentů i osob školou již nepovinných. Lyžák v nás 
probouzí vzpomínky na něco nezapomenutelného. Spousta zábavy, 
lyžování, polední klid, maškarní a samozřejmě večerka. Tyto vzpomín-
ky si jistě uchovají i žáci 7. a 8. třídy ZŠ Kostelec u Holešova 
 

 

     Na náš letošní lyžařský výcvikový kurz jsme se vypravili do oblasti 
Valašského království, do Velkých Karlovic. Sněhové podmínky nám 
místní připravili na výbornou. Sjezdovky dobře upravené a sluníčko 
nás hřálo každé dopoledne i odpoledne. Zkušenější lyžaři si užívali 
jízdu ve ski areálu Razula a začínající lyžaři plužili na sjezdovce Horal. 
Ale i ti, jež stáli na lyžích poprvé, zdokonalili své lyžařské dovednosti 

natolik, že nakonec zdolali i sjezdovku na Razule.  
     Na svahu den nekončil, po sportu odpočinek i zábava, jež se ode-
hrávala na hotelu Galík. Večerní programy byly pestré. Po přednáš-
kách a videoprojekcích žákovských jizd natočených během dne násle-
dovaly aktivity a hry uspořádané jednotlivými skupinami.  
A závěr? Předání diplomů a cen, zhodnocení kurzu, karneval a disko-
téka. Zkrátka prima lyžák, nové zkušenosti, zážitky a hlavně vzpomín-
ky… Ty nám nikdo nemůže vzít! 

Mgr. Renata Smékalová 

Maškarní karneval ve školní družině 
 
     Ve čtvrtek 5. února 2015 přišly děti ze školní družiny a školního 

klubu do tělocvičny školy, aby se společně zúčastnily karnevalu. Kar-

Základní škola 
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neval pořádáme každo-
ročně, díky aktivní účasti 
žáků každoročně. Děti 
připravily výzdobu, po-
mohly s výrobou plakátů, 
vyrobily si masku. Pro-
gram byl opravdu boha-
tý, děti si zařádily při 
soutěžích - např. tanco-
vání s koštětem, tanci s 
nafukovacím balonkem, 
podlézání pod tyčí a 

podobně. Každá maska byla při svém představení odměněna sladkou 
odměnou. Také proběhlo nezbytné focení všech zúčastněných v 
krásných a originálních maskách. Moderování akce se ujala paní 
vychovatelka Elena Pospišilíková, které tímto děkuji. Už se těšíme na 
příští karneval! 

 Lenka Kotolanová, vychovatelka ŠD 
 

Maškarní karneval v Kostelci u Holešova 

 
     Šašci, piráti, princezny, lvíček, čarodějnice, králíček, bandita, zloděj, 
tygřík a mnoho dalších krásných masek se sešlo první únorovou neděli 
v kostelecké sokolovně. Neobjevily se tam náhodou, přišly se pobavit 
na maškarní karneval, který uspořádala základní škola a kulturní 
komise ve spolupráci s obecním úřadem. Pro děti byly přichystány 
soutěže, ocenění masek, ocenění výtvarné soutěže  
a občerstvení. Mezi jednotlivými aktivitami si všichni zatancovali 
v rytmu dětských písní. Karneval se velmi vydařil a rodiče s dětmi 
odcházeli v dobré náladě po pohodově prožitém nedělním odpoledni. 
Poděkování zaslouží všichni organizátoři, ale i žáci školy, kteří se 
aktivně na průběhu akce podíleli. 

Mgr. Petra Pospíšilíková 
 

MŠ v ZŠ 

 
     Po Vánocích navštívily první třídu děti z MŠ. Na návštěvu přijeli 
předškoláci z Němčic a Roštění. Doprovod jim dělaly paní učitelky. 
Děti z Kostelce přišly s jejich paní ředitelkou. Všichni se tak podívali do 
školy ještě před zápisem do 1. třídy pro školní rok 2015/2016. S ra-

dostí a nadšením se zapojili do výuky s prvňáčky, popovídali si s kama-
rády - již školáky a někteří si s žáky 1. třídy zacvičili v tělocvičně. Než 
se všichni nadáli, dvě hodiny utekly a museli jsme se rozloučit. Bylo to 
však příjemně prožité dopoledne. Věříme, že tyto návštěvy pomůžou 
dětem z MŠ překonat obavy z „velké školy“, podpoří jejich zájem a 
nadšení pro přestup do základní školy. Díky spolupráci s vedením 
mateřských škol se nám to daří. 

Mgr. Petra Dítětová  
 

Patronát deváťáků v první třídě 
     Společné aktivity 1. a 9. třídy probíhají v naší škole podle plánu 
podobně jako v minulých letech. Prvňáci oceňují každou akci, vždy se 
moc těší. Několikrát proběhlo společné setkání ve třídách, společná 
hodina tělesné výchovy - deváťáci připravili překážkovou dráhu pro 
prvňáky. Pro předávání náramků přátelství napekli deváťáci pro 1. 

třídu muffiny, slav-
nostně proběhlo 
pasování na čtenáře 
a předávání slabiká-
řů.  Společný čas 
trávili i během 
vánoční besídky se 
zdobením perníčků, 
vzájemně si pak 
předávali malé 
dárečky. V plánu 
byla i společná 
vycházka se stavě-

ním sněhuláků, což bylo odloženo, a letos už to asi nestihneme. Žáci 
se pravidelně setkávají během přestávek, chodí spolu do herny nebo 
tráví společný čas v 1. třídě. Věříme, že tyto aktivity jsou přínosem 
pro všechny. 
 

 
Mgr. Petra Dítětová, ZŠ Kostelec u Holešova 

Vánoční besídka v domě seniorů 
     Ve středu 16. 12. 2014 si žáci naší školy připravili vystoupení pro 
babičky a dědečky z domu seniorů. Na programu bylo hraní na flétnu, 
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recitace básní, hra na žesťové nástroje, hra na kytaru, sólový zpěv a 
 zpěv za klávesového doprovodu. Po vystoupení jsme seniorům rozda-

li vánoční přáníčka. Odměnou pro nás byl potlesk a poděkování za 
hezky připravené vystoupení. 

 Barbora Furchová, 7. třída 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 
     Zápis budoucích prvňáčků proběhl na naší škole v pátek 
16.  1. 2015. Dostavilo se 22 dětí, 2 děti pak přišly v náhradním termí-
nu. Rodiče 4 dětí zvažují odklad školní docházky, přesný počet bude-
me znát až na konci května. 
     Je už naší tradicí, že zápis probíhá hravou a zábavnou formou. 
V letošním roce tak děti mohly ve třídách potkat malířku, spisovatel-
ku, stavitele nebo třeba pekařky, se kterými si povídaly, stavěly a 

počítaly. Naprosto přirozeně tak ukázaly, co všechno umí, seznámily 

se se školou a třídami a poznaly všechny paní učitelky i vychovatelky 
z 1. stupně. 
     Doufáme, že budoucí žáčci i jejich rodiče odcházeli spokojení, a my 
se na ně budeme těšit 1. září.  

Mgr. M. Kamencová 

Žákovský ples s pasováním na deváťáka 

 

 

 

AKTUÁLNĚ 

 

                         

 

 

 

 

 

                   Tristní stav třešňového sadu na Lipinách                                                                   „Dřevaři“ – tamtéž (příprava na další zimu) 

 (Foto Andrlíková)   



 

9 

SDH Karlovice 
Činnost sboru 

Stalo se: 
Sjezd na čemkoliv  
     V sobotu 07. 02.2015 uspořádali hasiči a 
příznivci nevšední zábavy sjezd na čemkoliv.  
Postupně se sjíždělo na klasických lyžích v dobovém oblečení, na 
saních, bobech, lopatě a na řadu přišla i duše z traktoru. Vítězem se 
stalo pojízdné pískoviště ve tvaru mušle. 
     Ve čtvrtek 12. 02. 2015 se naši zástupci zúčastnili výroční hodnotící 
valné hromady okrsku Prusinovice. V rámci okrsku byla hodnocena 
spolupráce sborů na úseku požární ochrany, činnost jednotlivých 

sborů a účast 
členů sdružení 
v zásahových 
jednotkách 
obcí.  
     V sobotu 
14. 02. 2015 
uskutečnili hasiči spolu se svými příznivci tradiční vodění medvěda. 
Masky v čele s medvědem navštívily postupně všechny obyvatele 
obce a oznamovaly blížící se konec zimy a pro křesťany blížící se začá-
tek 40denního půstu.  
     V neděli 22. 02. 2015 navštívili zástupci sboru družební organizaci 
hasičů na Slovensku v obci Podvysoká na jejich výroční valné hroma-
dě.  

Pozvánka na akce SDH Karlovice 
     Hasiči z Karlovic zvou příznivce hasičského sportu 8.5.2015 od 9:00 
hodin na I. kolo v požárním sportu, které se uskuteční na hřišti v obci 
Roštění. Soutěžit budou družstva z okrsků Prusinovice a Holešov. 
Vítězové postupují do okresního kola. 

 30. 05. 2015 pořádají hasiči spolu s KVZ Kostelec u Hol. dopoled-
ne pro děti a rodiče v areálu střelnice v Kostelci.  

 13. 06. 2015 pořádá SDH Karlovice Závody v útoku na červeného 
kohouta od 9:00 hodin. V 11:00 hodin se uskuteční soutěž o po-
hár obce Karlovice pro mladé hasiče a dorost. 

  

Karlovický list 

POŽÁRY PŘI VYPALOVÁNÍ POROSTU A  TRÁVY 
Důležité rady a informace  

     K nejčastějším příčinám vzniku těchto požárů patří nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré trávy, listí 
a klestu při předjarní přípravě zahrádek a porušování zákazu plošného vypalování travních porostů. Přestože u spálené trávy 
obvykle nelze vyčíslit škodu, oheň se ve větru rychle šíří a může zasáhnout také les, zahradní chatku nebo bytovou zástavbu a 
požár pak může ohrozit i lidské zdraví a životy. Kromě rizika zranění a ztrát na majetku má vypalování také ekologické dopady při 
úhynu živočichů v travnatých plochách. Plošné vypalování porostů zákon o požární ochraně nedovoluje a porušení zákazu trestá 
u fyzických osob pokutami až do 25 tisíc korun a u právnických osob postihem až do 500 tisíc korun. Přestože pálení shrabané 
trávy, listí či klestu zákon výslovně nezakazuje, i na tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Např. pálení většího množství je 
třeba předem hlásit operačnímu středisku HZS Zlínského kraje a v některých městech a obcích lze hromady listí na zahrádkách 
pálit jen v určitých dnech nebo hodinách. I v takových případech je však třeba oheň hlídat a bránit jeho rozšíření do okolí. 
Základní a obecně prospěšná pravidla pro pálení klestu a biologického odpadu: 
•při ohlašování každého pálení na operační středisko HZS uvést datum, pálení a osobu, která za pálení odpovídá, a kontakt na ni 
(nejčastěji mobilní telefon), 
•dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru, 
•osoba mladší 15 let nemůže biologický odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena, 
•velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, 
kdy je na místě přítomen dozor,  
•při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit, 
•místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, v němž budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu 
(zeminu), 
•místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek, 
•opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně, 
•místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat, 
•příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, 
•spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů. 

(Vybráno z informací HZS Zlínského kraje) 
Stránku připravil: Ing. Ladislav Pospíšilík 
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Ing. Ladislav Pospíšilík  

Datum Hodina Název akce Místo konání Pořádá 

26. 03. 2015 17:00 
Podvečer s pohádkou v místní knihovně. 
 

knihovna Kulturní komise 

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

DUBEN     

01. 04. 2015 09:30 MŠ V DOMĚ SENIORŮ-Velikonoční koleda Dům seniorů Mateřská škola 

     

Duben 20:00 Megalika –hudební vystoupení Sokolovna Megalika-Kosteláň, Sokol 

Duben  Požární ochrana Základní škola SDH Karlovice 

Duben  Jarní sběr papíru Základní škola Základní škola 

30.4.2015 16:00 Pálení čarodějnic a stezka odvahy Hřiště pod lesem 
Základní škola 
SDH Kostelec 
Rada rodičů 

KVĚTEN     

15. 05. 2015 17:00 Školní akademie Sokolovna Základní škola 

Květen  Den matek Mateřská škola Mateřská škola 

Květen 17:00 Divadelní představení Sokolovna Základní škola 

Květen  Vítání občánků Zasedací místnost OÚ Kulturní komise 

29. 05. 2015 dopoledne 
Den dětí – sportovní dopol. 
Pohádkový les pro ZŠ, MŠ i veřejnost 

Hřiště pod lesem, Kostelecký les, dolní 
hřiště 

Základní škola 
KVZ 
Mateřská škola 

30. 05. 2015 
08:30-
12:00 

Střelecká soutěž pro děti v doprovodu rodičů. 
Povolená účast dětí od 10let. Soutěží dítě a 
jeden z rodičů. 
Co umí hasiči 

Střelnice KVZ 

Klub vojáků v záloze 
 
 
SDH Karlovice 

30. 05. 2015 14:00 Dětský den Myslivna Rada rodičů 

Květen 16:00 Povídání o výchově nejen pro rodiče Sokolovna Základní škola 

ČERVEN     

Červen 14:00 Vystoupení Základní školy v Domě seniorů Dům seniorů Základní škola 

Červen 14:00 Vystoupení Mateřské školy v Domě seniorů Dům seniorů Mateřská škola 

13. 06. 2015 09:00 
Požární sport netradičně -muži, starší páni 
 

obec – náves nebo hřiště pod lesem  SDH KARLOVICE 

13. 06. 2015 11:00 O pohár obce Karlovice-mladí hasiči obec –náves nebo hřiště pod lesem SDH KARLOVICE 

24.6.2015 08:00 Myslivecká olympiáda pro žáky ZŠ Kostelecký les Myslivecké sdružení  

25. 06. 2015 08:00 Branný den 
Hřiště pod lesem 
AKCE PRO ŠKOLU 

ZŠ KOSTELEC 
SDH Karlovice 

27. 06. 2015 13:00 Hodový fotbálek hřiště TJ Moravan 

červen  Hasiči pro Mateřskou školu hřiště SDH Karlovice 

Červen 09:30 Deváťáci ve školce Zahrada MŠ 
Základní škola 
Mateřská škola 

Červen  Karlovické skotačení   Prostor u rybníka SDH Karlovice 

Červen  Setkání Kostelců Kostelec na Hané Spolky 

26. 06. 2015 20:00 Hodová zábava Myslivna Myslivci 

27. 06. 2015 10:00 Hodová zábava Myslivna Myslivci 

28. 06. 2015 20:00 Hodová zábava -Dechová hudba Myslivna Myslivci 

  KOFOLE-Kostelecké folckové léto Myslivna Kosteláň 

ČERVENEC     

11. 07. 2015 
9:00 

 
Nohejbal -11. ročník Hřiště u rybníka SDH KARLOVICE 

1. - 10. 07.2015  Denní tábor  Základní škola 

Plán akcí pro veřejnost 
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     Dům seniorů v Kostelci se stal už dávno nedílnou součástí obce. Ve 
své další obrázkové reportáži vám chci přiblížit naše volnočasové 
aktivity i služby, které nám náš domov nabízí. 
     O pravidelných návštěvách lékaře jednou za měsíc jsem již psala a 
zvlášť letos v zimě jich bylo potřeba, viróza řádila, cesta na zastávku 
autobusu do Holešova byla někdy až neschůdná. Díky za obětavost, 
pane doktore Zlámale! Pro dlouhé zimní večery nám přišla letos vhod 
zbudovaná knihovna, která nenápadně vznikla z různých sponzorských 
darů, takže si dnes každý vybere k počtení, co ho zajímá. Abychom 
vždy my ženy vypadaly ve svém věku trochu k světu, o to se stará paní 
Vlasta Tomčíková, která jako zkušená kadeřnice k nám rovněž skoro 
pravidelně dochází. Největší volnočasové aktivity trávíme v naší spole-
čenské místnosti, a když místa nestačí, přestěhujeme se do vstupní 

haly, což nevadí, protože domov má ještě jeden zadní vchod a východ. 
Konají se zde rodinné oslavy, vystoupení žáků místní nebo mateřské 
školy, besedy s představiteli obce, a to nás těší, neboť cítíme, že 
opravdu jsme součástí obce, která si nás váží. Nakonec ještě jeden 
postřeh k poslednímu obrázku, na kterém je paní Marcela Slaměníko-
vá, prodavačka našeho malého obchůdku. Potěšilo nás, že na posled-
ním zasedání zastupitelstva pan starosta popřel liché zvěsti, že s ob-
chůdkem se bude provádět nějaká rekonstrukce a že o naši oblíbenou 
prodavačku přijdeme. To by byli smutní i obyvatelé domů z blízkého 
okolí našeho domu seniorů. 
     Loučím se s vámi a zvu vás do našeho domu na návštěvu. 

Text a foto: Jaroslava Ondráčková 

 

 
 
Rozhovor s RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou, místostarostkou obce

1) Paní místostarost-
ko, mohla byste našim čte-
nářům přiblížit některé 
podstatné profesní a osobní 
události ze svého života? 
M.P.: Narodila jsem se 
ve  Vyškově, ale záhy jsem se 
s rodiči přestěhovala do 
Prostějova, kde dosud žijí 
moji rodiče a bratr. Zde jsem 
absolvovala základní školu, 
gymnázium a po maturitě 
jsem se stala posluchačkou 

Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně. Na univerzitě jsem začala studo-
vat obor geologie a ložisková geologie, od třetího ročníku jsem se 
specializovala na obor hydrogeologie. Studium tohoto oboru jsem 
dokončila na Univerzitě Komenského v Bratislavě v r. 1982. Po získání 

doktorátu přírodních věd RNDr. jsem začala pracovat ve firmě Vodní 
zdroje Praha, závod Holešov. Ve stejné firmě, dnes už akciové spo-
lečnosti Vodní zdroje Holešov pracuji dodnes. Kromě práce hydro-
geologa zde zastávám pozici ředitelky divize geologie a ekologie. V r. 
l996 jsem se provdala za Jiřího Pospíšilíka, máme spolu sedmnáctile-
tého syna Františka a v Karlovicích bydlíme od  r. 2000, kdy jsem se 
po mateřské dovolené vrátila do práce.  
2) Jaké máte zkušenosti s komunální politikou, pomáhá vám 

k tomu absolutorium VŠ a je poznat, že v současném vedení 
obce je dokonce 7 vysokoškoláků? 

M. P.: S řízením obce zkušenosti nemám, ale doufám, že se mi v mé 
nové roli budou hodit dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi. Komuni-
kace se zákazníky i kolegy z branže, řešení nejrůznějších pracovních 
problémů a organizace práce, to je dlouhodobě náplní mé pracovní 
činnosti. Nerozlišuji lidi na ty s tituly a ty bez nich. Důležité je, aby 
vytvořili kolektiv, který bude schopen najít společnou řeč a využili 
každý co nejlépe svých zkušeností, znalostí a schopností.  S panem→ 

Dům seniorů 

↑Beseda se starostou obce   ↓ Knihovna                     ↑ V hale                          ↓U lékaře                          ↑U kadeřnice              ↓ Obchůdek     
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starostou jsem se po obecních volbách dohodla, že se do toho spo-
lečně dáme a naše spolupráce se vyvíjí pozitivně. V našich funkcích 
jsme oba začátečníci, ale snažíme se věcem porozumět a racionálně 
je řešit. 
3) Jak jste spokojena s úkoly, které jako místostarostka budete 

muset plnit a řešit, jedná se např. o práci s komisemi a ovlivňo-
vání jejich činnosti.  

M. P.: V době, kdy jsem se rozhodovala kandidovat do zastupitelstva 
a i později, když jsem byla zvolena místostarostkou, jsem si byla 
vědoma toho, že mi přibude nová odpovědnost, nové starosti a po-
vinnosti. Rozhodla jsem se tento úkol přijmout a budu se snažit ho 
zvládnout co nejlépe. Podle mých dosavadních, zatím velmi krátko-
dobých zkušeností je jasné, že to bude práce velmi zajímavá, ale 
mnohdy i velmi nelehká. Spektrum problémů, které je třeba na obci 
řešit, je velmi široké a občas i velmi náročné, zvláště tehdy, když se 
musíte rozhodnout, zda je třeba zvolit racionální nebo citlivý přístup. 
K vašemu konkrétnímu dotazu ohledně komisí: zatím máme ustano-
veny pouze dvě komise. Kulturní komisi vede paní ředitelka MŠ Zdeň-
ka Zaviačičová a KOČIS (komise pro činnost spolků) má na starosti 
Ing. Ladislav Pospíšilík. Oba vedoucí již vedli komise v minulém vo-
lebním období a mám za to, že kontinuita bude ku prospěchu věci. 
Dohled nad prací ustanovených komisí je v současné době v gesci 
starosty obce a zatím nevyvstala potřeba zřídit další komise. 
V současné době zpracováváme společně se starostou požadavky 
spolků na jejich činnost. Je potřeba už dnes na začátku kalendářního 
roku řešit, např. organizaci Kosteleckých hodů, kterým bude předchá-
zet Setkání Kostelců v Kostelci – letos to bude Kostelec na Hané.  
4) Hodně se spekuluje o tom, že tzv. opozice, tj. lidé v obecní radě 

a zastupitelstvu, kteří nepatří k vítězným stranám obecních vo-
leb, jsou k vaší činnosti kritičtí a snad i vaši činnost brzdí. 

M. P.: Na tuto otázku mě napadá jen jediná odpověď. Všichni žijeme 
v jedné obci a měli bychom se v našem vlastním zájmu snažit, aby-
chom se zde cítili co nejlépe. Tím myslím nejen to, že bychom si zde 
vytvořili příjemné místo k bydlení, ale i pohodové mezilidské vztahy.  
Jedním ze základů demokracie je diskuse, a proto jednoznačně prefe-
ruji konstruktivní výměnu názorů před direktivním přístupem. Já 

osobně zatím necítím ze strany tzv. opozice snahy využít zkušenosti 
získané v období, kdy řídili dění v obci, ke zpochybnění rozhodnutí 
nového vedení obce. Na druhou stranu je pravda, že nové vedení 
obce bude pod silnou kontrolou, a proto musíme být schopní naše 
rozhodnutí obhájit nejen před tzv. opozicí, ale hlavně i před občany, 
kteří nás do vedení obce zvolili. Jednou z platforem, na které je mož-
né obhajovat rozhodnutí vedení obce před opozicí i občany, je i zpra-
vodaj Kostka.  
5) Když mluvíte o Kostce, jak se vám líbí toto periodikum? 
M. P.: Zpravodaj Kostka je dle mého názoru velmi užitečný. Já osobně 
Kostku pročtu od začátku do konce a jsem toho názoru, že grafika, 
formát i obrazová část jsou na velmi solidní úrovni. K obsahu bych 
chtěla říci jenom tolik, že by si Kostka zasloužila víc konkrétních in-
formací o aktuálním i plánovaném, budoucím  dění v obci, které by 
zajímaly občany. Aktivní účast občanů na budoucím dění v obci je 
velmi důležitá a žádoucí. V této souvislosti bych chtěla vyzvat občany, 
aby více navštěvovali veřejná zasedání zastupitelstva, diskutovali se 
členy zastupitelstva o dění v obci a přinášeli inspirativní nápady.  
6) Starosta je z Kostelce a vy jste z Karlovic. Je tím zaručena rov-

nováha mezi potřebami obou místních částí? 
M. P.: Snaha o vyvážený poměr mezi zástupci obou místních částí 
v zastupitelstvu obce byla od samého počátku, tj. už při sestavování 
kandidátky do obecních voleb. Po volbách jsou za Karlovice 
v zastupitelstvu 3 zástupci, což je velmi pozitivní stav. V mém zájmu 
samozřejmě je upozorňovat a hledat řešení problémů v Karlovicích a 
některé z nich už jsou zařazeny i do programu rozvoje obce. Jednou z 
priorit je například zřízení autobusové čekárny v Karlovicích, kterou 
bychom rádi dokončili co nejdříve. V současné době diskutujeme o 
možnosti jejího umístění. Na závěr bych jen chtěla dodat, že 
pro  všechny občany, kteří budou potřebovat se mnou osobně pro-
mluvit, budou přicházet s nápady, sděleními či stížnostmi, jsou 
k dispozici mé úřední hodiny na obecním úřadě každé pondělí od 14 
do 17 hodin. 
Paní místostarostko, děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů 
k výkonu vaší funkce. 

Text a foto: Mgr. Jiří Andrlík 

 

PLES SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŽÁKŮ ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA  
     Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy v Kostelci u Holešova uspořádalo v pátek 13. února 2015 RED BLACK WHITE PLES. Všechny, kteří 
na ples zavítali, přivítala místní sokolovna vyzdobená v červeno-černo-bílých barvách a také uvítací přípitek. Navíc všichni, kteří dorazili na ples 
v uvedených barvách, byli za svou snahu odměněni malým dárečkem (ženy si ke stolům odnášely růžičku a pánové dobrotu na zub). 
     A pak už se všichni bavili a tancovali za doprovodu česko-slovenského dua I. D. Band, stejně jako při vystoupeních orientálních tanečnic 
z taneční skupiny Oriana. A samozřejmě nechybělo ani občerstvení a bohatá tombola. A tak snad jediným nedostatkem tohoto večera bylo, že 
skončil!!! 
     Všem, kteří se podíleli na organizaci plesu, stejně jako všem sponzorům, rodičům i ostatním zúčastněným, bych touto cestou chtěla jménem 
žáků naší školy poděkovat, neboť získané finanční prostředky z této akce přispějí právě jim. 

Za Radu rodičů: Renata Votavová

Rada rodičů 
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Nejstarší archeologické poznatky z Kostelce u Holešova 
Malý příspěvek k historii archeologického bádání na východní Moravě. 

     Kostelec u Holešova se zapsal do historie archeologického bádání 
na východním Kroměřížsku již v 90. letech 19. století. Jednalo se 
zejména o objevy, k nimž došlo v  zalesněné části jeho katastru – 
v kosteleckém lese. 
     Prvním z nich byl objev pravěkého hradiště v poloze s názvem 
„Hrad“. Dnes asi neznámější charakteristika lokality pochází od hole-
šovského učitele Eduarda Pecka [PECK 1891, 160–161; 1892, 47–48]. 
Jeho popis je velmi barvitý a stojí za krátké připomenutí: „Asi hodinu 
od osady vzdálený „Hrad“ mám za pravěké hradisko. Je to nejvyšší 
čásť kosteleckého lesa a je odtud pěkná vyhlídka na Hanou a 
k Hostýnu. Povrch je rovný, podlouhlý, má v obvodu asi 1000 m a dle 
toho plochy 4 až 5 hektarů. Ze tří stran je hradisko obehnáno příkopem 
až 2 m hlubokým, ze čtvrté, jižní strany nebylo příkopu třeba …“. O 
stejné  hradiště se zajímá i jiný badatel, kněz František Přikryl [PŘIKRYL 

1891, 17; 1892, 35]. Oba se o tomto hradišti dozvěděli zřejmě shod-
ným způsobem – upoutal je zajímavý místní název „Hrad“. Tehdy to 
byl nejobvyklejší postup, který přivedl archeology k mnoha zajímavým 
výsledkům. Zajímavou otázkou je, kdo z nich byl pak na místě samém 
první. Odpověď není jednoznačná. Podle první zmínky [PŘIKRYL 1891, 
17] hradiště v terénu nalezl Eduard Peck. Jinou verzi jsem nalezl 
v knize téhož autora pojednávající o kamenných křížích, považovaných 
v této době za památky misijních cest sv. Cyrila a Metoděje po Mora-
vě [PŘIKRYL 1907, 81]:  
„Na nejvyšším místě 
pohraničních kopců 
záhorských nalezl 
jsem před mnohými 
léty hradisko staro-
slovanské osady, 
pravěkého města, 
jako pohádka zacho-
vané ve stínu buko-
vého lesa“. Zdá se 
tedy, že hradiště 
jako první nalezl 
právě on. Ke své-
mu objevu byl dobře 
prakticky připraven 

svým předchozím archeologickým působením ve Chřibech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zřejmě krátce nato, na místo přichází zmíněný Eduard Peck, právě 
sbírající údaje pro svou příští knihu o holešovském hejtmanství. Jemu 
je možné spolehlivě připsat objevy mohyl rozptýlených v lese na něko-
lika místech. Později bylo spočítáno, že jich je 120 a jsou seskupeny do 
14 samostatných mohylníků. To vše se ale ukázalo postupně, jak bylo 
možné s ohledem na vzrůstající les mohyly objevit. Hned poté (1890 – 
1893) následovaly první vykopávky, které prováděl Eduard Peck, také 
spolu s dalšími badateli. Např. spolu s dnes neznámým knězem (?) Fr. 
Kalábem. Nejznámějšími se staly pozdější výzkumy z let 1908 a 1920 
pod vedením Inocence Ladislava Červinky. 

Dalibor Kolbinger 
 
 
 
POUŽITÁ LITERATURA: 
PECK, E. 1891: Hrad Hrádek u Kostelce blíž Holešova. Časopis Vlaste-
neckého spolku muzejního v Olomouci VIII,  160–161.        
PECK, E. 1892: Okresní hejtmanství Holešovské. Holešov. 
PŘIKRYL, F. 1891: Pravěké nálezy na Záhoří v r. 1889–1890. Časopis 
Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci VIII, 16–23. 
PŘIKRYL, F. 1892: Záhoří po stránce archaeologicko - ethnografické. 
Záhorská kronika I, 1–80.   
PŘIKRYL, F. 1905: SS Cyrill a Method v upomínkách památek starožit-
ných na Moravě.  Týn u Lipníka.  
PŘIKRYL, F. 1907: SS Cyrill a Method v památkách starožitných na Mo-
ravě a ve Slezsku.  Týn u Lipníka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Historie 

 
Moravští archeologové: František Přikryl, Eduard Peck a I. L. Červinka 

←  Zobrazení kosteleckých lokalit (hradiska a mohyl) na mapce  
Fr. Přikryla [PŘIKRYL 1905]. 

 

 

Farnost 

 

 

 

(Aná) Tříkrálovou sbírkou se v Kostelci u Holešova 
vybralo 22 254 Kč. Všem, kteří přispěli na pomoc 
potřebným, patří poděkování, stejně tak malým ko-
ledníkům za snahu, trpělivost a pěknou písničku. 
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JARO 2015 - A, B 

Foto: Mgr. J. Andrlík  

Budou mužstva na jaře úspěšnější? 
     Jsme teprve v první čtvrtině roku 2015, ale my se již pilně 
připravujeme na jarní část fotbalových soutěží. 
     Ti nejmenší polykají první tréninkové dávky v tělocvičně ZŠ každé 
úterý a pátek od 16:00 pod vedením pánů Zavadila a Dočkala. Účast 
na trénincích zatím není moc veliká i z důvodů různých nemocí, ale 
věřím, že se bude postupně zlepšovat. Jakmile se počasí umoudří a 
zlepší, kluci se přesunou na víceúčelové hřiště nebo travnatou plochu. 
     Muži mají týdenní tréninkovou náplň poskládanou ze 3 
tréninkových jednotek. V pondělí využíváme víceúčelového hřiště v 
Kostelci nebo umělou trávu v Holešově, v pátek pracujeme na fyzické 
kondici v tělocvičně ZŠ a o víkendu máme naplánována přípravná 

utkání. Zatím byla sehrána dvě utkání. První s A týmem mužů 
Holešova hrající krajský přebor, toto utkání jsme prohráli 5:2. Druhé 
utkání jsme sehráli s Rymicemi při vítězství 3:1. 
     Začátek soutěží mladší přípravky je naplánován na 26. 4. prvním 
turnajem na Chvalčově. V Kostelci jsou turnaje naplánovány na 1. 5., 
24. 5. a 31. 5. Termíny se do začátku soutěží mohou ještě změnit či 
upravit v závislosti na termínech zápasů mužů. 
     B tým začíná první víkend v měsíci dubnu, A tým již o týden dříve. 
Detailní rozpis utkání bude vyvěšen na stránkách obce, klubu a také 
na sociální síti. 

 

  

CHVALČOV 

NEDĚLE, 26.04. 

10.00 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – TJ Chvalčov 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – TJ Prusinovice 

TJ Chvalčov – TJ Prusinovice 

KOSTELEC 

PÁTEK, 01.05. 

10.00 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – SK Spartak Hulín 

SK Spartak Hulín – FK Loukov 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – FK Loukov 

MORKOVICE 

SOBOTA, 02.05. 

10.00 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – SFK ELKO Holešov 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – FC Morkovice 

FC Morkovice – SFK ELKO Holešov 

BEZMĚROV 

NEDĚLE, 10.05. 

10.00 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – TJ Slavkov p. H. 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – FC AJAX Bezměrov 

TJ Slavkov p. H. – FC AJAX Bezměrov 

PRUSINOVICE 

NEDĚLE, 17.05. 

13.00 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – TJ Chvalčov 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – TJ Prusinovice 

TJ Chvalčov – TJ Prusinovice 

KOSTELEC 

NEDĚLE, 24.05. 

10.00 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – SK Spartak Hulín 

SK Spartak Hulín – FK Loukov 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – FK Loukov 

KOSTELEC 

NEDĚLE, 31.05. 

10.00 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – SFK ELKO Holešov 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – FC Morkovice 

FC Morkovice – SFK ELKO Holešov 

SLAVKOV p. H. 

SOBOTA, 06.06. 

10.00 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – TJ Slavkov p. H. 

TJ Moravan Kostelec u Hol. – FC AJAX Bezměrov 

TJ Slavkov p. H. – FC AJAX Bezměrov 

NEDĚLE, 29.03. 
15.00 

SKAŠTICE – Kostelec    

 SOBOTA, 04.04. 
15.30 

Kostelec – ADMIRA  
NEDĚLE, 05.04. 
15.30 

Kostelec B – 
TUČAPY  

NEDĚLE, 12.04. 
15.30 

TĚŠNOVICE – Kostelec  
NEDĚLE, 12.04. 
15.30 

RAJNOCHOVICE – 
Kostelec B 

SOBOTA, 18.04. 
16.00 

Kostelec – ROŠTĚNÍ  
NEDĚLE, 19.04. 
16.00 

Kostelec B – 
HLINSKO  

NEDĚLE, 26.04. 
16.00 

MALENOVICE – Kostelec  
NEDĚLE, 26.04. 
16.00 

MÍŠKOVICE – 
Kostelec B  

SOBOTA, 02.05. 
16.30 

Kostelec – TEČOVICE  
NEDĚLE, 03.05. 
16.30 

Kostelec B – 
BYSTŘICE B  

SOBOTA, 09.05. 
16.30 

Kostelec – LUKOV  
NEDĚLE, 10.05. 
16.30 

Kostelec B – 
PRUSINOVICE  

NEDĚLE, 17.05. 
16.30 

SLAVIČÍN B – Kostelec  
NEDĚLE, 17.05. 
16.30 

MARTINICE – 
Kostelec B  

SOBOTA, 23.05. 
16.30 

Kostelec – SEHRADICE  
NEDĚLE, 24.05. 
16.30 

Kostelec – 
LUDSLAVICE  

NEDĚLE, 31.05. 
16.30 

TLUMAČOV – Kostelec  
NEDĚLE, 31.05. 
16.30 

ZAHNAŠOVICE – 
Kostelec B  

SOBOTA, 06.06. 
16.30 

Kostelec – PŘÍLUKY  
NEDĚLE, 07.06. 
16.30 

Kostelec B – 
ŽERANOVICE  

SOBOTA, 13.06. 
16.30 

LŮŽKOVICE – Kostelec  
NEDĚLE, 14.06. 
16.30 

KOMÁRNO – 
Kostelec B 

  
NEDĚLE, 21.06. 
16.30 

CHVALČOV – 
Kostelec B  

Sport 

PŘÍPRAVKA→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Marek   
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Vánoční turnaje 

Kdo vyhrál? To je jedno! 
     Je již mnohaletou tradicí, že se volejbaloví nadšenci a všichni z 
Kostelce, kdo nechtějí zůstat po vánočních svátcích doma u televize, 
scházejí v tělocvičně školy pravidelně 28. prosince. Volejbalového 
turnaje smíšených družstev O pohár starosty obce se tentokrát zú-
častnilo 30 aktivních hráčů v pěti družstvech. Některé týmy se vytváří 
dlouho dopředu, jiné vznikají přímo na místě. O to je to mnohdy zají-

mavější. Znovu se ukázal talent u hráčů, kteří se věnují během roku 
jiným sportům, ale i zkušenost dlouholetých volejbalistů. Nejstarším 
aktivním hráčem byl Karel Syřena.  

Díky kvalitní práci 
členů volejbalového 
oddílu TJ Sokol při 
organizaci akce pro-
běhlo všechno tak, jak 
bylo naplánováno od 
slavnostního zahájení 
až po rozdávání cen. 
Pohár si letos převzal 
z rukou starosty obce 
zástupce vítězného 
týmu s názvem To je 
jedno Jakub Zmeškal. 
Během celého turnaje 
vládla kromě snahy o 
co nejlepší výkon 
především přátelská a 
pohodová atmosféra. 
K ní často přispívají i 
roztodivné a úsměvné 
názvy týmů. Vítěznému 
týmu se tedy podařilo nejen zvítězit, ale i pobavit ostatní, a dokonce 
proniknout do názvu tohoto článku. 

Text: Mgr. Z. Ballnér, foto autor (1), R. Pospíšilík (1) 

  

Vánoční turnaj ve stolním tenise 2014 – zleva: Bělunek D., 
Dočkal M., Němec D. 3. místo, Václavek J., Václavek O., Bělu-
nek R. 1. Místo, Bleša V., _Dočkal F. 2 místo, Pospíšilíková A., 
Heryan J., Jedlička M., Pospíšilík (host) 

Vánoční mariášový turnaj – zprava Tomáš Hlobil – 1.  místo, 

uprostřed Miroslav Procházka – 2.  místo, vlevo Zdeněk Hauc-

knecht – 3. místo 

Silvestrovská malá kopaná, mužstvo č. 1: zleva nahoře: Odloži-

lík, Páník, Zmeškal J., Entr, Batoušek; zleva dole: Žůrek, Zaple-

talík, Zmeškal R. 

 

Silvestrovská malá kopaná, mužstvo č. 2: zleva nahoře: Batou-

šek, Zmeškal, Marek T.; zleva dole: Sklenář R., Přikryl, Hradil, 

Marek D., Hradil M. 

Text a foto: Mgr. Jiří Andrlík 
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Vážení přátelé kosteleckého fotbalu! 
     Dnes jsem nafotil 
tyto snímky a bylo mi 
smutno. Dávám ve-
řejně k zamyšlení, zda 
má nějaký smysl 
starat se o majetek 
oddílu, když vám jej 
někdo bezostyšně a 
beztrestně (a hlavně 

úmyslně) likviduje. Jedná se o plno odpadků rozházených po areálu, 
rozbité okno v hlavní budově nebo poničené zábradlí (buď údery 
kladivem nebo po něm vandalové kolektivně skákali). Mám fotbal rád, 
s velkou pečlivostí se o majetek fotbalového oddílu starám, ale když 
vidím takovou neúctu k majetku nás všech sportovních fanoušků, 
přepadají mě myšlenky zakázat všem těm ničitelům doživotní vstup na 

fotbalové zápasy a do sportov-
ního areálu vůbec. Uvědomuje si 
vůbec takový (čtenář mi promi-
ne) „extrahulvát“, že škodu musí 

někdo 
nahra-

dit? 
V době, 

kdy 
sportovní oddíly šetří každou korunu? 
     Obracím se proto na všechny slušné a 
hlavně vděčné diváky: uvidíte-li někoho, kdo 
ničí majetek nás všech, nenechávejte si to pro 
sebe. Pomozte vychovat slušného diváka! Takové chování a jednání 
oznamte buď mně, obecnímu úřadu, ale i Policii České republiky. 

Text a foto: Antonín Šiška, správce sportovního areálu

 

Badminton v Kostelci u Holešova 
     Druhou lednovou sobotu se konal Otevřený 
přátelský tříkrálový turnaj v badmintonu smíše-  

ných dvojic. Uvítali jsme celkem 7 párů, přišli si 
zahrát nejenom členové badmintonového oddílu, 
ale též sportovci z řad kostelecké veřejnosti, Rymic 
a Kroměříže. Dobře jsme si zahráli, protáhli těla, 
porovnali výkonnost a techniku a můžu s radostí 
konstatovat, že to byla velmi hezky strávená sobo-
ta. Už se těšíme na další turnaj, který proběhne 
v červnu. 
     Za příjemné zázemí obou akcí děkujeme koste-
lecké ZŠ a za skvělou organizaci všem zaangažova-
ným sokolům. 

Text a foto: Miluše Václavková 

 

Sportovní ples již popáté                                                                                              
     Blíží se konec plesové sezony a v Kostelci jsme ji my fotbalisté 
definitivně ukončili v pátek 27. února 5. ročníkem sportovního plesu. 
Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení včetně tomboly a 
jednoho tanečního vystoupení. Večerem nás provázela hudební 
skupina Tři na Tři band, po deváté hodině přišlo na řadu zmíněné 
vystoupení taneční skupiny TS Trick z Hulína a těsně po půlnoci 
losování o věcné ceny. I když nebyla návštěvnost taková, jakou jsme si 

představovali, měl ples výbornou úroveň a všichni se dobře bavili do 
brzkých ranních hodin. 
     Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě 
plesu, a také těm, kteří věnovali věcné ceny do tomboly. 
 

Ing. Tomáš Marek, foto Mgr. Jiří Andrlík
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