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 ..Na Marka sázaj oharka!                                                                                                                                              1/2017..  

Vzácné životní jubileum – 100 let – oslavil pan Josef Šikula

 

       Není mnoho příležitostí k setkání s člověkem, jehož věk se zapisuje už třemi číslicemi. Letos, hned na počátku roku, jsme 
mohli k tomuto krásnému výročí srdečně poblahopřát jednomu z našich spoluobčanů, panu Josefu Šikulovi. Během osobního 
setkání došlo mimo jiné i na vzpomínky na dobu prožitou v Kostelci u Holešova. Všichni, kdo jsme na tomto setkání byli, jsme 
prožili příjemnou hodinku s člověkem, který má požehnaný věk, ale mladou mysl. 

RNDr. Marcela Pospíšilíková 

. 
Konečně pořádná zima! 

Foto: archív obce, Mgr. Ballnér,  
Andrlíková 

Uprostřed čísla barevná příloha! 

Foto: archiv obce, archiv školy, 

Andrlíková 
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Vážení spoluobčané, 

vstoupili jsme do druhé poloviny tohoto volebního období. Pokud se ohlédneme zpět, můžeme konstatovat, že se nám většina plánova-
ných úkolů daří postupně plnit. Jednotlivé akce jsou součástí ročních plánů, které jsou zahrnuty do rozpočtu obce na konkrétní daný rok. 
Prakticky veškeré naše úsilí je zaměřeno na dobrou správu obecního majetku, jeho údržbu, opravu, povýšení na vyšší úroveň. Na vysvětle-
nou, do obecního majetku patří základní škola, mateřská škola, Dům služeb, Dům seniorů, dvě hasičské zbrojnice, sokolovna, Myslivna, 
sportovní areál, veřejné osvětlení, chodníky, místní komunikace, veřejná zeleň a další.  
Pro rok 2017 jsme do rozpočtu obce zahrnuli následující akce. Revitalizaci obecního po-
zemku Lipiny o výměře 3 hektary. Na tento záměr získala obec dotaci. Zbudování dětské-
ho hřiště ve sportovním areálu SK MORAVAN a dodání některých herních prvků také do 
Karlovic. Realizace této akce je podmíněna získáním dotace, o kterou si obec zažádala. V 
rámci zednických a štukatérských prací se v tomto roce zaměříme na opravu fasády, soklu 
a venkovní izolace na Domě služeb, dále na opravu ochozu na školní jídelně, renovaci 
fasády na Hasičské zbrojnici v Karlovicích a injektáž výtahové šachty na Domě seniorů. V 
plánu máme vydláždění vjezdů před garážemi v lokalitě Sušeny, ke kterému se obec zavá-
zala při prodeji těchto stavebních parcel. Dále vydláždění prostoru před garáží školní 
kuchyně a vjezdu u mateřské školy. Do sokolovny chceme pořídit novou oponu a horizon-
ty. Požádali jsme VAK Kroměříž o odkup parcely a vodojemu z roku 1918, který zbudovali 
naši předkové. Odhadní cena je stanovena na 9 tisíc korun. Pokud se tento záměr podaří, opravíme fasádu na vodojemu, který bude sloužit 
jako technická památka. V plánu máme také nákup nového automobilu pro rozvoz stravy ze školní kuchyně, obnovení potřebné komunální 
techniky, inovaci www stránek obce. 
Pro rok 2017 schválilo Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova na svém jednání 28. 2. 2017 vyrovnaný rozpočet, a to jak na straně příjmů, 
tak i výdajů ve výši 14 146 700 korun. Mimo tento plánovaný rozpočet vykázala obec k 31. 12. 2016 finanční částku na účtech ve výši 

 6 787 636 korun, která slouží jako rezerva pro financování dalších akcí plánova-
ných obcí. V procesu přípravy a projednávání je stále akce s pracovním názvem 
„Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova.“ Cílem 
zastupitelů obce je, aby tato akce byla v tomto volebním období zrealizována. 
Zvláště když dochází k častým výpadkům VO v některých částech obce a některé 
úseky nejsou vůbec nasvíceny.  
V zimních měsících postihly obec časté poruchy na vodovodním řadu. Rázem se 
občané dostali do situace, kdy byli bez přísunu pitné vody. Situace byla o to složi-
tější, že vlivem mrazivého počasí nebylo možné přistavit cisternu s vodou. Občané 
byli odkázáni na samozásobení z jiných zdrojů. Školy se dostaly do situace, kdy 
nebyly schopny zabezpečit provoz a byly nuceny žáky poslat domů. Snahou pra-
covníků VAK, kteří dané zařízení provozují a spravují bylo, aby poruchy v co nej-
kratším čase opravili. V jednom případě se oprava protáhla, protože po opravení 
vodovodního řadu došlo k jeho opětovnému prasknutí. Vážím si toho, že vy, ob-

čané, dovedete pochopit, že k takovéto situaci může dojít a že ji dokážete krátkodobě zdárně překonat. 
Podařilo se nám zajistit ubytování a jistou sociální součinnost pro občana bez domova, který pobýval převážnou dobu na návsi a v jejím 
blízkém okolí. Jeho počínání bylo často v rozporu s občanským soužitím a tolerancí ke svému okolí. V současnosti, za tohoto stavu, vnímá-
me jistou míru uspokojení, a to jak u bezdomovce, tak u vás občanů, kteří s ním byli nuceni každodenně přijít do styku. 
 

Vážení spoluobčané, nacházíme se v období nástupu jara a příchodu Velikonoc. Přeji Vám, abyste citlivě vníma-
li kouzlo jarních měsíců a hodnotně prožili nadcházející křesťanské svátky.   

Ing. Petr Hlobil, starosta obce (foto autor, Aná) 

Zápis ze zasedání Rady č. 25/2016 obce Kostelec u Holešova1 
konané dne 12. 12. 2016  
Kontrola usnesení ze zasedání RO č. 24/2016 

 odměny za akce kulturní komise za kalendářní rok 2016, dle návrhu 
předsedkyně kulturní komise, s doplněním o odměnu předsedkyni ve 
výši 1 500 Kč., odměny byly vyplaceny v prosincovém výplatním termí-
nu.  

 objednání znaleckého posudku u CHKO Bílé Karpaty a zajištění posou-
zení dotčené nemovitosti statikem, na CHKO Bílé Karpaty zaslán dopis 
č  .j. 682/2016 , dne 07. 12. 2016 s žádostí o odborný posudek stromů. 

Rada doporučila 

 vypovědět smlouvu s firmou STILT PROJECT s.r.o. Návrh bude předlo-
žen zastupitelstvu obce. 

                                                           
1
 * Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka 

Rada vzala na vědomí 

 požadavek zastupitele R. Pospíšilíka na zpracování písemné odpovědi 
na dotaz, kdo je v současné době zřizovatelem školní kuchyně. 

 návrh zastupitele Dulavy na zpracování obecně závazné vyhlášky o 
nočním klidu a regulaci hlučných činností. Pro zpracování vyhlášky je 
nezbytné získání informací od spolků o akcích, které budou ve vyhlášce 
výslovně uvedeny. 

Rada schválila 

 při příležitosti životního jubilea (dosažení věku 100 let) předání věcné-
ho daru v hodnotě do  2 000 Kč a kytice. 

  předání dárkových poukazů v hodnotě 250 Kč všem seniorům věku 80 
let a starším. 

Zápis ze zasedání Rady č. 1/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 04. 01. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 25/2016  

Zprávy z obce* 

 

Příspěvek starosty obce 
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 předání věcného daru v hodnotě do 2 000 Kč a kytice při příležitosti 
životního jubilea – předáno osobně starostou obce, místostarostkou 
obce a členkou kulturní komise obce. 

 předání dárkových poukazů v hodnotě 250 Kč všem seniorům ve věku 
80 let a starším. - poukazy osobně předal starosta obce. 

 výpověď příkazní smlouvy s firmou STILT PROJECT s. r. o. - návrh bude 
předložen na veřejném zasedání zastupitelstvu obce. 

 požadavek zastupitele R. Pospíšilíka týkající se zřizovatele školní ku-
chyně; písemnou odpověď zpracoval starosta obce. 

 návrh zastupitele Dulavy týkající se zpracování obecně závazné vyhláš-
ky o nočním klidu a regulaci hlučných činností - pro zpracování vyhláš-
ky jsou průběžně získávány informace od spolků o akcích, které budou 
ve vyhlášce výslovně uvedeny. 

Rada vzala na vědomí  

 zaslání žádosti o dotaci na MMR na realizaci dětského hřiště. Zastupi-
telstvu obce bude doporučeno zařadit tento projekt do rozpočtu roku 
2017. 

Rada schválila  

 realizaci výměny podružných vodoměrů na teplou a studenou vodu na 
Domě seniorů dle cenové nabídky. 

  výměnu svítidel v kanceláři MAS v budově Domu služeb dle cenové 
nabídky. 

  vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým vozidlem) 
za období od 03. 11. 2016 do 02. 01. 2017, dle předložené knihy jízd a 
cestovních zpráv. 

 sponzorský dar ve výši 2000 Kč spolku Kosteláň na organizaci Maškar-
ního plesu. 

Rada konstatovala 

 že i nadále bude zachován stávající stav, kdy na jednu domácnost 
připadá jedna popelnice poskytovaná OÚ. 

V rámci jednání RO byl projednáván v širším okruhu zúčastněných (Rada 
obce + zastupitelé, kteří projevili zájem se zúčastnit) bod týkající se dalšího 
postupu na plánované akci „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení 
v obci Kostelec u Holešova“. Výsledkem jednání je shoda všech přítomných 
na zadání vypracování návrhu revitalizace VO v obci Kostelec u Holešova 
firmě Atomicon s. r. o. 
Zadání obsahuje: 

 dvě varianty řešení: srovnání konvenční, sodíkové technologie vs. LED 
technologie -zatřídění komunikací 

 úspora na konvenční technologii versus LED technologie 

 finanční kalkulace konvenční technologie versus LED technologie  

 zhodnocení předloženého projektu 
Termín vypracování návrhu revitalizace: do 10. 02. 2017 
V rámci jednání byla konzultována i problematika možnosti získání dotace z 
programu EFEKT 2017 - 2021. Vzhledem ke krátkému termínu není možné 
stihnout podání žádosti o dotaci v únoru 2017. Práce na přípravě moderni-
zace a rozšíření VO však vzhledem k aktuálnímu havarijnímu stavu musí 
pokračovat. Podle vývoje situace s příslušnými dotacemi v programu EFEKT 
budou průběžně zvažovány možnosti, zda by bylo možné alespoň část 
finančních prostředků získat z tohoto dotačního programu. 
RO vzala na vědomí  

 výsledek jednání o dalším postupu řešení problematiky modernizace a 
rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova. 

Zápis ze  zasedání  Rady č. 2 /2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 16. 01. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 1/2017 

 výměna podružných vodoměrů na teplou a studenou vodu na Domě 
seniorů -  výměna byla dokončena 16. 01. 2017. Z důvodu chyby v pů-
vodní cenové nabídce (nezapočítána cena za vodoměry na teplou vo-
du) je konečná cena za dodávku a montáž vodoměrů 40 556 Kč bez 
DPH. 

 výměna svítidel v kanceláři MAS v budově Domu služeb - objednáno, 
bude provedeno 17. 01. 2017 

 vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým vozidlem) 
za období od 03. 11. 2016 do 02. 01. 2017, dle předložené knihy jízd a 
cestovních zpráv. 

 sponzorský dar ve výši 2000 Kč spolku Kosteláň na organizaci Maškar-
ního plesu. 06. 01.2017 zaslán dopis e-mailem předsedovi spolku. 

 jednání o dalším postupu řešení problematiky modernizace a rozšíření 
veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova - vystavena objednávka 
na vypracování návrhu revitalizace VO v obci Kostelec u Holešova - Mi-
lan Zmeškal, Atomicon s. r. o. Olomouc. Zaslán dopis STILT PROJECTS 
s. r. o. 

Rada schválila  

 smlouvu o poskytování služeb při realizaci projektu "NAŠE VYSNĚNÁ 
HŘIŠTĚ" s poskytovatelem Regiozona s. r. o. 

Rada doporučila 

 předložit ZO Kostelec u Holešova v souladu s NV č. 414/2016 Sb. návrh 
navýšení odměn neuvolněným členům ZO o 4% 

 projednat odkup části pozemku p. č. 61/2 k. ú. Kostelec u Holešova s 
vlastníkem pozemku a připravit podklady pro projednání v zastupitel-
stvu obce. 

Rada vzala na vědomí 

 obsah písemné korespondence se STILT PROJECTEM s. r. o. 
Zápis ze zasedání  Rady č. 3/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 30. 01. 2017  
Pracovní schůzka s ředitelem ZŠ k rozpočtu 2017 
Ředitel školy seznámil RO s plánovaným Rozpočtem nákladů ZŠ na rok 2017. 
Navržený rozpočet je koncipován jako maximální, je možné provést určitou 
korekci. Ředitel školy provedl členy rady celou školou, poukázal na možnosti 
modernizace a zlepšení školního prostředí. 
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 2/2017 

 smlouva o poskytování služeb při realizaci projektu "NAŠE VYSNĚNÁ 
HŘIŠTĚ" s poskytovatelem regiozona s. r. o. - smlouvu podepsal staros-
ta obce s datem 16. 01. 2017, jeden originál zaslán poskytovateli 
17. 01. 2017. 

- návrh navýšení odměn neuvolněným členům ZO o 4% - bude 
zařazeno na program jednání ZO 
- návrh na odkup části pozemku v k. ú. Kostelec u Holešova p.č. 
61/2 - bude zařazeno na program jednání ZO 
Rada doporučila 

 do rozpočtu na r. 2017 zařadit pro ZŠ částku na provoz ve výši 713 000 
Kč a dále finanční částku na krytí spoluúčasti na projektech ve výši 
150 000 Kč. 

 prověřit další možnosti tvorby www stránek obce, kromě nabídky 
firmy Galileo Corporation s. r. o., která vytvořila současné stránky a 
předložila cenovou nabídku a návrh smlouvy na nové stránky 

Rada schválila 

 zakoupení daru pro dětský ples žáků ZŠ v hodnotě 2 000 Kč. 

 smlouvu o zprostředkování a energetickém poradenství s firmou 
Winter trade s. r. o., zastoupenou Milanem Zmeškalem – jednatel a 
pověřila starostu obce podpisem smlouvy. 

Zápis ze zasedání Rady č. 4/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 13. 2. 2017  
usnesení ze zasedání  Rady č. 3/2017 

 zakoupení daru pro dětský ples žáků ZŠ v hodnotě 2 000 Kč - dar 
koupen. 

 smlouva o zprostředkování a energetickém poradenství s firmou 
Winter trade s. r. o., zastoupenou Milanem Zmeškalem – jednatel - 
smlouva podepsána.  

 do rozpočtu 2017 přidělení částky na provoz pro ZŠ ve výši  
713 000 Kč a finanční částky na krytí spoluúčasti na projektech ve výši 
150 000 Kč - navržené částky jsou zařazeny do rozpočtu. 

 prověření další možnosti tvorby www stránek obce - na daném úkolu 
se pracuje. 

Rada schválila 

  pronájem bytu č. 21 paní Jitce Holé, bytem Kostelec u Holešova č.p. 
199, pronájem od 01. 03. 2017. 

 povolit spásání travnatých ploch na parcelách 625/13, 85/21 a 85/6 
ve vlastnictví obce koňmi v osobním vlastnictví žadatele,  plochy 
musí být žadatelem adekvátně zabezpečeny, aby nedošlo k pohybu 
koní mimo vyhrazený prostor a udržovány v pořádku. 

 dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb při realizaci projektu 
"Obnova krajinné zeleně v k. ú. Kostelec u Holešova". 

Rada akceptovala 

 zprávu obce Kostelec u Holešova za rok 2016 o poskytování infor-
mací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, ve znění pozdějších předpisů. 

Rada doporučila 

  zveřejnit připravený program jednání ZO č. 18 zastupitelům obce 
Kostelec u Holešova. 

Rada nevyhověla 

 žádosti o pokácení stromu v dřevině ořech, rostoucího na pozemku p. 
č. 2/1 v katastrálním území Kostelec u Holešova. Posudek konstatuje, 
že kořenový systém tohoto stromu není schopen narušovat okolní sta-
vební objekty. 
Zápis ze zasedání  Rady č. 5/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 27. 02. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání  Rady č. 4/2017 
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 pronájem bytu č. 21 v Domě seniorů – nájemci předán dopis 
15.  02. 2017. 

 spásání travnatých ploch na parcelách 625/13, 85/21 a 85/6 ve vlast-
nictví obce koňmi v osobním vlastnictví žadatele - zaslán dopis se sta-
noviskem RO  e-mailem 15. 2. 2015. 

 dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb při realizaci projektu "Ob-
nova krajinné zeleně v k. ú. Kostelec u Holešova" - podepsáno 14. 2. 
2017. 

 žádost o pokácení stromu v dřevině ořech, rostoucího na pozemku p. 
č. 2/1 v katastrálním území Kostelec u Holešova – žadateli zaslán dopis 
e-mailem 15. 2. 2017, č. j. 115/2017. 

 výroční zpráva obce Kostelec u Holešova za rok 2016 o poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím, ve znění pozdějších předpisů - vyvěšeno na úřední desce 
15.  02. 2017. 

Rada schválila 

 udělení plné moci Mgr. Jitce Nedvídkové, advokátce e. č. ČAK 15785 se 
sídlem Palackého 518/14, 769 01 Holešov k veškerému zastupování ve 
věci příkazní smlouvy uzavřené dne 4. 7. 2016 se společností STILT 
PROJECTS s. r. o., IČ 28622294, sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Pře-
rov 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka 

 

Ohlas 
Vzpomínky na činnost Sokola v Kostelci u Holešova očima jeho poválečné náčelnice Vítězslavy Hudečkové 
     K napsání tohoto článku mě přinutil článek v poslední Kostce o paní 
Ladislavě Kučeříkové  - Zlámalové, který ji představuje jako cvičitelku a 
cvičenku Sokola. Mé vzpomínky na uvedené události jsou totiž odlišné: 
     Narodila jsem se v Kostelci u Holešova v roce 1930 a žiji zde dodnes. Mě i 
mé dvě sestry vedli rodiče k lásce k Sokolu již od útlého dětství. Od roku 
1935 jsem coby pětiletá spolu s mými sestrami cvičila v Sokole pod vedením 
slečny Jiřiny Nedbalové a Dagmar Vránové. Sokolské šaty nám všem třem 
sestrám šila naše maminka. Cvičili jsme po celou dobu, dokud nebyl za války 
Sokol zakázán.  Nahradilo ho cvičení německé – „Kuratorium“, kde cvičilo 
z Kostelce jen několik chlapců, kteří dnes již nežijí. 
     V roce 1948 se Sokol v Kostelci dal opět dohromady, to jsem měla již 18 
let. Nacvičovali jsme na Slet do Prahy, cvičili žáci, ženy i muži. Slávka (rozu-
měj Kučeříková) cvičila jako dorostenka.  Do Prahy na cvičení jsme se všichni 
moc těšili. Slávka se dostala s námi do Prahy, ovšem s myšlenkou jinou než 
my ostatní, neboť tam s námi vůbec necvičila a po celou dobu pobytu v Praze 
jsme ji neviděli! Až později jsme se dověděli, že snad z mladické nerozváž-
nosti se dostala do nějaké skupiny a místo cvičení roznášela letáky proti 
vládě. Za tuto činnost byla uvězněná. 
     Po propuštění nastoupila do Přerovských strojíren. Tady si našla manžela, 
se kterým odjela na Slovensko. Za dva roky se vrátila do Kostelce, kde půso-
bila v Československém svazu žen. Byla dobrou členkou. Později nastoupila 
do JZD jako kulturní referentka. Ze své pozice zařizovala zájezdy do Berlína, 
Polska, Maďarska, Ruska, Itálie a různých konců naší republiky. Za to byla 
oceněna a její fotografie byla po několik let vystavena na tabuli cti před 
budovou JZD. 
     A jak si po válce vedli ostatní sokolové v Kostelci?  
XI. Všesokolský slet v roce 1948 byl tragickým mezníkem v celém sokolském 
hnutí. Neukončil však sokolské myšlení ani praktickou činnost tisíců odcho-

vanců Sokola v tehdejším Československu, ani desítek osob v Kostelci a 
mnoha občanů s nimi sympatizujících.  Už v roce 1951, kdy jsem byla náčel-
nicí Sokola v Kostelci, se uskutečnil velký sportovní den na výletišti 
v Třešňovém sadě, kde po průvodu vystoupili členové Sokola v pohybových 
prostných a ve cvičení na nářadí. 
     V různých obdobích byla činnost Sokola v Kostelci rozdílná – někdy ma-
sovější a výraznější, jindy ji udržovalo několik nadšenců a oddíl kopané, který 
se od kmenové Jednoty neodtrhl, třebaže nesl finanční zátěž provozu a 
údržby sokolovny. V dalších letech byl zase aktivní oddíl základní tělesné 
výchovy, oddíl turistiky, stolního tenisu, fotbalový oddíl trvale, v jednom 
období dokonce oddíl kulturistický, lehkoatletický a moderní gymnastiky. 
Dosvědčuje to i skromná fotodokumentace a diplomy uložené v archivních 
materiálech Sokola.  
     V obdobích příprav na celostátní Spartakiády byly aktivní vždy ženy, které 
se zúčastnily vystoupení v Praze v letech 1955, 1975 a 1980. V těchto letech 
proběhla z jejich iniciativy také velká spartakiádní cvičení u nás v Kostelci. 
Ale Sokol v naší obci se také věnoval kulturní stránce života našich občanů. 
Nabitý sál sokolovny byl svědkem řady divadelních her v režii Sokola (Uzel, 
Naši furianti, opereta Perly panny Serafínky a další). V sále Sokolovny probí-
haly po řadu let tradiční šibřinky, divadelní a estrádní vystoupení, promítalo 
zde kino, prostor byl využíván ke školnímu tělocviku. K výročím založení 
Sokola v Kostelci probíhaly samostatné sportovní akce a oslavy (zvláště 
v letech 1976 a 1986). 
     I po rekonstrukci sokolovny v sedmdesátých letech zůstala na čelním štítu 
soška sokola. Nebyla vyměněna za žádnou hvězdu. To dosvědčuje, že sokol-
ská myšlenka se v Kostelci udržela ve smyslu Tyršova hesla: “Naše věc není 
pro strany, ale pro národ veškerý.“ 

Vítězslava Hudečková 
 
K příspěvku V. Hudečkové: L. Kučeříková jela na slet, ne jako cvičenka, ale jako náčelnice T. J. Sokol a měla jiné povinnosti, např. starost o družstvo doroste-
nek, s ženami necvičila. Sokol byl po r. 1951 zrušen, stal se součástí sjednocené tělovýchovy. Takto sjednocen dostal na vesnicích název Tělovýchovná jedno-
ta Sokol nebo Dobrovolná organizace Sokol. Ve městech název Sokol zmizel úplně, byl nahrazen názvy např. Tatran Holešov, Jiskra Gottwaldov atd. 
V chování sokolů na XI. Všesokolském sletu v r. 1948 byl kus osobní statečnosti a vyslovení nesouhlasu s koncem demokracie a nástupu totalitní moci. Pro-
testy proti jejímu představiteli K. Gottwaldovi se ukázaly po letech jako správné, když vzpomeneme, kolik podepsal rozsudků smrti proti nepřátelům tehdej-
šího režimu. 
(Články z rubriky „Ohlasy“ neprošly jazykovou úpravou)                                                                                                                                                          Mgr. Jiří Andrlík 

 
Maškarní karneval pro děti 
   Která maska je nejhezčí? Která je nejdražší? Která je nejpracnější? Letos 
na karnevalu, který pořádala ve spolupráci kulturní komise rady obce a 
základní škola, nemusela žádná porota tyto otázky řešit. Oceněny totiž 
byly všechny masky tak, že každá dostala drobnější odměnu, a proběhlo 
to bez emocí a slz „že jsem právě já nevyhrál“. Soutěže zaměřené na 
pohybové dovednosti a jemnou motoriku připravili dětem žáci školy. 
Taky se tančilo, zájemci malovali, a navíc mohli všichni vyhrát v malé 
tombole. 
   Poděkování zaslouží kluci a děvčata ze ZŠ, kteří se podíleli na přípravě a 
realizaci akce. Dále pak jako hlavní organizátoři členové kulturní komise a 
v neposlední řadě kostelečtí sokolové, kteří zajistili občerstvení pro ná-
vštěvníky akce. 
     Věříme, že jste si maškarní užili se svými dětmi, vnoučaty i pravnouča-
ty. A jestli máte masky doma, nebojte se využít je i při rodinných osla-

vách. Za rok budou totiž dětem asi malé.           
Za KK a ZŠ Z. Ballnér (foto: archív školy, celkové foto na str. 10)  

Kulturní komise 
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Divadlo na schodech 

Učitelství přináší spoustu radostí a já jsem měla velké štěstí, že 
jedna opravdu veliká mě potkala hned na začátku mého působení 
na naší základní škole. Začalo to nenápadně – sešla se akční třída 
sedmáků, kteří už v listopadu uměli prosincové učivo a chtěli si 
ušetřený čas nějak ozvláštnit. Když jsem navrhla, že bychom mohli 
secvičit anglicko-české divadlo, hned souhlasili a během jedné 
hodiny jsme vymysleli, co, jak a hlavně kde budeme hrát. Zvolili 
jsme si podestu hlavního schodiště, velkou zhruba třikrát tři metry. 
Možná pochybujete, jestli se tento prostor dá nazývat jevištěm, ale 
pozor! Umožňuje odcházet čtyřmi různými směry, využít jedny 
dveře a posadit diváky na schody, takže všichni pohodlně shlížejí 
dolů jako v amfiteátru. Prvním představením byl Vánoční příběh, 
pak následoval Příběh díkuvzdání, Přistání na Měsíci, Bostonské pití 
čaje a letos jsme přidali Legendu o králi Artušovi.  
Naše dvojjazyčné divadlo na schodech je jedinečné, protože všech-
no od začátku až do konce dělá celá třída. Žáci společně promýšlejí, 
které historické události mají dramatický i humorný náboj, píší 
scénář, podle schopností a odvahy si rozdělují role, dvojrole i trojro-
le, vyrábějí kulisy a rekvizity a shánějí kostýmy. Při finálním secvičo-
vání scén na „pětníkovém“ prostoru musí hledat kompromisy, 
soustředit se, vzájemně se poslouchat a pomáhat si, aby se dokázali 
vyrovnat se zodpovědností a trémou, která je stejně velká, ať stojíte 
na jevišti Národního divadla, nebo hrajete pro děti z celé školy. A 
pak přicházejí magické okamžiky, kdy se publikum směje z celého 
srdce a vzápětí ho zmrazí leknutí nebo smutek z toho, co všechno se 
v minulosti událo. To jsou velké dějiny v našich patnácti minutách, 
na které jsem tak hrdá.  

Mgr. Miluše Václavková 

Beseda o 1. světové válce 
Díky spolupráci s aktivními členy historického klubu se uskutečnila 

další beseda pro žáky druhého stupně o 1. světové válce. Dobové 
uniformy, věci, které vojáci používali, zbraně, medaile a samozřej-
mě komentovaná prezentace včetně otázek a odpovědí je nejen 
doplněním výuky dějepisu, ale také prostředkem k rozvoji zdravého 
patriotismu. Žáci by měli vědět, že i v jejich bydlišti byli lidé, kteří ve 
válce žili a umírali. Měli by umět uctít jejich památku. 

Bruslení 
Chceme poděkovat i letos všem, kteří se podíleli na přípravě ledové 
plochy v Kostelci u Holešova, protože žáci naší školy mohli tuto 
příležitost využít v rámci výuky tělesné výchovy.  

barevné foto na titulní straně 

Čtení v MŠ 

O tom, že žáci ZŠ realizují již několik let projekt Celé Česko čte dě-
tem, už jistě víte. Také i to, že jeho součástí je každoroční čtení 
dětem v mateřských školách. Navštěvujeme pravidelně MŠ Kostelec 
u Holešova, Němčice i Roštění. Nezapomínejte, prosím, číst svým 
dětem, vnoučatům a pravnoučatům i doma. Bylo by škoda, kdyby 
vaše děti vzpomínaly v budoucnu více na Toma a Jerryho či jinou 
animovanou postavu než na krásnou atmosféru s mamkou, taťkou, 
babičkou či dědou u pohádkové knížky. 

MŠ v ZŠ na Tři krále 

Během roku se několikrát navštěvují žáci ZŠ a děti z MŠ Kostelec u 
Holešova. Tentokrát nám děti přišly zazpívat tříkrálovou koledu. 
Deváťáci tedy koukali…  

Riskuj 
Jakákoliv podoba soutěží z televizní obrazovky přitahuje naše žáky 
k účasti. Jsme rádi, že je podobná aktivita baví a soutěží v ní. Možná 
o něco raději jsme, že pro většinu není katastrofou, že se neumístí 
na prvním místě. A o to také jde – naučit děti nejen soutěživosti a 
touze po vítězství, ale i hravosti a schopnosti uznat porážku, zkrátka 
„umět si to užít“.  

Základní škola 
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Turnaj ve florbale 

Školní turnaj navazuje nejen na hodiny tělesné výchovy a zájmový 
kroužek. Je také důkazem toho, že se florbal těší v naší škole dlou-
hodobé oblibě. 

Vánoční vystoupení v Domě seniorů 
Pro každoroční příjemné předvánoční setkání s obyvateli Domu 
seniorů připravují žáci školy spolu s učiteli ZŠ i ZUŠ kulturní vystou-

pení. Věříme, že potěší diváky a posluchače, ale má také význam 
pro vystupující o to cennější, že všichni vystupují dobrovolně a rádi 
se vracejí. 

Aktivity školní družiny 
Rodiče i žáci 1. stupně školy ví, že ve školní družině (ŠD) pracují 
také letos tři oddělení s provozem denně do 16,30 hod. Omyl 
některých lidí, ale je, že ve ŠD se nic nedělá a jen se děti „dohlída-
jí“, než jdou domů. ŠD na naší škole má zpracovaný vzdělávací 
program, který je naplňován, a jeho součástí jsou i mnohé zajímavé 
akce. Některé z nich jsou organizovány pro celou družinu, jiné 
připravují vychovatelky pro své oddělení. 
Maškarní karneval měl úspěch jako vždy, protože byl doplněn 
spoustou zajímavých her a soutěží. Další aktivity probíhaly v rámci 
oddělení. 

Mgr. Zdeněk Ballnér 
Advent v ŠD, III. oddělení: Žáci si v adventní době udělali lucernič-
ky a pro pracovníky školy vyrobili vánočná přání, která osobně 
odevzdali. 
Poslední týden ve školní družině byl vánočně laděný. Popíjel se 
bylinkový čaj, zpívaly se koledy a nejvíce radosti udělaly nové hry a 
stavebnice, které žáci našli ve velkém dárku. 

Soutěž Florbalový míček v ŠD, III. oddělení: 
12. 01. školní družina uspořádala pro žáky III. oddělení soutěž 
jednotlivců Florbalový míček. Žáci soutěžili ve třech disciplínách: 
střílení do brány z místa, s míčkem kolem kužele na čas a střílení do 

brány s rozehráním. Napětí ze hry nepolevilo celou dobu, protože 
každou chvíli se měnilo výsledné pořadí. Všichni žáci za svůj spor-
tovní výkon dostali sladkou odměnu a ti, kteří se dostali na stupně 
vítězů, získali i diplom. Nejlepší byli Terezka Sládečková, Denisa 
Zemánková a Šimon Kirnig. 

Mgr. Elena Pospíšilíková 

Pasování na čtenáře 

Patronát žáků IX. třídy u prvňáčků má několik zásadních akcí, 
z nichž právě tato je pro většinu chlapců a děvčat z I. třídy neza-
pomenutelným okamžikem. Doufejme, že knihy a čtenářství jim 
přiroste k srdci. 

Žákovský ples 

Ryze žákovský projekt, který vedl s pomocí žákovského parlamentu 
Ing. Petr Lipner, se povedl i letos skvěle. Žáci museli vše připravit – 
naplánovat občerstvení (letos se podíleli i na jeho výrobě), nacvičit 
předtančení, vyzdobit sál atd. Slavnostně oblečení přišli nejen 
současní, ale i bývalí žáci školy. Ples se tak stal nejen výsledkem 
projektové práce žáků školy, ale i neformálním místem setkání. 
Hudbu a tanec doplnila i skvěle připravená bohatá tombola, kterou 
jak jinak - opět zajišťovali sami žáci. Závěrečný úklid nezkazil niko-
mu náladu, protože jsme zvyklí po školních akcích dát prostory do 
pořádku. Děkuji všem žákům i kolegům za spolupráci, nasazení a 
důslednost v plnění jednotlivých i drobných úkolů, protože právě 
realizací podobných projektů se žáci naučí nejvíc. 

Mgr. Zdeněk Ballnér

Pozvánky: 
Zápis do 1. třídy - v budově školy v pátek 21. 04. 2017 
Vystoupení pro veřejnost - Školní akademie - v sokolovně 12. 05. 2017 
Vystoupení pro veřejnost - Divadelní soubor Základní školy Klíček – Vodníci a čerti – květen 2017 
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Vánoční turnaje 

Volejbal: „O pohár starosty obce“ (Článek v rubrice Sport na str. 15)

 

 

Vánoční kulečník 

 

 

  

Kostelecké zimní kratochvíle (příloha) 

 

Fotografie v příloze: Mgr. Andrlík (18), archiv školy (3), Andr-

líková (3), Mir. Dolák mobilem (1) 

↑Vítězem vánočního kulečníkového turnaje byl Ivo Mácha. ↑Karel Spáčil přemýšlí nad dalším postupem 
 ve hře. 
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Stolní tenis - žáci i dospělí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Šipky – letos s mezinárodní účastí 
    Daniel Chisholm z Velké Británie hrál dobře. → 

↓Naši borci však byli lepší. Možná si příští rok zaletí za kanál  

    La Manche změřit síly s ním i  jeho kamarády. (Aná)  

(An) Vánočním turnajem se 
rozloučili s TJ Sokol Kostelec 
bratři Dočkalové (druhý a 
třetí zleva). Rodina se pře-
stěhovala do Holešova. Pře-
jeme jim další sportovní 
úspěchy v novém působišti. 

https://www.facebook.com/n/?daniel.chisholm.7399&medium=email&mid=5448feed42274G6e418834G54490386a2546G50d&bcode=1.1482761093.AbmJbfxYNbcY2nkh&n_m=andrlikjiri%40email.cz
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Silvestrovský fotbálek 

 

 

 

Poker 

 

 

 

 

 

→ 

 

(An) Kostelečtí fotbalisté nepodceňovali zimní přípravu na jarní část krajské soutěže. Jednou z akcí byl i tradiční 
silvestrovský fotbálek na víceúčelovém hřišti 31. prosince 2016. Z fotografií je patrno, že tentokrát hráli v husté 
mlze. Přijďte je podpořit i v r. 2017. Rozpis zápasů je na str. 15. 

Poker – karetní hra pro 2 - 10 hráčů si získala oblibu i v Kostelci. Skupina mladých hráčů, která trénovala taktiku této hry 
v místní hospodě, uspořádala loni Vánoční turnaj. Zúčastnilo se ho 17 hráčů a vítězem se stal Roman Slaměník z Kostelce 
 
 

↓Vánoční turnaj v mariáši – umístění:              ↓ Na kosteleckém ledě 

1. Dušan Neuwirt – Skaštice                                                                       bylo letos živo. I v tuhých mrazech se zde proháněly děti i dospělí. 
2. Josef Studýnka – Kostelec u Holešova                         .                        Další obrázky krasobruslařek a malých hokejistů najdete 
3. Zdeněk Hancknecht - Roštění     (foto mobilem Mir. Dolák)            na straně 10. 
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↑Maškarní ples                                                                             ↓Dětský maškarní karneval 
   (k článku spolku Kosteláň na str. 12)               (k článku kulturní komise na str. 4) 
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Až se jaro zeptá, co jsme dělali v zimě… 
…my víme, co mu odpovíme! 
Užili jsme si – aspoň trochu – radovánek se sněhem na zahradě, spo-
lečně jsme oslavili Vánoce a s tradiční Tříkrálovou koledou jsme na-
vštívili nejen obyvatele Domu seniorů a zaměstnance OÚ, ale tento-
krát jsme zašli i za kamarády z 1. a 9. třídy ZŠ. 
Pěkně jsme se pobavili na karnevalu a ještě teď vzpomínáme na bo-
hatou ovocnou hostinu. Na tvořivé hodince si děti se svými mamin-
kami vyrobily ponožkové sněhuláčky a při hudebních hodinkách si 
zase se svými rodiči zazpívaly, zatancovaly a zahrály na hudební ná-
stroje. 

Zkrátka: přes zimu jsme nespali jako nějací medvědi, ale hodně jsme 
toho stihli. Ale není čas na odpočinek. S jarem přichází mnoho nových 
úkolů a radostí. Už se opravdu hodně těšíme, jak si zasadíme semínka 
do hlíny a budeme pozorovat, která rostlinka vystrčí své lístky jako 
první. Těšíme se na Velikonoce, na besídku pro maminky, na setkání 
s tatínky i deváťáky na zahradě, hledání pokladu či Pohádkový les. 
A taky na divadlo, které budeme hrát sobě i jiným pro radost. Ale o 
tom zase příště. 
Takže – krásné jaro vám všem. A my jdeme honem pracovat! 

Zdeňka Zaviačičová, Mateřská škola Kostelec u Holešova, foto dtto 
  

 

 

 

 

 

 

                            

Mateřská škola 

 

Z farnosti 

Otevřená srdce 
(Aná) Tříkrálová sbírka nám každoročně připomíná, že ne všichni se máme dobře, že ne všichni nestrádáme. Jistě, můžeme si stěžovat 
na málo štěstí, na málo peněz, na málo blahobytu. Ale podíváme-li se kolem sebe, většinou chodíme pěkně oblečení, najedení, máme 
kde bydlet, a pokud jeden druhému něco přejeme, je to zdraví. To se opravdu koupit nedá. Všichni však víme, že existují lidé, kteří tako-
vé štěstí nemají. Bezdomovci, rodiče – samoživitelé, nezaměstnaní, ale i ti, kteří třeba i svou vinou přišli o vše. A pro ty pořádáme sbírky. 
Nejznámější je právě ta tříkrálová, kde se zapečetěnými pokladničkami chodí koledovat děti. Zazpívají, usmějí se, poděkují za dárek. 
Letos to měli zvláště ti malí o to složitější, že byl mráz (-17 °C), který je štípal tak, až jim tváře zčervenaly. Byli však odvážní a nevzdali se. 
U nás byli koledovat  opravdu ti nejmenší (můžete se na ně podívat na straně 16 tohoto zpravodaje). Zabalení jako cibulky v několika 
vrstvách oblečení, v bílých královských kožíšcích, královských korunách, naražených na velmi teplých čepicích a rukavice? Zapůjčené od 
lyžařů či hokejistů, v těch jim zima nebyla tak velká. A pro holešovskou Charitu vykoledovali v Kostelci u Holešova celkem 22 950 korun, 
což je o něco více než v loňském roce. Pro informaci – celkem holešovská Charita dala dohromady 549 548 Kč – přes půl milionu korun! 
A to už je částka, za kterou se dá potřebným ledacos pořídit.  
   Ano, dokážeme otevřít svá srdce, malí koledníčci nás to učí každý rok. 

(Zdroj některých údajů Charita Holešov) 
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Kostelecké chmelovárek 2017  
     8. ročník mezinárodní konference amatérských sládků proběhl 
v sokolovně už tradičně druhou březnovou sobotu.  
     Mimo více než dvou stovek domovarníků z celé ČR, Slovenska, 
Polska a Chorvatska k nám zavítaly na dvě desítky profesionálních 
pivovarníků, sladařů, pěstitelů chmele a vědeckých pracovníků 
zabývajících se pivovarnictvím.  
     K nejvzácnějším hostům patřili prezident Svazu 
Kostelců ČR pan Nejedlo a prezident Českomo-
ravského svazu minipivovarů Ing. Šuráň. 
     Do degustační soutěže o Grand Prix Kostelce u 
Holešova bylo letos přihlášeno 175 vzorků 
v sedmi kategoriích, na deseti výčepech se vystří-
dalo 35 různých piv z okolních,  i vzdálenějších pivovarů. 
     Nejvzdálenější a nejbližší pivovar:  Zámecký pivovar Frýdlant a 
Pivovar Záhlinice 
     Největší a nejmenší Pivovar: Zámecký pivovar Břeclav a Pivovar 
Trubadúr Troubelice 

     Po skončení odborné části přišlo zajímavá piva téměř desítky 
pivních stylů ochutnat na čtyři stovky pivomilů z Kostelce, okolních 
obcí i vzdálenějšího okolí. 
     Zdárný průběh akce by byl nemyslitelný bez stovek hodin, které 
na její přípravě, průběhu a úklidu odpracovali členové a příznivci 

pořádajícího spolu Kosteláň.  
     Pravidelní i noví účastníci Chmelovárku vysoce 
oceňovali přátelskou a domácí atmosféru, kterou 
spoluvytvářeli všichni z pořadatelů. Svědčí o tom 
i výrok jedné z účastnic, která prohlásila, že ještě 
neviděla akci takového rozsahu, na které by se 
všichni účastníci tvářili tak spokojeně. 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách 
a průběhu akce, a těším se na příští, už devátý ročník. 

Za spolek Kosteláň Petr Měrka 

 

  

Kosteláň 

 

Ve víně je pravda. 
V pivu je svoboda. 

Ve vodě jsou bakterie. 

Den s Policií České republiky 
     Srdečně všechny zveme na Den s Policií ČR, který pořádá Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešo-
vě,  PČR – Územní odbor Kroměříž a Městská policie Holešov ve spolupráci s městem Holešov. Akce se uskuteční ve čtvrtek 18. května 
2017 od osmi do dvanácti hodin v areálu zámecké zahrady v Holešově. 
     Díky této akci mohou lidé zhlédnout nejen standardní policejní výbavu a používanou techniku, ale uvidí také dynamické ukázky výcvi-
ku policejních koní a psů a ukázku zadržení nebezpečného pachatele.  
     K vidění budou i další složky jako je Záchranná služba Zlínského kraje, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Celní úřad pro Zlínský 
kraj a Vojenská policie Olomouc a další.  
     Velkým lákadlem jistě bude vrtulník PČR. Děti si také mohou zasoutěžit se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR nebo BESI-
Pem. Na nejmenší účastníky čekají drobné odměny.  
Těšíme se na Vaši přízeň. 

por. Mgr. Simona Kyšnerová 

Policie ČR 

Maškarní ples v kostelecké sokolovně 
     V plesové sezóně je každoročně prioritou nejen celebrit nákup nejnovějšího modelu společenských šatů, elegantního obleku a drobných 
luxusních doplňků. Výhodou maškarního plesu je možnost volby. Krásná maska může stát i několik tisícovek a naopak jiná maska, neříkám, 
že nemůže být také krásná, umožňuje využít i tepláky po dědovi nebo předpokládá několik hodin práce šikovných rukou.  
     Letos se na maškarním plese v kostelecké sokolovně setkaly příšerky i krasavice všeho druhu, pohádkové i filmové postavičky, zvířátka i 
zdánlivě obyčejní tvorové a potvory. 
     Příjemná atmosféra s více než čtyřmi desítkami masek byla umocněna i možností zazpívat si na mikrofon. 
     Věříme, že se příští rok přijdete pobavit i vy. Srdečně vás zveme už dnes. 

Za spolek Kosteláň Z. Ballnér(barevné společné foto na str. 10) 
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90 let SDH Karlovice 

     Dobrovolní hasiči v Karlovicích se připravují na uspořádání oslav 
u příležitosti založení sboru. Oslavy proběhnou 10. 06. 2017. Toto 
významné výročí bude dopro-
vázeno akcemi propagujícími 
práci dobrovolných hasičů. Jako 
první přinášíme krátký článek 
z historie sboru. V dalším vydá-
ní Kostky bude uveřejněno 
pokračování. 
     12. ledna 2017 uplynulo od 
ustavující valné hromady, na které byl založen Sbor dobrovolných 
hasičů, 90 let. Iniciátorem byl starosta obce Karlovice Josef Zaoral. 
Úvodní slovo k založení sboru přednesl pan Stanislav Zámečník, 
který podpořil starostu obce a navrhl provést volby ustavujícího 
výboru. Prvními funkcionáři sboru byli zvoleni tito občané: starosta 
sboru František Tomeček, místostarosta Václav Grygera, zapisova-
tel Vladimír Sovadina, náčelník Stanislav Zámečník. Vzhledem 
k nedostatku peněz zakoupila obec starší ruční stříkačku, 80  m 
hadic, náčelnickou přilbu a 2 díly savic od SDH Roštění za 4 800 Kč. 
Další dva díly savic byly zakoupeny u firmy Rajchman z Moravské 
Ostravy. Starší přilby v počtu 24 kusů byly zakoupeny od SDH Dře-
vohostice. Od roku 1929 se rozvíjí samaritánská činnost, jejíž nej-
větší přínos byl vidět v období krize za První republiky, kdy si mno-
ho občanů nemohlo dovolit volat odborného lékaře pro každé 
menší zranění. S rozvojem samaritánské činnosti se do práce sboru 
zapojily i ženy. Činnost v roce 1940 až 1945 byla velmi omezena z 
důvodu zákazu shromažďování. V roce 1946 pořídil sbor za výrazné 
pomoci obce novou stříkačku.  
     V roce 1950 bylo zakoupeno starší auto, které sloužilo hasičům i 
obci. V roce 1951 až 1955 probíhala výstavba nové zbrojnice.  
     V roce 1953 došlo ke změně názvu celé hasičské organizace. 
Nový název byl Československý svaz požární ochrany. Sbory měly 
nařízeno užívat název základní organizace Svazu požární ochrany. 
V roce 1954 byly všechny změny završeny výměnou členských legi-
timací. V roce 1955 došlo ke stagnaci v činnosti sboru. V roce 1956 
došlo opět ke zvýšení aktivity ve sboru i s větší účastí žen a to nejen 

v roli samaritánek. Poprvé bylo vytvořeno i družstvo žen, které cvičil 
a vedl bratr Antonín Zaoral. V  roce 1966 dochází ke sloučení ná-
rodních výborů Karlovice a Kostelec u Holešova a je prosazováno 
i  sloučení sboru Karlovice se sborem Kostelec. Členové našeho 
sboru s tímto postupem rezolutně nesouhlasili, a tak byla samo-
statnost sboru zachována i přes to, že od této doby mají obě obce 
jeden společný národní výbor. V roce 1968 byla sborem zakoupena 
siréna, která byla umístěna na hasičskou zbrojnici V roce 1970 bylo 
zakoupeno za  výrazné pomoci Ladislava Pospíšilíka st. a národního 
výboru starší auto Tatra 805. V letech 1971 - 1974 byla provedena 
přístavba zbrojnice. V letech 1974-1979 se zásahové družstvo umis-
ťovalo v  prvních kolech celostátních soutěží požárních družstev na 
prvních místech v rámci okrsku. V letech 1980 až 1982 se členové 
sboru kromě své činnosti velkou měrou zapojili do  stavby veřejné-
ho vodovodu, aby byl zajištěn dostatek pitné vody pro obyvatele 
obce a také pro zajištění požární bezpečnosti obce s vybudovanou 
sítí několika podzemních hydrantů. V  roce 1985 je do obce přiděle-
na nová technika Avia DV s PPS 12, kterou zakoupila obec. Listopa-
dem 1989 a „sametovou revolucí“ dochází i ke změnám 

v dobrovolné požární 
ochraně. V roce 1990 se 
Československý svaz požár-
ní ochrany transformuje na 
Českou hasičskou jednotu, 
Moravskou hasičskou jed-
notu a Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska, jehož součástí se stal i náš sbor. 
Masopust a vodění medvěda 
     Touto tradicí každoročně ožívá naše obec. Průvod tradičních 
masek v čele s medvědem, vodičem medvěda, ženichem, nevěstou 
a kominíkem byl doplněn maskami pohádkových bytostí. Průvod 
navštívil každé stavení a připomněl, že končí období zábav a přichá-

zí postní období. Pozdravil se s obyvateli stavení a popřál jim hodně 
zdraví a příchod brzkého jara po letošní dlouhé zimě. (barevné foto  
str. 16) 

Ing. Ladislav Pospíšilík, foto autor 

Hasiči - Karlovice 

 

Plánované akce u příležitosti oslav 90. výročí založení SDH Karlovice 
Hasiči ve škole - duben 
Hasiči pro mateřskou školu - červen 
Výstavka kronik a hasičské dokumentace 09. 06. 2017 
Dokumentární film 10. 06. 2017 
O pohár obce Karlovice - soutěž mladých hasičů 10. 06. 2017 

POZVÁNKA NA OSLAVY 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  

DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU V KARLOVICÍCH 
                                           Sobota 10. června 2017 

09:00 Soutěž mladých hasičů  13:10 Ukázky hasicí techniky 

11:00 Výstavka hasičské techniky 14:00 Vystoupení vojenského historického spolku  

13:00 Slavnostní zahájení  14:00 Vystoupení hasičů a záchranky 

                                                                     15:00 Policie a výcvik psů 
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Volejbalový turnaj O pohár starosty obce 
     Přistěhoval jsem se do Kostelce v roce 
1992 a s velkým potěšením jsem zjistil, 
že se v tělocvičně školy schází parta 
nadšenců, kteří hrají volejbal. Dalším 
překvapením pro mě bylo, že se vánoční 
volejbalový turnaj pořádá na tomto 
místě řadu let. Díky volejbalu, který patří 
k mým nejoblíbenějším sportům, jsem 
tady v Kostelci poznal také řadu lidí, jichž 
si vážím nejen pro jejich vztah ke sportu, 
ale především pro jejich lidské vlastnos-
ti. Díky zapojení volejbalu pod Sokol se 
řada věcí změnila, ale jedno zůstalo - Vánoční volejbalový turnaj O 
pohár starosty obce. Ten dává stále prostor všem příznivcům toho-
to sportu.  

     V prosinci zvítězilo družstvo z Hulína, 
ale odvahou a bojovností se zaskvěl 
nejen nejstarší účastník turnaje pan 
Karel Syřena, ale všichni hráči a hráčky, 
kteří našli chuť a čas k povánočnímu 
sportování. 
Turnaj v Hulíně 
    V předchozím článku jsem zmiňoval 
vítězství družstva z Hulína na turnaji v 
Kostelci. V sobotu 25. 2. jsme na oplátku 
„vyfoukl“i vítězství domácímu družstvu 
my. Ze čtyř týmů jsme byli nejlepší. 

Nejde nám pokaždé o první místo, ale řeknu vám, že to není tak 
špatný pocit …  

Za volejbalový oddíl TJ Sokol Z. Ballnér (foto + brevné foto na str. 7 
Andrlík (4), archív školy (1)

Fotbal - přípravka 
Podzimní část fotbalové sezóny jsme ukončili na posledním a před-
posledním místě. Ovšem jakkoli vypadají tato umístění hrozivě, 
mnohdy byly zápasy velmi vyrovnané a nám chybělo to pomyslné 
štěstí. Naším letošním cílem však bylo zjistit, jak si po rozdělení 
týmy povedou. Nastalou situaci jistě ovlivnil nedostatek hráčů a 
také odchody stávajících členů obou týmů do jiného fotbalového 
klubu v již započaté sezóně. Zimní přípravu jsme proto poprvé 
rozdělili pro každý tým jednotlivě. Starší přípravka trénuje každé 
úterý a pátek od 16 do 17 hodin pod vedením Martina Nohejla. 
Mladší přípravka pokračuje od 17 do 18 hodin vedená Jiřím Dědi-
čem a Alešem Pospíšilíkem v tělocvičně základní školy. Aktivně se 
také účastníme halových turnajů. Starší přípravka zavítala na turnaj 
do Holešova a Bystřice pod Hostýnem, mladší se zapojila do dvou 

turnajů pořádaných v Holešově. V těchto dnech už také zvažujeme 
návrat na naši travnatou plochu. V jarní části soutěže bychom 
chtěli navýšit počty členů obou přípravek, protože s takovým nedo-
statkem hráčů budou muset někteří startovat za oba týmy. Proto 
prosíme rodiče hráčů, aby nás seznámili se svými plány dopředu. 
Přijít o hráče po rozdělení týmů není příjemné. Navíc pokud tyto 
informace nedostaneme od rodičů, ale např. od konkurenčních 
klubů. Věnujeme mládežnickému fotbalu náš volný čas, snažíme se 
všem vycházet vstříc, a proto doufáme, že i rodiče k těmto situacím 
přistoupí férově a zodpovědně. V závěru bych rád poděkoval rodi-
čům, fanouškům a sponzorům, kteří nás podporují. Společně totiž 
věnujeme čas těm nejdůležitějším!  

Aleš Pospíšilík

 

  

 

Zájemci z řad rodičů se mohou od dub-

na přijít podívat i s dětmi na trénink 

vždy v úterý od 16 hodin na hřiště  

TJ Moravan Kostelec u Holešova. 

1. kolo – 22. 4.  
Pořadatel: Kostelec u Hol., 22. 4. (10.00), účastníci: Hulín, Kostelec u Hol., Žalkovice 
2. kolo – 30. 4.  
Pořadatel: Zlobice, hlášenka, účastníci: Kostelec u Hol., Zborovice, Zlobice 
3. kolo – 7. 5.  
Pořadatel: Kostelec u Hol., 6. 5. (10.00), účastníci: Kostelec u Hol., Rusava, Mysločovice 
4. kolo – 14. 5.  
Pořadatel: Koryčany, hlášenka, účastníci: Kostelec u Hol., Koryčany, Prusinovice 
5. kolo – 21. 5.  
Pořadatel: Žalkovice, 21. 5. (10.00, hř. Břest), účastníci: Hulín, Kostelec u Hol., Žalkovice 
6. kolo – 28. 5.  
Pořadatel: Zborovice, 28. 5. (10.00), účastníci: Kostelec u Hol., Zborovice, Zlobice 
7. kolo – 4. 6.  
Pořadatel: Kostelec u Hol., 3. 6. (10.00), účastníci: Kostelec u Hol., Rusava, Mysločovice 
8. kolo – 11. 6.  
Pořadatel: Prusinovice, 8. 5. (12.00), účastníci: Kostelec u Hol., Koryčany, Prusinovice 

Starší přípravka 
16. 4. 2017 Kostelec u Hol. – Žalkovice 
22. 4. 2017 Zdounky – Kostelec u Hol. 
30. 4. 2017 Kostelec u Hol. – Loukov 
01. 5. 2017 Kostelec u Hol. – Prusinovice 
07. 5. 2017 Těšnovice – Kostelec u Hol. 
08. 5. 2017 Chvalčov – Kostelec u Hol. 
14. 5. 2017 Kostelec u Hol. – Morkovice 
20. 5. 2017 Rataje – Kostelec u Hol. 
28. 5. 2017 Kostelec u Hol.–Slavkov p.H 
04. 6. 2017 Hulín – Kostelec u Hol. 
10. 6. 2017 Bezměrov – Kostelec u Hol. 

Sport 
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Fotbal 
     Muži začali s přípravou již před koncem roku 2016. Intenzivnější 
dávky ale začali nabírat až v lednu 2017 pravidelnými úterními 
výběhy do Karlovic a okolních vesnic v kombinaci s pátečními kru-
hovými tréninky v tělocvičně ZŠ. Od začátku roku muži odehráli tři 
přípravná utkání hlavně s celky z vyšších soutěží, a to SFK Elko 
Holešov (0:6), FK Troubky (2:1) a FC Fryšták (4:5). Zbývá odehrát 
ještě jedno utkání, generálku s Rymicemi. 
     Přípravu si muži zpestřili 4denním soustředěním v Kostelci u 
Holešova a okolí. 6 aktivních hráčů se také 25. 2. zúčastnilo 24. 
ročníku velice oblíbeného a hojně navštěvovaného regionálního 
běžeckého závodu Rohálovská desítka. Nejrychlejšího času na 

desetikilometrové trati z Prusinovic do Tučap a zpět dosáhl z našich 
kluků Vojta Sklenář. Tuto trať zvládl lehce pod 40 minut, což zna-
menalo celkově 38. místo mezi všemi účastníky. Všichni ale zaslouží 
uznání už jen proto, že závod v pořádku a ve svém tempu doběhli. 
18. 02. proběhla valná hromada našeho spolku, jejímž důležitým 
bodem byla volba nového člena VV. Místo Radka Sklenáře byl 
navržen a následně zvolen Aleš Pospišilík.  
     Z kulturních akcí, které jsme během prvního čtvrt roku uspořáda-
li, bych zmínil Sportovní ples v sokolovně. 

                                                           Ing. Tomáš Marek 

 

Rozpis jarní části třídy sk. B – Zlínský kraj – muži 

  

Výroční schůze fotbalového oddílu Moravan 

KOLO DATUM ČAS DEN SOUPEŘ

14 26.3.2017 15:00 ne KOSTELEC - TLUMAČOV 

15 1.4.2017 15:30 so LUKOV - KOSTELEC

16 9.4.2017 15:30 ne KOSTELEC – NĚMČICE

17 16.4.2017 16:00 ne KOSTELEC – TEČOVICE

18 23.4.2017 10:30 ne OTROKOVICE B – KOSTELEC

19 30.4.2017 16:30 ne KOSTELEC – ADMIRA HULÍN

20 7.5.2017 10:15 ne SLAVIČÍN B – KOSTELEC

21 14.5.2017 16:30 ne KOSTELEC – LÍPA

22 21.5.2017 16:30 ne LŮŽKOVICE – KOSTELEC

23 28.5.2017 17:00 ne KOSTELEC – PŘÍLUKY

24 3.6.2017 17:00 so MLADCOVÁ – KOSTELEC

25 11.6.2017 17:30 ne KOSTELEC – VESELÁ

26 18.6.2017 17:30 ne NEVŠOVÁ – KOSTELEC

KOSTKA – číslo 1/2017, vydáno 28. 03.  2017. Zpravodaj obcí Kostelec u Holešova – Karlovice. Ved. redaktorka: Šárka Andrlíková. Redakční rada - kon-
trola: RNDr. Marcela Pospíšilíková, Mgr. M. Mikešková. Na čísle spolupracovali: Mgr. J. Andrlík, RNDr. M.  Pospíšilíková, Z. Zaviačičová, Ing. L. Pospíšilík, 
Mgr. Z.  Ballnér, Mgr. M. Václavková, Ing. Petr Hlobil, Ing. T. Marek, Mgr. Elena Pospíšilíková,  Aleš Pospíšilík, Petr Měrka, V. Hudečková. Korektura: 
Mgr. Radka Matějová. Tisk: Tiskárna Brázda Hodonín, e-mail: 518367450@iol.cz. Vydala: Obec v Kostelci u Holešova. Povoleno MK ČR E21648. Uzávěr-
ka příštího čísla 16. 06. 2017, ve 12:00 hod. Náklad: 440 ks. Příspěvky zasílejte na email: andrlikovi@email.cz, telefon: 605 185 256 
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←Veselí medvědáři v Karlovicích 
Kostelecký medvěd u pana faráře↑ 

a na Holéči ↓ 
 

Tradičně vydařený sportovní ples↑ 

↑ Rozmarní stehlíci 
     Odvážní tři králové v –17 °C  → 
     (k článku na straně 11) 

 

            Foto na stránce: Mgr. Andrlík (3) ↑ 
Andrlíková (5)↓ 


