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Je-li od Petra a Pavla až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. 2/2014

KOSTKA
ZPRAVODAJ OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA 

A KARLOVICE

Co vy na to, pane starosto? Bylo nutné na začátku roku zadlužovat obec?

Ano, bylo to nutné  
a jsem rád, že zastu-
pitelé obce pocho-
pili vážnost situace 
a odsouhlasili přijetí 
krátkodobého úvě-
ru. V loňském roce 
se v naší obci sešly 
tři projekty dotova-
né Státním fondem 
životního prostředí. 

Hned na začátku roku byla zahájena rekulti-
vace skládky Vymětalova debřa, kde celkové 
náklady činily více než 8 mil. korun.  Souběžně 
s touto akcí byl v polovině září zahájen další 
projekt, rekonstrukce Základní školy Kostelec 
u Holešova, na jehož financování bylo třeba 
10,8 mil. korun. A poslední dotovanou akcí  
v loňském roce bylo pořízení nové komunální 
techniky v rámci rozšíření sběru bioodpadů   

v obci. Náklady na pořízení techniky dosáhly 
3,23 mil. korun. Z těchto položek je nutné 
odečíst neuznatelné náklady a spoluúčast 
obce na financování ve výši 10%, v případě 
základní školy prokazatelnou úsporu energií na 
dobu pěti let, tedy neuznatelný náklad ve výši  
1,7 mil. Tato částka je plně hrazena z rozpočtu 
obce. K přijetí krátkodobého úvěru nás nutí i 
systém financování z fondů EU nebo z fondů 
SFŽP. Financování z těchto fondů je ukončeno 
v polovině prosince a obnoveno až na konci 
měsíce března, protože probíhají závěrky fi-
nancování uplynulého roku. V tomto období 
obcím nejsou finanční prostředky poukazovány. 
Vzhledem k tomu, že podmínky provádění pla-
teb ve smlouvách s dodavateli byly nastaveny 
dle podmínek fondů a zároveň bylo naší snahou 
netlačit dodavatelské firmy do dluhových pastí, 
bylo po rozhodnutí rady obce doporučeno 
zastupitelstvu obce přijetí krátkodobého úvěru. 

Barevná příloha o setkání Kostelců v Kostelci u Holešova uprostřed listu!

Příběhy našich kronik
byl název akce, který v měsíci březnu, jenž bývá označován jako  měsíc 
knihy, uspořádala organizace MAS – Partnerství Moštěnka o. p. s. pod 
záštitou Základní školy Kostelec u Holešova. Besedy o historii naší obce 
spojenou s výstavou kosteleckých kronik se účastnili žáci místní školy 
i veřejnost. Zúčastnění se zajímavým způsobem seznámili s historií 
knihtisku i s praktickými ukázkami vazby knih a někteří žáci si měli 
možnost tuto činnost i aktivně vyzkoušet. 

Nyní máme již pětimilionový úvěr splacen 
a jsme vyrovnání se všemi dodavateli. 

Obec splácí v současnosti dva úvěry;  první 
z roku 2011 ve výši 1,0 mil. korun na výmě-
nu oken v tělocvičně základní školy částkou  
27 000 Kč/měsíc do listopadu 2014, druhý,  
z něhož byla financována spoluúčast obce na 
projektech rekonstrukce Základní školy Kostelec 
u Holešova a rozšíření sběru odpadů, včetně neu-
znatelných nákladů, bude splácen do dubna 2016. 

V tomto roce nás ještě čeká čerpání dotace 
na zateplení budovy Mateřské školy Kostelec  
u Holešova, která nám byla přidělena v červnu. 
Tato akce není svým rozsahem tak finančně ná-
ročná a bude plně hrazena z běžného účtu obce.

Ať už je pohled občanů na přijímání úvěrů 
jakýkoliv, v současné době a i v nově připravo-
vaném plánovacím období bude přijímání úvě-
rů v závislosti na výši přidělené dotace nutností. 

Radoslav Pospíšilík, starosta obce

Ing. Pavel Tkadlčík v roli lektora – návštěvníci poslouchali 
jeho zajímavé vyprávění velmi pozorně

Starý knihtiskařský stroj obdivovali hlavně chlapci

Ing. Pavel Tkadlčík nás pak potěšil příběhy, vztahujícími se k naší obci  
a regionu, i otázkami místní genealogie, kterou se v poslední době zabývá. 

Cílem tohoto projektu je aktivní poznání historie zaznamenané  
v místních kronikách. Nejzajímavější příběhy pak budou zpracovány 
do pěti publikací (podle regionů), které MAS Partnerství Moštěnka  
o. p. s. míní na závěr těchto setkání vydat. 

Text a foto Mgr. Jiří Andrlík
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Rada obce schválila:
• smlouvu se Státním fondem životního prostředí na dofinancování 

akce „Rekonstrukce Základní školy v Kostelci u Holešova“
• žádost vedení základní školy o souhlas s vyřazením nepotřebného 

majetku z majetkové evidence
• žádost vedení mateřské školy o výjimku v počtu dětí na jednu třídu 

MŠ (navýšení počtu z 24 na 28 dětí) 
• současného ředitele školy ve funkci pro další šestileté období 
• žádost pana Karla Novosada o přijetí do domu seniorů
• smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se 

společnosti EKOKOM. Tato smlouva řeší rozšíření zpětného odběru 
odpadů a nabízí lepší finanční podmínky pro zpětný odběr odpadů. 

• přidělení bytu v domě seniorů paní Janě Paštěkové
• žádost SDH Karlovice o finanční příspěvek na pořízení techniky pro 

mladé hasiče ve výši 6.000 Kč. Byla zakoupena sada sportovních 
hadic, které mohou být využity i při běžném zásahu.

• prodloužení servisu na kopírovací zařízení XEROX do 12. 5. 2015  
s firmou SPIN SERVIS s. r. o.

• uzavření smlouvy s dechovou hudbou Hulíňané na hudební produkci 
29. 6. 2014  

• žádost TJ Sokol na ohlášení hudební akce konané 27. 6. 2014 na 
Myslivně a rozhodla ve smyslu §102 od 3 zákona 128/2000 sb., 
o obcích a ozv Kostelec u Holešova č. 3/2009 o ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností, čl. 3 ost. 2 a 3 o udělení výjimky 
a stanovila dobu nočního klidu na 28. 6. 2014 od 03.00 hodin 

Rada obce projednala:
• zprávu Ing. Petra Bartoše o vyhodnocení rizik ekologické újmy dle 

zákona č. 167/2008 S., o předcházení ekologické újmě a nápravě. 
Zpráva monitoruje zatížení území obce látkami ohrožujícími životní 
prostředí. Jedná se zejména o chemické čisticí prostředky, pohon-
né hmoty a prostředky na ochranu rostlin. Zpráva se dále zabývá 
skladováním, užíváním a likvidací těchto látek a jejich obalů.

• revizi hracích prvků na dětských hřištích a rozhodla dle revizní 
zprávy o likvidaci dvou herních prvků a o provedení opravy dalších 
tří herních prvků

• žádost o zaplacení členského příspěvku MaS Moštěnka pro rok 2014 
ve výši 24 600 Kč 

• žádost SDH Karlovice o příspěvek na zakoupení vycházkových 
uniforem pro členy sboru.  RO rozhodla o pokrytí 50% pořizovací 
hodnoty stejnokroje.

• stížnost občanů z Karlovic na špatný stav komunikace k lesu. Špatný 
stav zapříčinila dle mínění stěžovatelů těžká lesní technika projíž-
dějící v těsné blízkosti obrubníků. Rada obce navrhuje provedení 
odborné prohlídky stavu komunikace a zpracování projektové do-
kumentace na opravu celého úseku, tj. od Bajerového po sběrač 
dešťové vody a dále až po dům pana Motáně.

• rozhodnutí zřizovatele o vyhlášení konání konkurzu na místo ředi-
tele místní ZŠ

• dodatek smlouvy o navýšení poplatku na dopravní obslužnost
• kontrolu platby poplatků za svoz komunálního odpadu

Zprávy z jednání obecní rady a zastupitelstva obce 4/2014 – 6/2014
• návrh finančního výboru na čerpání financí z rozpočtu obce pro 

organizace
• 23. setkání Kostelců v Kostelci u Holešova

Rada obce vzala na vědomí:
• oznámení ředitele základní školy o vyhlášení ředitelského volna  

2. 5. 2014 podle § 24 odst. 2 zák. č.561/2004 Sb., školského zákona 
• oznámení vedení mateřské školy o kritériích pro přijímání dětí  

k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015
• zprávu č. 286/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Kostelec u Holešova za rok 2013 
• oznámení o konání závodu Rohálovská 50
• zprávu o kontrole projektu Rekultivace skládky „Vymětalova debřa“ 

provedené Fondem životního prostředí
• zprávu finančního výboru o prošetření spotřeb energií v ZŠ Kostelec 

u Holešova
• rezignaci Mgr. Jindřicha Suraly na funkci zastupitele a předsedy 

finančního výboru

Rada obce neschválila:
• nabídku paní Naděždy Rytychové na darování pozemku  1/37 par. 

č. 233

Zastupitelstvo obce schválilo:
• pana Milana Kovaldu předsedou finančního výboru a pana Petra 

Žůrka členem finančního výboru 
• závěrečný účet obce Kostelec u Holešova za rok 2013 bez výhrad
• protokol o schvalování účetní závěrky obce Kostelec u Holešova  

a hospodářský výsledek za rok 2013
• rozpočtové opatření č. 1/2014
• 15členné zastupitelstvo obce pro příští volební období 2014-2018 
• vydání pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Kostelec  

u Holešova
• pravidla pro vydávání zpravodaje Kostka
• úhradu členského příspěvku MAS Partnerství Moštěnka o. p. s.  

ve výši 24 600 Kč
• navýšení rozpočtu Základní školy Kostelec u Holešova 
 o 100.000 Kč pro rok 2014 na opravu podlah ve dvou třídách
• smlouvu o smlouvě budoucí č. 103008645/003, se společností E.ON 

Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2141, České Budějovice

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z jednání ZO č. 18 dne 24. 06. 2014 
• informaci o kontrole spotřeby energií v ZŠ 

Zastupitelstvo obce neschválilo:
• navýšení příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 100 Kč 
 na občana
• návrh novelizace stanov Svazku obcí hospodařících s odpady – Bys-

třice pod Hostýnem
Luděk Mlčák, místostarosta obce 
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Volby do EU

Volební komise a volební místnost 
v místní části Karlovice. 

Foto: Bc. J. AndrlíkVýsledky voleb v Kostelci u Holešova a Karlovicích                                                                                                                      

Zdroj: použito s laskavým svolením zpravodajství ČT  

Petr Měrka a Václav Weinlich v televizním Zpravodajství ČT 1
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Letošním už pátým ročníkem potvrdil Kostelec svoji pozici centra  
českého amatérského pivovarnictví.

V polovině března zaplnili amatérští pivovarníci z České republiky, 
Slovenska, Polska a Kypru sál sokolovny téměř do posledního místečka. 

Více než 220 účastníků a 115 degustačních soutěžních vzorků jed-
noznačně potvrdilo Chmelovárku první pozici mezi akcemi zaměřenými 
na domácí vaření piva.

Velmi mě těší, že si k nám pravidelně nacházejí cestu nejen ama-
térští,  ale v hojné míře také profesionální pivovarníci, sladovníci a další 
odborníci na pivní problematiku.

Nejzajímavějším hostem byl pravděpodobně p. Giovani Caruso 
McDonald, brazilský domovarník, který po pracovních stážích v USA  
a Německu pracuje v jednom z ostravských minipivovarů.

O úroveň hodnocení degustační soutěže se postarali mimo jiné 
p. Čejka, sládek minipivovaru Pegas z Brna, p. Grmela, šéfredaktor 
pivnirecenze.cz nebo pánové Leszczynski a Napiórkowski, školení de-
gustátoři z Varšavy. V přednáškovém bloku vystoupil sládek Pivovaru 
Vyškov, p. Táborský, ředitel sladovny Záhlinice, p. Přinosil, pracovnice 
VÚ pivovarského Dr. Ing. Sachambula, zástupci VÚ zemědělského 
KM, Ing. Míša a Ing. Sedláčková, nebo majitel pivovaru Lucky Bastard  
p. Grmela či polský domovarník p. Leszcynski.

Kostelecké chmelovárek 2014
Videozáznamy 

přednášek a výsled-
ky degustační soutě-
že jsou ke zhlédnutí 
na http://www.kos-
telan.mzf.cz/

Jubilejní Grand 
Prix Kostelce u Ho-
lešova získali za roz-
víjení mezinárodní 
pivovarnické spolu-
práce bratři Alexiou 
z Kypru a p. Aleš 
Přinosil (sladovna 
Záhlinice) za zásluhy 
o Kostelecké chme-
lovárek a podporu 
amatérského pivo-
varnictví.

Příjemným bo-
nusem k povedené 
odborné části akce 
byl doslova nájezd více než 250 pivomilů z širokého okolí, kteří přišli 
ochutnat 30 různých druhů piva a 13 pivních stylů připravených na 
10 výčepech. 

Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat více než 20 členům  
a příznivcům sdružení Kosteláň za perfektní organizaci akce, od přípravy 
degustační soutěže přes zajištění stravování účastníků až po „šichtu“ 
za pípami.

Většina pochvalných referencí z celé republiky i zahraničí se týkala 
právě skvěle zvládnutého servisu pro účastníky. 

I proto máme už dnes domluvenou řadu účastníků a několik 
přednášek na příští ročník.

Další Kostelecké chmelovárek proběhne v sobotu 14. 3. 2015

Petr Měrka

Degustační komise

Ocenění Laškoč

Ocenění Přinosil
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Mateřská škola

Několikrát do roka k nám přijdou s pěkným programem děti z ma-
teřské školy. Zazpívají, zarecitují, potěší nás svou přítomností. Donesou 
nám i vlastnoručně vyrobené dárečky, a i když se jedná třeba jen o ob-
rázek či skládanku, mnozí z nás si ji vystaví ve svém pokoji a prodlouží 
si tak vzpomínku na krásná setkání. Některé práce dětí jsou vystaveny 

Děti na nás nezapomínají
i ve společenské místnosti. Děti jsou jako sluníčka, která rozzáří naše 
dny. Vždycky se na ně moc těšíme a ceníme si i práce jejich učitelek, 
které si s programy dají jistě hodně práce. Děkujeme touto cestou 
dětem i jejich učitelkám a těšíme se na další prosluněná vystoupení.

Text: Jaroslava Ondráčková, foto Z. Zaviačičová

Ani jsme se nenadáli a je tu konec dalšího školního roku. V červnu 
naši mateřskou školu opustí jedenáct nových školáčků, aby uvolnili místo 
nově přijatým dětem. A my v září začneme znovu od začátku…

Každý rok touto dobou nevěřícně rekapituluji a hodnotím uplynulé 
období: jak rychle nám děti rostou, jak se mění, vyspívají, co všechno se 
naučily a… jak rychle nám ten školní rok zase utekl.

Jako v minulých letech, i tento rok se nám podařilo uskutečnit několik 
pěkných akcí a děti získaly spoustu nových vědomostí a dovedností. Pro-
tože se snažíme v dětech mimo jiné pěstovat také citlivý vztah k přírodě, 
zkoušeli jsme si letos zopakovat loňský pokus s „vychováním“ vlastních 
motýlků od housenek přes kukly až po krmení vylíhlých motýlů nektarem  
a jejich vypuštění do přírody. A opět se to podařilo! Pět baboček bodlá-
kových jsme vypustili ze síťky začátkem května a možná některá z nich 
přiletěla právě k vám na zahrádku. 

Letos poprvé děláme i pokus se žížalí školkou. Kokony žížal už máme 
několik dnů v líhni a čekáme, kdy z nich vylezou malinké žížalky, které 
„přesadíme“ do minizahrádky s hlínou, budeme je krmit a až povyrostou, 
vypustíme je venku do zahrádky opravdové. 

Také chov mravenců je u dětí oblíbený. Je pro ně velmi zábavné 
pozorovat v průhledné maketě mraveniště, jak si tito malí tvorečkové razí 
své chodbičky, vytvářejí komůrky, přenášejí kousky potravy. 

A poněvadž jsou mikrosvěty drobných tvorečků a hmyzu pro děti tak 
lákavé, nemohli jsme zapomenout ani na hmyz nejužitečnější, naprosto do-

Konec školního roku v mateřské škole

konalý a pro člověka nenahraditelný – na včely. Kromě toho, že jsme si o nich 
povídali, zpívali a hráli hry, podařilo se nám uskutečnit besedu s člověkem 
vskutku povolaným, panem Zdeňkem Drcmánkem, dlouholetým včelařem  
z Kostelce u Holešova. A skutečně, nebylo to jen vyprávění zkušeného odbor-
níka malým dětem, byla to opravdu beseda. Žasli byste, jak zvídavé dotazy 
děti panu Drcmánkovi kladly, jak se zajímaly o život včel i práci včelaře, jaké 
otázky je napadaly v souvislosti s komunikačními a orientačními schopnostmi 
včel a dokonce i s historií včelařství. Strávili jsme společně velmi příjemnou 
hodinu, během které jsem byla na naše děti opravdu pyšná.

Možná se někomu může zdát, že dětem žijícím na vesnici nemohou 
tyto aktivity příliš mnoho nového dát. Ale já jsem viděla jejich přínos už 
tento týden na vycházce. Při hře na volném plácku u lesa, kam se chodíme 
proběhnout, když je na zahradě mokro, jsem zaznamenala tento dialog: 
„Pozor, tady leze včelička, ať ji nezašlápneš!“ „Kde?! Ještě žes mi to řekl.“

Co dodat? Zanedlouho se budeme loučit s jedenáctkou našich nej-
starších. Už připravujeme vysvědčení, dárečky, program na konec roku. 
A cítíme pohnutí jako každý rok touto dobou. 

Mějte se krásně, naše děti. Přejeme vám, aby z vás vyrostli dobří lidé 
a abyste vždycky věděly, co je správné. Teď právě to víte: na včeličky se 
nešlape. Tak ať vám to vydrží!

Text a foto: Zdeňka Zaviačičová, Mateřská škola Kostelec u Holešova

U sochy policisty v Dobroticích
(exkurze - výcvik policejních psů)

Beseda s policistkou Bárou
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Základní škola

Vem si ode mě šťávičku, včeličko!

Beseda s panem Drcmánkem 
- včelařem

Vše nejlepší, naše maminky!

Školní divadelní kroužek Klíček letos uvedl 
Doktorskou pohádku K. Čapka v úpravě M. Vác-
lavkové. Rozpustilé představení o nerudném 
kouzelníku Magiášovi a dalších strašidlech, 
které vyléčí tři rázné lékařky, jsme hráli celkem 
šestkrát. Nejprve pro děti z prvního stupně, 
potom pro veřejnost a následně i pro okolní ma-
teřské školky. Jak moc obtížné bylo představení 
nacvičit, plyne už z faktu, že v příběhu vystupuje 
celkem 11 postav, ale herců jsme měli jen devět 
a někdy dokonce osm! Častý smích a potlesk, 

    V pátek 16. května se v kostelecké sokolovně konala školní aka-
demie ke svátku všech maminek. Vystupovali zde jak malí prvňáčci, tak 
velcí deváťáci. Každá třída si připravila originální program, nechyběly 
taneční kousky či vtipné scénky. Šesťáci se nechali inspirovat stále 
nesmírně romantickým hlavním městem Francie, osmáci ukázali, jak 
může dopadnout třídní sraz po 50. letech. Páťáci nás přesvědčili, že 
zametání koštětem není žádná nuda, kluci ze čtvrté třídy předvedli 
jejich hudební talent, prvňáčci zase hru s pastelkami. Krásnou pís-
ničku maminkám darovala Stázka Hermannová, na klávesy zahrála 
Anna Bartáková. Známé melodie nám připomněl i malý pěvecký sbor 
doprovázený panem ředitelem. Nakonec vystoupila 9. třída s jejich 
nasazením pro tanec a tím zakončila tohle podle mě velmi vydařené 
páteční odpoledne. 

Štěpánka Zanášková IX. tř.

Doktorská pohádka
který se ozýval sokolovnou, ale jasně ukazoval, 
že se pohádka nakonec povedla. 

 Vedle vskutku mnoha pochvalných reak-
cí od místních diváků jsme posbírali i hodně 
cen na přehlídkách, kam pravidelně jezdíme.  
V Hulíně získala diplom Peťka Podolová a Eva 
Furchová, v Kroměříži jindy přísná porota oce-
nila Báru Furchovou jako originálního Hejkala, 
Evu Furchovou coby „rozvrzaného“ vodní-
ka, Jirku Václavka jako energického Magiáše  
a opět Peťku Podolovou jako skalickou doktorku;  
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cenu jsme dostali i za úpravu předlohy, režii, scénu a krásné kostýmy, 
které pro nás už tradičně připravila paní Vanda Foukalová. Osobně chci 
pochválit Radima Matulu, našeho zvukaře a technika, také Veroniku 
Ondruchovou, že se dobře vyrovnala s těžkou rolí učedníka Vincka, 
Veroniku Šiškovou, jež hrála svou doktorku tak energicky, až z ní šel 
místy strach, a v neposlední řadě oporu souboru Štěpánku Zanáškovou, 
která by z divadelních prken mohla seběhnout rovnou do ordinace. Moc 
bych si přála, aby si Štěpánka při náročném studiu na SŠ našla čas i na 
ochotnické divadlo, má velký talent. 

Ačkoli letos už není vedoucím kroužku, velkou zásluhu na tom, že 
všechno klaplo, má Mgr. Z. Ballnér. Nejenže se zhostil hudební stránky 
představení, ale v náročném finiši před premiérou výrazně přispěl svým 
časem a radou k tomu, aby pohádka měla spád a „šťávu“, a za to mu 
patří velké poděkování.

M. Václavková

Návštěva zemědělského podniku 
v Horní Moštěnici

Žáci naší kostelecké školy ze 3. – 5. třídy navštívili propagační akci, 
kterou organizoval zemědělský podnik SALIX MORAVA v nedaleké obci 
Horní Moštěnice.

Cílem této akce bylo představit fungující novodobé zemědělství. 
Především chlapce zaujala moderní zemědělská technika, žáci určovali 
zemědělské plodiny a získávali informace o jejich dalším zpracování.

Byla zde k vidění domácí zvířata všeho druhu, která o sobě dávala 
vědět hlasitým pokřikem a nabízela se k pohlazení a pomazlení. Velkému 
zájmu dětí se těšilo stanoviště Jízda na koni.  Vidět totiž svět z koňského 
sedla chtěli téměř všichni. Znalostní soutěž v závěru exkurze byla spojena 
s předáváním  věcných cen pro ty nejlepší. 

Protože děti jsou v dnešní době ochuzeny o zkušenosti, co je to 
skutečné hospodaření, stala se exkurze do zemědělského podniku zají-
mavým zážitkem a přínosem pro každého jedince. 

Eva Doleželíková, uč. 4. třídy

Vystoupení v domě seniorů

Naše jarní vystoupení bylo jako vždy prodchnuto přátelskou atmo-
sférou. Jsme rádi, že můžeme obyvatele domu seniorů potěšit a předvést 
jim, co umíme.  Vždy nám dávají najevo, že nás rádi vidí. Více než desítka 
žáčků naší školy přednášela, hrála na nástroje, zpívala, tančila, a dokon-
ce i hrála část divadelního představení Doktorská pohádka. Nechceme 
zapomínat na naše seniory, a proto se už dnes těšíme na další setkání 
při dalších vystoupeních. Děkujeme za milé pohoštění a přijetí.

Mgr. Z. Ballnér

Pálení čarodějnic

„Už hoří,“ ozývalo se ze všech stran v areálu Myslivny 30. dubna 
odpoledne. Naštěstí se nejednalo o budovu Myslivny, ale o figurínu 
čarodějnice. Tradiční akci, kterou pořádá ve spolupráci už řadu let SDH 
Kostelec, základní škola a rada rodičů, mají rády především děti, ale vě-
řím, že si na své přijdou i dospělí. Příjemné jarní počasí přilákalo do areálu 
Myslivny téměř dvacítku čarodějů a čarodějnic, kteří spolu s dalšími asi 
třiceti dětmi prokazovali v oblíbených disciplínách své dovednosti. Na 
jednotlivých stanovištích pomáhali učitelé, rodiče i nejstarší žáci školy, 
hasiči zajistili hranici, čarodějnici a nepostradatelné občerstvení. 

Příjemné odpoledne se tentokrát přehouplo do příjemného večera, 
protože po opečených špekáčcích čekalo na návštěvníky Myslivny vystou-
pení hudební skupiny Megalika. Společně si na tanečním kruhu zatanco-
vali děti i dospělí, kteří s přibývajícími hodinami vystřídali mladší ročníky.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli.
Mgr. Z. Ballnér

Foto: archív školy
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Dopravní projekt 
v Kostelci u Holešova

V letošním školním roce jsme uspořádali pro žáky naší kostelecké 
školy celoškolní dopravní projekt, do něhož se zapojili všichni od nej-
mladších až po ty nejstarší. Dopravní projekt probíhal v místním spor-

tovním areálu, kde na žáky 
čekalo několik stanovišť.

Na jednom z nich si 
ověřili své znalosti z pra-
videl silničního provozu 
formou písemného testu, 
na stanovištích první po-
moci měli možnost ošetřit 
drobná poranění a zafixo-
vat zlomeniny končetin, 
pod odborným vedením 
studentky střední zdra-
votnické školy prováděli 
resuscitaci zraněného.

Zajímavým se stalo 
pro žáky stanoviště pro-
fesionálních hasičů z Hole-

šova, kteří předvedli své prostředky vyprošťovací techniky používané 
při dopravních nehodách na silnicích.

S příslušníky Dopravní policie města Hulín si žáci prohlédli vybavení 
služebního vozidla, seznámili se s donucovacími prostředky, zastavo-
vacím pásem, služebním obuškem, pouty, měli možnost obléct a vy-
zkoušet neprůstřelnou vestu, pod jejíž tíhou se některým podlamovala 
kolena. Neméně zážitkové se stalo stanoviště hasičky – dobrovolnice.  
Ta předváděla, jak funguje hašení „džeberovkou“, což si  děti ve dvo-
jicích s nadšením ověřovaly.

Součástí dopravního projektu byla procházka obcí, během které 
žáci vyhodnocovali obzvlášť nebezpečná místa a pod vedením svých 
učitelů je zaznamenávali do předem připravené mapky.

Závěrečná část projektového dopoledne patřila jízdě zručnosti  pro 
žáky II. stupně. Tito cyklisté pak zdolávali na svých kolech překážkovou 
trať.  Absolvovali jízdu v kruhu, slalom mezi kužely, kolejnice, přenesení 
pohárku s vodou, zastavení na metě.

Na závěr od ředitele školy slyšeli ti nejlepší slova pochvaly a pře-
vzali si sladkou odměnu.

Věřím, že tento den byl pro děti nejen příjemně stráveným do-
polednem, ale že přispěl k rozvoji teoretických a praktických znalostí 
a dovedností.

Doufám také, že zásluhou takovýchto akcí budou silnice pro naše 
děti bezpečnější. 

Doleželíková Eva, uč. 4. třídy

Návštěva TYMY Holešov

Zajímavé zážitky si odnesli žáci 4. a 5. ročníku naší školy z návštěvy 
holešovského volnočasového střediska TYMY, kde vystupoval valašský 
soubor písní a tanců Rusava spolu s folklorním souborem Zrníčko  
z Holešova.  Nejenže byli všichni vzornými posluchači, ale společně 
jsme si zatančili a zazpívali spoustu lidových písní.

Programem si děti připomenuly dodržování krajových zvyků  
a tradic – především těch velikonočních - s ukázkami pletení pomlázky 
a barvení kraslic.

Eva Doleželíková

Požární poplach ve škole
Cvičný požární poplach bývá většinou zpestřením všedního pra-

covního dopoledne. Letos jsme akci zorganizovali podobně jako  
v předchozích letech ve spolupráci s SDH Karlovice. Po vyhlášení 
požárního poplachu následovala rychlá evakuace osob a během dvou 
minut dorazily ke škole dva hasičské vozy. 

V  místě požáru provedli požárníci šetření i s použitím ochranných 
masek. Vyzkoušeli si i záchranu zraněné osoby (jednoho ztraceného 
žáka vynesli na nosítkách). Pro žáky 1. stupně byla poté připravena 
beseda a ukázky hasicí techniky. 

Letos jsme se při společném hodnocení zaměřili na nedostatky 
akce. Všichni žáci už ví, že nesmí zapomenout bundu či kabát v šatně, 
protože mohou strávit mimo budovu i několik desítek minut. Učitelé 
byli poučeni, že evakuace není jen závod s časem, ale především od-
dělené vedení jednotlivých skupin. Vedení školy zajistilo dodatečně 
plány budovy pro lepší orientaci zasahujících hasičů, které jsou nyní  
k dispozici u hlavního vchodu do budovy. 

Věřím, že teprve tím, že jsme byli schopni najít nedostatky, mů-
žeme situaci příště zlepšit.

Děkuji všem zúčastněným hasičům z Karlovic, Kostelce u Holešova 
i Roštění a Prusinovic, především pak Ing. Ladislavu Pospíšilíkovi za 
organizaci celé akce. 

Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy
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Všechna tato setkání probíhají v Kostelcích, kterých je v naší republice 
24. S nápadem vzájemného setkávání přišel Kostelce nad Labem a nynější 
prezident těchto akcí pan Jan Nejedlo. První kostelecké střetnutí proběhlo 
v r. 1992 v Kostelci nad Černými lesy, náš Kostelec byl organizátorem již 
podruhé (2006 a 2014) a letošní setkání bylo opět krásnou podívanou.

Protože nám v červnu přálo počasí, probíhala část kulturní pod 
širým nebem v krásném areálu kostelecké Myslivny. S folklorními krojo-
vanými programy se představily soubory z Kostelce na Hané a Kostelce u 
Kyjova, ostatní pódiová vystoupení byla hudební, pěvecká nebo vokálně 
instrumentální. Souběžně probíhala i sportovní utkání ve florbalu, malé 
kopané, stolním tenise, hasičské kolečko a významně byla zastoupena 
střelecká soutěž. Proběhla i výtvarná soutěž žáků ZŠ, ve které za I. stupeň 
zvítězila Aneta Pumprlová, žákyně 2. třídy ZŠ Kostelec u Holešova, a za 
II. stupeň Lenka Militká, žákyně 8. třídy ZŠ Červený Kostelec.

Doprovodnými programy pak byly výstavy výtvarných prací kos-
teleckých dětí, výstava z minulých setkání Kostelců a prezentace mini-
pivovaru v Kostelci u Holešova s ukázkou surovin a technologie vaření 
piva spojené s ochutnávkou. 

Příloha: 23. setkání Kostelců v Kostelci u Holešova 14. 6. 2014
Závěrem je třeba konstatovat, že letošního setkání se zúčastnilo 

15 Kostelců, včetně jednoho zahraničního hosta ze Slovenska - Kostolce  
z okresu Povážská Bystrica.

Výsledky sportovních turnajů:
Malá kopaná: Hasičské kolečko:
1. Červený Kostelec 1. Kostelec na Hané
2. Kostelec u Holešova 2. Kostelec u Kyjova
3. Kostelec nad Vltavou 3. Kostelec nad Labem

Florbal:  Střelecká soutěž:
1. Kostelec nad Orlicí „B“  1. Červený Kostelec
2. Kostelec nad Orlicí „A“  2. Kostelec u Kyjova
3. Kostelec u Holešova 3. Kostelec u Holešova

Stolní tenis:
1. - 2.  Kostelec nad Orlicí
3.  Kostelec u Holešova

Text Mgr. Jiří Andrlík

Vážený pane starosto,
vážený pane místostarosto,
poděkujte všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a průběhu 23. setkání Kostelců  
v Kostelci u Holešova. Nejenom hudební 
vystoupení, ale i dobrá jídla ze zvěřiny, na 
kterých si všichni rádi pochutnali, patřily  
k celému sobotnímu dni. Děkuji jménem 
našich Kosteláků. 

Lada Boháčová, 
místostarostka obce Vrbatův Kostelec

 Foto: Mgr. Andrlík (2), Š. Andrlíková (8) 

Na seřadišti   U seřadiště  

Kostelec u Heřmanova Městce

Kostelec nad Černými lesy
Přijeli na kole!

Kostelec nad Vltavou Kostolec - Slovenská republika

Kostelec nad Orlicí Kostelec nad Labem

Kostelec u Stříbra
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Setkání zahájil starosta obce Radoslav Pospíšilík a prezident Jan Nejedlo. Doprovodily je fanfáry dechového kvintetu ZUŠ Kostelec u Holešova

Soubor Kosíř – Písně a tance z Hané

Soubor Malý Kosíř
Jaro na Hané
Kostelec na Hané

Hudební trio a hra na pilu
Vrbatův Kostelec
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Foto: J. Tomeček (1), Š. Andrlíková (18)    

Kosteláci – Kostelec u Kyjova

Národopisný soubor Kostolec - Slovensko

Schola 
Kostelec u Holešova

Zámecké saxofonové 
kvarteto Jesef Žemličky
Kostelec nad Labem

Nejstarší účastník setkání 
(92 let)

V Kyjově bývá páni,
vždy cos fajnového ke koukání

Soubor Radost - Kostelec u Zlína

Foto: Jakub Tomeček

NOPROBLEM
Kostelec na Hané

Svatojakubský chrámový sbor
Kostelec na Hané
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Sportovní soutěže Kostelců

Foto: Mgr. J. Andrlík

Hasiči - hasičské kolečko - nástup

Malá kopaná          

Florbal

Střelecká soutěž

Stolní tenis
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Tip na výlet

Bezpečnost silničního provozu

Přijedou vám o prázdninách na návštěvu vnuci, neteře, synovci? 
Zkrátka rodina, která si chce užít vesnického prostředí? Provedete je 
lesem, zavezete na koupaliště a jistě se s povděkem proženou víceúče-
lovým hřištěm s tenisovou raketou. Co však dělat dál, když je koupaliště 
omrzí, hřiby nerostou a z horečného nadšení pro tenis pobolívá „te-
nisový loket“? Zkuste ve vedlejší vesnici muzeum v přírodě – Rymický 
skanzen. Vsadím se, že ani vy jste tam všichni nebyli. Jedná se asi  
o dvouhodinovou prohlídku s průvodkyní. Objekty muzea jsou umístěny 
po celé vsi a jsou zde k vidění věci, které si my starší ještě pamatujeme 

Výbava jízdního kola
S prvními teplými dny se na silnicích začíná 

objevovat stále více cyklistů. Většina z nich však 
nemá zcela správně technicky vybavené jízdní kolo. 
Tato podceňovaná skutečnost může vést i k dopravní 
nehodě, která ve většině případů končí zraněním 
cyklisty. O tom, jak má být správně kolo vybavené, 
hovoří příloha č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. 

Správně vybavené jízdní kolo není však to je-
diné, co musí cyklista mít. Cyklista mladší 18 let 
je povinen (od 1. 7. 2006) používat cyklistickou 
přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně 
připevněnou na hlavě. U osob starších 18 let tedy 
není přilba povinná, ale je vhodné ji použít. Dále je 
vhodné při jízdě nejen za snížené viditelnosti po-
užívat oblečení s reflexními prvky, aby byl cyklista 
lépe vidět. 

Důležité je znát silniční předpisy a také si uvě-
domit, že i jako cyklista jste považováni za řidiče 
nemotorového vozidla. Cyklista nesmí požít alkohol 
nebo užít návykovou látku během jízdy nebo bez-
prostředně před ní. Hrozí zde pokuta ve správním 
řízení až 50 000 Kč. 

Jan Motáň, DiS.

Rymice, muzeum v přírodě
„v provozu“, či dokonce je někteří doma ještě používáme. Děti např. 
konečně uvidí, co to byly doškové střechy a jak se kovali koně. Největší 
atrakcí je samozřejmě větrný mlýn, kde se mj. dovíte, odkud pochází 
rčení „Ten má ale za lubem!“ Když napumpujete kola, nasadíte helmy 
a zajedete těch pár kilometrů po cestě jako cyklisti (zásady a náležitosti 
pro jízdu na kole viz článek Jana Motáně, DiS. níže), spojíte naučný  
a kulturní zážitek se sportovním. Na takový výlet se dlouho vzpomíná!

Text a foto: Šárka Andrlíková 

	povinné vybavení jízdního kola 	vybavení pro jízdu za snížené viditelnost    

 doporučené vybavení jízdního kol
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Z historie obce

Včelaři

Přicházející plavková sezóna je pro řadu z nás důvod zbavit se nad-
bytečných kilogramů. K tomu, abyste před plavkovou sezónou shodili pár 
kil, pomůže obyčejný med. Kombinace přírodních cukrů z něj dělá ideální 
dietní potravinu. Zahraniční dietologové tvrdí, že není žádný problém do 
léta zhubnout až jednu konfekční velikost.

Lžíce medu před spaním by podle této studie měla nastartovat 
organismus tak, že okamžitě začne spalovat tuky, zatímco budete spát,  
a funguje též jako prevence proti závislosti na sladkostech. Údajně díky 
této nové revoluční metodě hubnutí totiž další den nebudete mít sebe-
menší chuť na cokoli, co obsahuje cukr.

Lžíce medu před spaním pomůže zhubnout do plavek
Při rozumné dietě můžete takto shodit za týden až 1,3 kg, což je 

váha, kterou doporučují i naši lékaři. Nahrazení klasického cukru medem, 
třeba ve večerním horkém nápoji, aktivuje mechanismy v mozku, které 
začnou pracovat tak, že mohou chuť na cukr úplně utlumit.

Med snižuje hladinu glukózy v krvi
I na první pohled relativně zdravé potraviny mohou být plné skrytých 

cukrů a bílé mouky, které tělo velmi rychle přeměňuje na cukr. Hladina 
cukru je tedy celý den na svém maximu. Tělo je cukrem přetíženo a do 
krve uvolňuje hormon inzulín, který odesílá krevní cukr do jater, aby tam 
byl přeměněn na tuk a uložen v těle. 

Studie dokazují, že pokud vypijeme čaj s medem, cukry z něj se cho-
vají v těle úplně jinak než bílý cukr. Většina dietologů prý chybně umisťuje 
med do kategorie špatných cukrů. Jiná výzkumná skupina prokázala, že 
po konzumaci medu nedojde ke zvýšení krevní glukózy, ale naopak ke 
snížení. U bílého cukru dochází k opaku. Med je tedy mnohem zdravější 
než tradiční rafinovaný cukr.

Stále je však z 98 % cukrem. Zbývající procenta zahrnují různé enzy-
my, vitamíny a minerální látky, ty nám však v hubnutí příliš nepomohou. 
Chuťově je med bezkonkurenčně výborný, ale pokud se ho rozhodneme 
mít v jídelníčku a současně shodit nějaké to kilo, musíme se omezit  
v konzumaci jiných sladkostí (kromě ovoce, to by nikdy nemělo být 
medem nahrazeno), případně snížit kalorickou hodnotu jídla.

Podle Novinky,cz, Zdraví, Minibazar, zpracoval: Bc. Jiří Andrlík

V povědomí kostelecké veřejnosti je všeobecně známo, že dnešní 
fotbalové hřiště je vybudováno na bývalém rybníku. Ovšem ani nej-
starší pamětníci už dnes nevědí, kdy byl rybník založen a kdy zanikl. 
Jeho dávnou existenci snad dokazuje mokřina, která se vždy vytvoří na 
jihovýchodním cípu fotbalového hřiště po déle trvajících deštích. Ve 
svém článku se opírám o vyprávění mého otce, který vyrůstal na Zahájí  
a vzpomínal na mohutný žabí chorál znějící od rybníka od jara do pod-
zimu. Vzpomínky potvrzuje také má matka, která sice bydlela v Koutě, 
ale vždy na Vánoce měli Nedbalovi kapra z kosteleckého rybníka, neboť 
její otec byl členem rybářského spolku. Jak to tedy s rybníkem bylo?

Koncem 19. století byl vedle cesty, která vedla od tehdejší mlékárny 
do Roštění, zřízen velký rybník. Vznikl v letech 1895 – 1898 z iniciativy 
starosty Floriana Odložilíka, který se zasloužil o tzv. zcelování půdy. To 
odstranilo rozdrobení pozemků, jež ztěžovalo místním rolníkům jejich 
obdělávání. Současně se provedlo odvodnění mokřin a zavodnění těch 
pozemků, které trpěly suchem. V nově vybudovaném rybníku se jed-
nak shromažďovala přebytečná voda, jednak byl zásobárnou vody pro 
zavodnění a mohl i sloužit jako protipožární nádrž. Kolem rybníka se 
táhla sypaná hráz, ve které bylo vybudováno zařízení, kterým se voda 
z rybníka při výlovu ryb vypouštěla. O rybník, kde se pěstovali kapři 
a štiky, se staral od r. 1898 místní rybářský spolek v čele s porybným 
(bydlel pod Horní hospodou) panem Závrbským. Po vypuknutí 1. svě-
tové války rybník chátral, rybářský spolek zanikl, porybného nebylo, 
přestalo se odvážet bahno a trpěly i přítoky vody. Vodu totiž přiváděl 
kostelecký potok, který vytéká ze Staroveského lesa a dnes se ztrácí  
v cementových rourách, které vedou podél sídliště Sušeny a Loučky, dále 
kolem farského kopce až na náves, kolem Vařechovy zahrady doprava, 
až do tehdejšího rybníka. Již tehdy byl tento potok víceméně kanalizační 
stoka a bohužel tento stav trvá dodnes. Daleko menším přítokem rybníka 
byl tzv. zahajský potok, který začínal u tzv. „Včelína“, tekl zahajskými 

Střípky z historie – kostelecký rybník
zahradami a dvorky domů a vytékal odtud vedle dnešního domu pana 
Hudečka, tekl pak dále mělkým korytem kolem domu Třasoňových do 
Vrbí, tam napájel vodou napřed mělký rybníček s vydlážděným dnem 
– tzv. „broďák“, kde pacholci sedláků vodili koně brodit. Odtud vtékala 
voda do velkého rybníka. Mezi světovými válkami, za 1. republiky, už 
pomalu rybník neexistoval, zanášel se různými náplavami nebo různými 
materiály z demolic, byl zarostlý rákosem – orobincem, kde měly svůj 
ráj už vzpomínané žáby. Pomalu vznikala z bývalého rybníka rovinka, 
která sloužila jako hřiště pro děti a mládež různého věku, nakonec i pro 
mladé fotbalisty. Konala se zde i různá předsletová cvičení sokolů, kde 
cvičili žáci a žačky z blízké sokolovny. Začátkem 2. světové války všechno 
pominulo. Po r. 1945 už nikdo nepomyslel na obnovení velkého rybníka. 
Na sklonku války zabrali různí podnikaví jedinci na ploše starého rybníka 
menší či větší parcely pro sebe a vytvořili zde políčka nebo zahrádky. 
Pro zřízení hřiště se rozhodla obec až v r. 1966 a dílo bylo dokončeno  
v r. 1971. To je konec historie našeho rybníka.

Text a foto: Mgr. Jiří Andrlík 
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Klub vojáků v záloze

Po předchozích deštivých dnech zastihlo slunečné sobotní ráno  
31. 5. 2014 členy KVZ Kostelec u Holešova na klubové střelnici v plné 
práci. Nalepit terče na podložky, rozestavit terčové stojany na cílovou 
čáru, připravit střelecká stanoviště… V osm hodin ráno bylo vše při-
praveno k zahájení už čtvrtého ročníku soutěže ve střelbě z malorážky. 
Soutěž se uskutečnila u příležitosti dětského dne.

Už i rodiče, prarodiče a starší sourozenci si zvykli na to, že soutěž 
neprobíhá pouze ve dvou hlavních kategoriích mladší žáci 10 – 12 let  
a starší žáci 13 – 15 let, ale že nepřijdou zkrátka ani jako doprovod. Své 
střelecké dovednosti mohli porovnat se svými potomky či mladšími 
sourozenci v kategorii dospělý doprovod absolvováním lehce zkrácené 
soutěže. A zájem byl značný.

Zápis do startovní listiny tradičně probíhal před vstupem na střel-
nici, kde také soutěžící čekali na to, až dostřílí svou položku předchozí 
skupina. Čekání nebylo ale nijak dlouhé. Navíc si zájemci mohli u vstupu 
připomenout vítěze minulých ročníků nebo zkontrolovat průběžné 
pořadí, aby se mohli správně naladit na nadcházející sportovní výkon. 

Každá skupina po vstupu do prostoru střelnice povinně absolvo-
vala nezbytné poučení o zásadách bezpečnosti a krátkou instruktáž  
o správném způsobu míření s dioptrickými mířidly. Někteří si to vyslechli 
už počtvrté, což je pro organizátory určitě dobrá zpráva. A potom hurá 
ke zbraním. Pod pečlivým dohledem instruktorů z řad členů KVZ nejdříve 
nástřelné položky pro ověření správnosti míření a spouštění. Po kontrole 
zásahů přichází ještě poslední korekce a rady instruktorů a pak se už 
střílí soutěžně. Po zastavení palby je o výsledku definitivně rozhodnuto. 
Po kontrole zbraní řídícím střelby a povelu k terčům nezbývá než se 
přesvědčit, jak byla ruka pevná a oko ostré… Nastupují rozhodčí, kteří 
zapisují do výsledkové listiny dosažené zásahy. Je sečteno a soutěžícím 
nezbývá než čekat, jak se bude dařit soupeřům.   

Obr. vlevo – Pavel Daďa
Záchranáři – 1. místo

1. obr vpravo – Vojtěch Marek
Požár – 3. místo
2. obr vpravo – Štěpánka Zanášková 
– Zachránce – 1. místo

(k textu SHD Karlovice - Činnost sboru)

Dětský den - soutěž ve střelbě z malorážky (IV. ročník)
Úderem poledne palba utichla. Komise rozhodčích zkontrolovala 

dosažené výsledky a začala připravovat vyhlášení výsledků. Na první 
tři v hlavních kategoriích čekala medaile, diplom a balíček sladkostí. 
Dospělí si odnesli diplom. V kategorii mladších žáků zvítězil Ondřej 
Václavek nástřelem vynikajících 117 bodů, na druhém místě se umístil 
Marek Příhoda se 75 body a třetí byl David Němec s body 65.

Ve starších žácích byl nejlepší Zbyněk Holotík s nástřelem 118 
bodů, druhý Jiří Václavek se 108 body a třetí místo obhájil Tomáš Čáp 
se 104 body.

 V kategorii doprovod zvítězila Jana Cápíková (80 bodů), na druhé 
místo si oproti loňsku polepšil Pavel Šiška (78 body) a třetí skončil 
Tomáš Václavek (76 bodů). 

Čtvrtého ročníku se zúčastnilo bezmála třicet soutěžících, kteří 
strávili soutěží za pěkného počasí (jak věříme) příjemné sobotní dopo-
ledne. A protože bylo vidět, že soutěžící i pořadatele to opravdu baví, 
těšíme se už nyní na ročník pátý.  

 Text a foto: Ing. L. Pavelec
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Karlovický list

V rámci preventivní výchovy na úseku požární ochrany požádali 
členové SDH Karlovice vedení základní školy a ředitelku mateřské školy, 
aby se zapojili do celorepublikové soutěže Požární ochrana očima dětí 
únor - duben 2014. Soutěž se zaměřila na několik témat: 1. Vyjádření 
poznatků o příčinách požárů, 2. Pomoc hasičů  při haváriích, nehodách 
a živelných pohromách, 3. Zážitky ze zájmové, sportovní a výchovné 
činnosti mládeže se zaměřením na požární tematiku. Náměty bylo možné 
zpracovat v jednotlivých věkových kategoriích literárně, výtvarně nebo 
pomocí digitální techniky. Základní i mateřská škola si zvolily oblast 
výtvarnou. Pod vedením Mgr. Věry Dudíkové se do soutěže zapojilo 131 
žáků ze sedmi tříd ZŠ a celá mateřinka, vedená paní ředitelkou Zdeň-
kou Zaviačičovou. Odměny pro první tři z každé kategorie, kteří navíc 
postoupili ze základního do okresního kola, zajistila obec spolu s SDH 
Karlovice, na jejich předání vítězům se podílel starosta obce Radoslav 
Pospíšilík a starosta SDH Karlovice Ing. Ladislav Pospíšilík. Do okresního 
kola postoupilo 11 výtvarných prací ze základní školy, 3 práce z mateřské 
školy a 2 samostatné práce dětí. V okresním kole se umístil v kategorii 
M2 mateřské školy Vojtěch Marek  na 1. místě. V kategorii základních 
škol ZŠ3 se na třetím místě umístil Pavel Daďa. V kategorii ZŠ4 se na 
prvním místě umístila Štěpánka Zanášková a na druhém místě Aneta 
Jedličková. Cenu za umístění přijeli předat za OSH Kroměříž starosta 
OSH a vedoucí ORV SH ČMS Stanislav Pumprla a náměstek starosty 
OSH Zdeněk Janásek. Práce oceněné v okresním kole postoupily do kola 
krajského. Soutěž byla vyhlášena i pro dobrovolné hasičské sbory. Za 
SDH Karlovice postoupila jedna práce v digitální podobě do okresního 
kola, kde se umístila na 2. místě, a tak postoupila do krajského kola,  
v němž skončila opět na 2. místě a postoupila až do republikového kola. 
Jejím autorem byl Martin Pospíšilík.

16. 4. 2014 zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Karlovice po 
dohodě s vedením základní školy již čtvrtý rok návštěvu dobrovolných 
hasičů SDH Karlovice a SDH Roštění ve škole s ukázkou zásahu a dohle-
dání pohřešované osoby při evakuaci, kterou si vyzkoušeli všichni žáci  
a personál školy. Po ukázce techniky a prohlídce hasičských aut proběhla 
krátká přednáška na téma bezpečná domácnost a nebezpečí vzniku 
požáru v domě. Po ukončení ukázky techniky proběhlo vyhodnocení 
společné akce a beseda hasičů s  vedením školy a zástupci obce Kostelec. 
Závěry hodnocení byly projednány v radě obce a s vedením školy. Při-
pomínky zasahujících hasičů byly uvedeny do praxe. Hasiči tímto děkují 
všem učitelům a pracovníkům školy za umožnění společného nácviku.

18. 5. 2014 se družstvo dospělých zúčastnilo okrskové soutěže  
v požárním sportu a na této postupové soutěži obsadilo 4. místo. Soutěž 
se konala v Holešově.

7. 6. 2014 uspořádal sbor již 18. ročník netradiční soutěže v požár-
ním sportu Útok na červeného kohouta. Soutěžilo se ve dvou kolech. 
Prvenství obhájili hasiči z Roštění. Druzí skončili domácí a na třetím 
místě Stará Ves.

14. 6. 2014 uspořádal sbor soutěž pro dobrovolné hasiče při setkání 
Kostelců s názvem „Hasičské kolečko“. Soutěž prověřila hasiče nejen po 
fyzické stránce, ale i v oblasti teorie. V průběhu soutěže museli závod-
níci překonat překážkovou dráhu, předvést znalosti zdravovědy, ukázat 
rozvinutí sacího, dopravního a útočného vedení pro zdolání požáru. 
Museli pomocí džberovky srazit terč představující oheň a překonat 
zúžený prostor, svinout natažené hadice. Do soutěže se zapojili i starší 
žáci ze sboru. Za předvedený výkon s vybavením určeným pro zásahy 
sklidili uznaní a potlesk od všech přítomných 8 družstev Kostelců a hlavně 
od členů zásahových jednotek. Vítězem se stal Kostelec na Hané před 
Kostelcem u Kyjova a Kostelcem nad Labem.

Z činnosti mladých hasičů
Hra Plamen – jarní závěrečná část soutěže 17. 5. 2014

Počasí bylo stejně jako loni chladné a deštivé. Malí závodníci za 
podpory rodičů v roli fanoušků odjeli do Kroměříže s nadějí, že i za této 

situace se podaří vybojovat co nejlepší umístění. Na malé závodníky 
čekaly v jarní části hry Plamen 4 disciplíny. Štafeta CTIF, štafeta dvojic, 
4x60m překážky a požární útok s vodou. Po příjezdu a registraci dostali 
závodníci označení v podobě pásky a zahájili s tréninkem na první 
disciplínu. Do soutěže bylo zapojeno celkem 26 kolektivů v podzimním 
kole starších žáků. Naše družstvo starších žáků muselo být doplněno  
2 žáky z mladšího družstva a jedním nováčkem. Družstvo se tímto 
hendikepem nedalo odradit a skončilo v celkovém pořadí na pěkném  
8. místě. Družstvo mladších žáků se této soutěže účastnilo již podruhé  
a mělo také dva nováčky ve svém devítičlenném kolektivu. Ačkoli přípravě 
na jarní kolo této soutěže nepřálo počasí a družstvo nestačilo všechny 
disciplíny zažít a nacvičit, zabojovali soutěžící v konkurenci 14 družstev 
a v podzimní části skončili na 6. místě. V disciplíně štafeta CTIF obsa-
dili 3. místo. V hodnocení kronik a celoroční činnosti, která se skládala  
z odborné přípravy, povinných soutěží, výletů, kulturních vystoupení  
a společné vícedenní akce získalo družstvo kladné hodnocení bez udělení 
trestných bodů.

     Vedoucí kolektivu a vedení SDH Karlovice touto cestou ještě jed-
nou děkují mladým hasičům za vzornou reprezentaci sboru a své obce. 
Dík patří také všem rodinám malých závodníků za pomoc s dopravou, 
povzbuzováním a dozorem během celé soutěže, která se protáhla až 
do 18:00 hodin. Dopravu osobními automobily pomáhali zajistit vedle 
vedoucích kolektivů Ladislava a Eleny Pospíšilíkových a Petra Měrky ml. 
také paní Jana Mlčáková, Zuzana Menžinská , manželé Bártíkovi, Mar-
tin, Michal Hradil, manželé Renata a Josef Rajnochovi, Radim Kojecký  
a rodina Doláková. 

Holešov 24. 5. 2014 
Obě družstva mla-

dých hasičů se zúčastnila 
pohárové soutěže O pohár 
starosty SDH Holešov. Druž-
stvo mladších žáků se umís-
tilo na 2. místě. Soutěžilo 
ve složení Dominik Geba, 
Klára Bartíková, Vojta Kojec-
ký, Klára Mlčáková, Natálie 
Hradilová, Kateřina Doláková, Tomáš Svěchota. Starší žáci Martin Pospí-
šilík, Anna Dulavová, Anna Mlčáková a Štěpán Dulava se po doplnění 
členy mladšího družstva, Luďkem Mlčákem, Matyášem Šicem a Ondře-
jem Václavkem, umístili na 3. místě. Dopravu zajistili Pan Luděk Mlčák 
hasičským autem, paní Jana Mlčáková a Zuzana Menžinská. Povzbudit 
mladé závodníky přišli Bartíkovi, Hradilovi, Dolákovi a pan Kojecký.

Karlovický pohár 7. 6. 2014
Za krásného a velmi teplého počasí se uskutečnil již 16. ročník 

soutěže o pohár obce Karlovice. Celkem přijelo na soutěž 8 družstev. 
Soutěž proběhla ve dvou kolech. Mladší žáci vybojovali 3. místo časem 
23,28 sec. se ztrátou pouhých 0,32 sec. na 2. místo. Starší žáci obsadili 
2. místo časem 26.38 sec.

21. 6. 2014 Pohárový závod ve Zdislavicích se skládal z požárního 
útoku, štafety dvojic a štafety 4x60m. Starší žáci se mezi 9 družstvy umís-
tili v požárním útoku na 3. místě. Za starší žáky soutěžili Simona, Lucie, 
Tereza Válkovy, Martin Pospíšilík, Anna Mlčáková, Luděk Mlčák, Matyáš 
Šico. Mladším žákům se nepodařilo mezi 7 účastníky prosadit, i když 
vybudování sacího vedení zvládli na výbornou. Požární útok a sražení 
druhého terče se přes veškerou snahu a bojovnost družstva nepodařilo 
dokončit v časovém limitu. Za velkou snahu a bojovnost byli dospělými 
odměněni potleskem. Mladší žáci soutěžili ve složení Dominik Geba, 
Klára Mlčáková, Klára Bártíková, Adéla Hlobilová, Natálie Hradilová, 
Tomáš Svěchota, František Kojecký.

Text: Ing. Ladislav Pospíšilík, foto archív SHD

SDH Karlovice - činnost sboru

A je to doma!

Holešov
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Karlovice - Kostelce Makáme! Přidej plyn!

Záchrana raněného

Překážková dráha

Požární útok - budování hadicového vedení

Zdravověda

Ošetření raněného

Na startu - Zdislavice

Malí, ale šikovní

Příprava soutěže

Plamen Kroměříž - soustředění To bylo dobrý!

Zapojit
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Farnost

Klub rodičů

Zatímco se snažíme vysvětlit svátek Velikonoc oslavou příchodu jara 
(protože prostě jaro přichází) nebo spatřujeme jeho důležitost v komerční 
sféře, křesťané po celém světě slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které se 
událo cca v roce 33. Byl to nejstěžejnější okamžik, bez kterého by Písmo 
a to, co Ježíš říkal a konal, nedávalo smysl. V textu budu hodně citovat, 
především z Nového zákona.

V nedávné době jsem si začal všímat, jak Nový zákon úžasně na-
vazuje na Starý židovský zákon. Dají se v něm nalézt mnohá proroctví  
o příchodu Ježíše Krista, která pohané a Židé začali zohledňovat až po 
Jeho ukřižování. Přijde mi zvláštní, že se na to málo upozorňuje. Sám Ježíš  
v Kázání na Hoře řekl: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo 
Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“ (Mt 5, 17)

Skutečnost Ježíšova vzkříšení by se laicky dala dokázat výroky: hrob 
zabezpečil státní úředník (i jako varování pro případné vykradače hrobů), 
hrob střežila stráž (pod pohrůžkou trestu smrti, pokud by vojáci usnuli), 
mnozí viděli Krista Živého (učedníci byli popraveni spíše pro toto tvrzení), 
apoštolové se změnili a i přes tresty neúnavně zvěstovali Krista. „Slovo 
Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží 
přijalo víru. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem ve-
liké divy a znamení… Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a 
viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla“ (6, 7-8, 15). Původně jsem to chápal 
symbolicky. Po přečtení Skutků apoštolských věřím tomu, že učedníci 
byli opravdu vybaveni zvláštní mocí, Židé i pohané žasli nad jejich slovy.

A můžeme pokračovat dále: Apoštolové byli zvyklí na to, že Ježíš mluví 
v podobenstvích, to, na co je připravoval, jim skutečně došlo, až bylo po 
všem. Také přehlédli Izajášovo proroctví. „Hospodinovou vůlí však bylo trýz-
nit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, 
bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém 
utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé 
ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, 
aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal 
se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.“ 
(Izajáš 53, 10-12) To je pro mě úžasný objev, který Židé už dávno přece znají! 

Těla z křížů musela být sňata dříve než u obvyklých poprav, jelikož 
nadcházela židovská sobota. „Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, 
kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok, a ihned vyšla 
krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví 
je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, 
aby se naplnilo písmo: ‚Ani kost mu nebude zlomena‘. A na jiném místě 
Písmo praví: ‚Uvidí, koho probodli‘.“ (Jan 19, 33-37)

Po zmrtvýchvstání dělali židovští velekněží a farizejové všechno 
pro to, aby se zprávy o Kristu nešířily. Ježíš se ale stále zjevoval, nejen 
svým apoštolům.

„Ježíš jí řekl: ‚Proč pláčeš? Koho hledáš?‘ V domnění, že je to za-
hradník, mu odpověděla: ‚Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi 

Čokoládový zajíc nebo Ukřižovaný Kristus?
ho položil, a já pro něj půjdu.‘ Ježíš ji řekl: ‚Marie!‘ Obrátila se a zvolala 
hebrejsky ‚Rabbuni‘, to znamená ‚Mistře‘. (Jan 20, 15-16)

Zase píšu útržkovitě, chci však, aby lidé pochopili, jak jedinečný dar, 
v celém vesmíru nevídaný, lidstvo obdrželo – to, že se Bůh za nás nechal 
přibít na kříž. Budu pokračovat zajímavostí. „…Židé počítali začátek  
a konec dne různými způsoby… Ježíš a jeho následovníci pocházeli z Ga-
lileje, a proto pro ně Pesach začal při východu slunce ve čtvrtek a skončil 
při dalším východu slunce v pátek… Vzhledem k této odchylce…mohl tedy 
Ježíš spolu se svými učedníky podle zákona slavit svou poslední slavnost 
Pesach, a přesto být obětován ve dni slavnosti Pesach. Vidíme zde, jak 
Bůh svrchovaně a úžasně zabezpečuje přesné splnění svého plánu spásy. 
Ježíš nebyl pouhou obětí plánů ničemných lidí a už vůbec ne obětí slepé 
náhody…“ (Evangelium podle Jana – komentář verš po verši, 2012, Ma-
cArthur) Posledním Ježíšovým slavení Pesach se myslí Poslední večeře, 
kde Ježíš proměnil chléb a víno ve Své Tělo a Svoji Krev. Pro apoštoly to 
znamenalo velké překvapení, plně tomu porozuměli až po zmrtvýchvstání 
Krista. „…to konejte na mou památku.“

„Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Na-
zaretský, král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl 
Ježíš ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. 
Židovští velekněží řekli Pilátovi: ‚Neměls psát „židovský král“, nýbrž, „vy-
dával se za židovského krále“‘. Pilát odpověděl: ‚Co jsem napsal, napsal 
jsem‘.“ (Jan 19, 19-22)

Pro povzbuzení naší víry: „Potom řekl Tomášovi: ‚Polož svůj prst sem, 
pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj  
a věř!‘ Tomáš mu odpověděl: ‚Můj Pán a můj Bůh.‘ Ježíš mu řekl: ‚Že jsi 
mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.‘“

„Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, 
nebo mluvím-li sám ze sebe.“ (Jan 7,17)

Nehledejme slepě vajíčka v trávě, netvořme armádu čokoládových 
zajíců, ale konečně si připomeňme skutečný význam Velikonoc. Vytvoř-
me podmínky, aby to i ostatní mohli poznávat. Zvláště mladí mají právo 
poznat to, co vy už jste slyšeli. A pak ať se rozhodnou!

„Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy 
všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už 
rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. 
Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abra-
hamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.“ (Gal 3,26-28).

„Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? 
K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo 
světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, 
nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo 
vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci 
v nebesích.“ (Mt 5, 13-16) … Takže štamprli na zdraví a vzhůru do toho.

Tkadlčík Jakub

KOSTELECKÁ OLYMPIÁDA aneb DĚTSKÝ DEN NA MYSLIVNĚ
Dne 31. května 2014 uspořádala Rada rodičů při Základní škole 

Kostelec u Holešova další z akcí určenou nejen žákům naší základní školy 
pod názvem KOSTELECKÁ OLYMPIÁDA aneb DĚTSKÝ DEN NA MYSLIVNĚ. 

Sportovní odpoledne odstartoval slavnostní průvod „olympioniků“ 
z blízkého i dalekého okolí a zapálení olympijského ohně, po kterém 
se už sportovci rozutekli na jednotlivá sportovní kolbiště, aby změřili 
své síly při jejich zdolávání. Čekala je atletika, gymnastika, cyklistika, 
parkur, ale i hokej a lyžování a spousta dalších disciplín, po jejichž
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zvládnutí čekala na všechny sportovce sladká a 
voňavá medaile a velké množství cen a odměn, 
které mohli získat výměnou za vybojované 
body v olympijském obchůdku. Kromě toho 
byl pro všechny připraven i bohatý dopro-
vodný progra, v rámci kterého bylo připrave-

no malování na obličej, projížďka na koních, 
vystoupení mažoretek z Holešova či ukázka 
bojového sportu AIKIDO. Připraveno bylo  
i občerstvení, opékaly se špekáčky a nakonec 
se všichni ještě mohli vyřádit na tanečním 
parketu. 

Děkujeme sponzorům a všem, kteří se 
spolu s námi na organizaci akce podíleli. Dou-
fáme, že se líbila a dětem přejeme pohodové 
prázdniny se spoustou nezapomenutelných 
zážitků. Těšíme se na setkání s nimi i při dalších 
akcích v novém školním roce.     

Maminky z rady rodičů

Červenec Andrlíková Šárka Pospíšilík Jiří  Hlobilová Marie
Hlobil František Srpen Září Malá Věra
Surala Jan Pospíšilíková Františka Obadálková Milada  Odložilík Zdeněk
Mlčák Miroslav  Jurčíková Anna Moštěnský František Drcmánek Zdeněk

Úmrtí 
Kuželová Ladislava
Pirklová Libuše

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast

Narození
Helsnerová Anna
Čúzy Daniel
Hradil Martin

Blahopřejeme!
(Růže pro oslavence vyfotografoval pěstitel 

Jan Štabla z Kostelce u Holešova)

Významných výročí se v tomto čtvrtletí dožívají

Vítání občánků
22. 6. 2014 jsme přivítali mezi kostelecké občany: Luboš Zedek, Daniel Čúzy, Martin Hradil, Anna Helsnerová
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Napište nám! Přijedeme, nafotíme, napíšeme, uveřejníme reportáže z jubilejních narozenin, svateb, staveb 
nových domů, sběratelské zajímavosti, rarity ze zahrádek, o chovu zvířat, kostelecké recepty, ukázky výšivek, 
úspěchů vašich i vašich dětí, seznámíme občany s vašimi podnikatelskými záměry atd.

Sport

V kostelecké sokolovně pořádal v neděli 18. 5.  
t. r. oddíl stolního tenisu TJ Sokol již potřetí turnaj 
hráčů narozených 1. 1. 2001 a mladších. V kate-
goriii mladších a starších žáků změřilo své síly ve 
stolním tenisu 25 účastníků za divácké podpory 

Turnaj mladších a starších žáků okresu Kroměříž ve stolním tenise
svých rodičů. V kategorii mladších žáků se první 
umístil Martin Vízner z TJ Holešov, druhý Patrik 
Ťažký a třetí Michal Žídek, oba z TJ Bystřice pod 
Hostýnem. V kategorii starších žáků byl první Da-
vid Němec z TJ Sokol Kostelec u Holešova, druhý 

a třetí Marek Dratva a Matouš Kubíček – opět z TJ 
Bystřice pod Hostýnem. Poděkování za zdárnou 
organizaci této soutěže patří našim členům Aloisi 
Topičovi, Zdeňku Novému a Ondrovi Šůstalovi.

Text a foto Mgr. Jiří Andrlík

Blíží se začátek prázdnin a fotbalová sezona 2013/2014 je již nadobro 
skončena. Týmy se již pomalu připravují na další ročník, a proto si dovolím 
krátce zhodnotit účinkování a umístění našich mužstev v soutěžích.

Mistrovské soutěže 2013/2014 jsou již u konce
Staršímu dorostu se výsledkově vůbec nedařilo. Během celé soutěže 

neuhráli ani jediný bod a obsadili poslední deváté místo. V některých zá-
pasech sice sahali po slušném výsledku či bodu, ale díky hrubým chybám 
nebo tím, že na zápas jeli v nedostatečném počtu hráčů, se o něj připravili. 

Jiné aktivity
V sobotu 17. května jsme uspořádali nábor mladých fotbalistů na 

hřišti. Nábor byl převážně cílen na děti od 5 do 10 let. Sami jsme pak byli 
překvapeni, kolik dětí předškolního a školního věku má zájem o fotbal  
v Kostelci. Doufám, že jim jejich nadšení vydrží co možná nejdéle a za 
pár let je všechny budeme vídat v krajských soutěžích v dresu Kostelce. 

V sobotu 31. 5. jsme provedli sběr starého kovového odpadu. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli svým dílem k zajiš-

tění chodu fotbalového ročníku 2013/2014, obecnímu úřadu, sponzorům 
a fanouškům za jejich podporu. Dále patří velké dík vedení ZŠ za možnost 
využití tělocvičny pro zimní přípravu, uspořádání besídky o fotbale před 
náborem v tělocvičně, vedení MŠ za to, že nám umožnila a pomohla rozšířit 
do obecného podvědomí naši snahu o vytvoření mládežnické základny.

Text: Ing. Tomáš Marek, foto autor (1), Mgr. Andrlík (1)

A-tým se prakticky po celou jarní část sezony pohyboval okolo se-
stupových příček. Výsledky a hlavně předvedené výkony nebyly vůbec 
ideální. Ke konci se naštěstí ukázala síla celého týmu a po sérii několika 
vítězných zápasů včetně velmi vydařeného derby s Roštěním jsme již před 
posledním utkáním v Březnici měli jistotu setrvání v I. B třídě. Konečná  
10.  příčka byla asi maximem, i když jsme mohli skončit na 8. místě, kdy-
bychom zvládli vítězně poslední utkání.

B-tým se po základní části umístil na 6. místě, což byl určitě velice 
slušný výsledek. Do nadstavbové části o 5. až 7. místo šel se ztrátou  
1 bodu na Chvalčov a s náskokem 12ti bodů na Rymice. Nakonec si svou 
pozici B-tým udržel, i když ztráta na Chvalčov narostla na 3 body a náskok 
na Rymice se snížil na 9 bodů. Celkově se však 6. místo bere jako úspěch. 
Pozitivní také bylo, že se postupně do týmu zapracovávali naši dorostenci.

Vítěz kategorie starších žáků
David Němec

Nábor mladých
hráčů

Snímek na rozloučenou s trenérem A mužstva Ing. Poláškem


