
1

V říjnu mráz a větry, leden a únor teplý. 3/2014

KOSTKA
ZPRAVODAJ OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA 

A KARLOVICE

Slovo starosty

Začátek školního roku
Každý začátek s sebou nese určité změny. Pro 27 prvňáčků, kteří 

nastoupili do prvního ročníku základní školy, je den 1. září 2014 jistě 
změna převratná. Stejně tak pro jejich rodiče i pro nás ostatní. Aby-
chom zvládli co nejlépe 
nároky prvního ročníku, 
bude výuka českého jazy-
ka dělená, což znamená, 
že 9 hodin týdně „odučí“ 
v první třídě dvě učitel-
ky. Navíc během 2 ho-
din výchov bude ve třídě 
asistent pedagoga. Od 
letošního školního roku 
také musíme dodržet na-
řízení MŠMT, a proto mís-
to volitelných předmětů 
bude probíhat v 7. – 9. 
ročníku výuka druhého 
cizího jazyka – němčiny. 
Změny obsahuje i upra-
vený školní řád platný od 
1. 9. 2014. Pro žáky nabízíme kromě tradiční školní družiny (ŠD) i stálé 
oddělení školního klubu (ŠK), abychom mohli uspokojit více zájemců 

o pobyt ve škole po vyučování v rámci aktivit ŠD a ŠK. Doplněním je 
pak řada zájmových kroužků. 

Škola po velké investici do zateplení a fasády vypadá velmi 
pěkně a věřím, že to tak 
i dlouho zůstane. Čeká 
nás úprava okolí školy  
a pozemku, k čemuž by-
chom chtěli využít někte-
rého z dotačních titulů. 
Díky pochopení členů 
zastupitelstva obce jsme 
mohli kromě drobných 
oprav zrekonstruovat 
podlahy v dalších dvou 
třídách na prvním stupni. 

S investicemi v bu-
doucnu je třeba počítat  
i pro rekonstrukci otopné-
ho systému a rekonstrukci 
školní jídelny. 

Mgr. Zdeněk Ballnér, 
ředitel školy, foto archív školy

Vážení spoluobčané, 
s krátícími se dny a ubývajícími listy v kalen-
dáři začíná přebírat svou vládu podzim. Blíží 
se konec roku a postupně budeme hodnotit 
výsledky své roční činnosti. Je třeba vzpo-
menout nejen výsledky dobře odvedené 
práce, ale zamyslet se také nad neúspěchy  
a zjistit jejich příčiny. Podzim tohoto roku je  
o to významnější, že po ukončeném čtyřletém 
volebním období se budeme moci všichni 
podílet na utváření dalšího čtyřletého rozvoje 

obce. Ve dnech 10. a 11. října proběhnou v naší obci, tak jako v celé 
republice, volby do zastupitelstev obcí. Každý volič, který svou účastí 
při hlasování odevzdá hlas, potvrdí současně svůj zájem o věci veřejné 
a rozvoj obce. 

Jsem přesvědčen, že reprezentace obce zvolená pro právě končící 
období odvedla dobrou práci a nemusí se za ni stydět. Víceúčelové 
sportoviště, které je již užíváno více než tři roky, bylo první zdařilou 
akcí v začátku volebního období a první etapou budování sportovního 

areálu. Druhá etapa, ve které byly vybudovány chodníky, doplněny 
lavičky, odpadkové koše a osvětlení, byla o něco klidnější a méně fi-
nančně náročná. I tak bylo do víceúčelového sportoviště investováno 
1 650 tis. korun. Doposud se však nepodařilo zrealizovat dovybavení 
dětským hracím zařízením, tak aby ho mohly děti využívat, pokud se 
rodiče budou věnovat jiným sportovním aktivitám. Pokud se podaří 
zbudovat hrací zařízení, bude potřeba provést oplocení sportovního 
areálu. Současný stav, kdy je možný přístup odkudkoliv, nahrává 
nenechavcům a vandalům k ničení a ztrátám již pořízeného zařízení. 
Velkou tečkou za budováním sportoviště by mohla být rekonstrukce 
hráčských šaten. Cíl, který vedl k vykoupení pozemků pod šatnami, 
byl splněn a nyní je třeba přemýšlet jakým nejlepším způsobem šatny 
hráčů zrekonstruovat tak, aby odpovídaly současným požadavkům  
a trendům moderního sportu. 

Pokud přejdu v hodnocení od sportovních aktivit ke kulturním 
a vzdělávacím, není možno přehlédnout rekonstrukce provedené  
v základní škole. S rekonstrukcí bylo započato již v roce 2009, ale díky 
tomu, že projektová dokumentace byla zpracována na jednotlivé 
etapy, může být využívána průběžně, dle finančních možností obce. →
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Po již zmíněném zahájení v roce 2009, pokračovala etapa obnovy 
oken v objektu tělocvičny. Vzhledem k tomu, že výměna zatékajících 
a promrzajících oken byla nutností, padlo rozhodnutí, že polovina fi-
nančních prostředků bude hrazena z účtu obce a druhá polovina bude 
hrazena z úvěru. Poslední splátka úvěru proběhne v listopadu t. r. Touto 
rekonstrukcí byl dán impuls k dalším činnostem a v roce 2013 byla obci 
přidělena dotace SFŽP na rekonstrukci a zateplení ZŠ. Dotace, která se 
podařila zajistit ve výši 8, 5 mil. korun však nebyla využita celá, neboť 
výběrovým řízením se podařilo ušetřit cca 2 mil. korun. I když bylo  
v minulosti do školy investováno nemálo prostředků a je to častým té-
matem diskuzí občanů, naše škola ještě není v takovém stavu, abychom 
mohli být na delší dobu spokojeni. Jedná se především o rekonstrukci 
otopného systému a úpravy pro žáky s tělesným postižením, tak aby 
se mohli po škole pohybovat bez bariér. Velkou nutností, dovoluji si 
říci prvořadou, je obnova vybavení školní kuchyně a jí přilehlé jídelny. 
I když je téma škola mezi občany již jako červený hadr na býka, po-
třebujeme získat na dokončení provedení oprav finanční prostředky, 
protože pouze tak bude naše základní škola konkurenceschopná  
a bude poskytovat kvalitní služby i v rámci občanského vybavení. Pokud 
zde padla zmínka o občanském vybavení, není možno opomenout 
výstavbu zařízení technického vybavení v lokalitě Plachetky. I když zde 
zůstala viditelná pouze komunikace, je pod touto komunikací ukryto 
kanalizační, vodovodní, plynovodní a elektrické vedení pro rodinné 
domy. Některé jsou již vystavěné nebo se jejich výstavba připravuje, 
Financování tohoto díla bylo kryto pouze z běžného účtu obce a celkově 
bylo na zasíťování vynaloženo 3,1 mil. korun. 

Doposud se zdá, že finanční prostředky byly investovány pouze 
do občanského vybavení, ale nebylo tomu tak. Zastupitelstvo obce 
při svém rozhodování dbalo i o udržení stavu životního prostředí a to 
vlastním rozhodnutím o provedení rekultivace skládky „Vymětalova 
debřa“. Nikdo si při tomto rozhodnutí nedokázal představit jak velký 
a složitý je to úkol. Vždyť přípravné a projektové práce na toto dílo 
probíhaly více než rok, než mohla být podána žádost o poskytnutí 

dotace. I když byla některá jednání složitá, dosáhli jsme poskytnutí 
dotací ve výši 22 mil. korun. Při výběrovém řízení byla tato částka sou-
těžícími firmami snížena na polovinu. V současné době tam můžeme 
vidět krásně zarovnanou pláň, na které jsou vysázeny ostrůvky zeleně 
a pasoucí se lesní zvěř. 

Do oblasti životního prostředí, ale i občanské vybavenosti je tře-
ba zařadit i projekt na zdokonalení sběru odpadů, který obci zajistil 
nákup štěpkovače a nové komunální techniky na likvidaci bioodpadů.  
K nákupu techniky obec využila přidělenou dotaci ve výši 3 mil. korun. 

Zůstanu-li u životního prostředí, musím zmínit i akci, která je  
v současnosti připravená, ale v době, kdy budete číst tyto řádky, bude 
již u této budovy čilý stavební ruch. Bude probíhat zateplení mateřské 
školy, zateplení stropů a podlah, oprava otopného systému a montáž 
zabezpečovacího zařízení. To proto, aby bylo možno odstranit dříve 
zabudované ochranné mříže. Tato rekonstrukce si vyžádá financování 
v celkové výši 1,7 mil. korun. Z přidělené dotace pak může být pokryto 
1,4 mil. korun. Nepodařilo se zajistit rekonstrukci domu služeb, i když 
tato budova ji nutně potřebuje. Možná se podaří v dalším období 
dojednat s majitelem cenu, která by byla odpovídající potřebám obce. 

Nelze zde však uvést všechno. Tímto krátkým průřezem akcí jsem 
chtěl poukázat na činnost zastupitelstva obce a jeho výborů, na činnost 
rady obce a jejího rozhodování. Nejsou zde vzpomenuty drobné akce 
a činnosti při běžném provozu obce. Údržba obce a obecních zařízení. 
Nevzpomenul jsem budování areálu Myslivna. I zde byly využity finan-
ce získané z dotací Min. zemědělství ve výši 500 tis. korun. K těmto 
financím je však třeba dopočítat i stejný podíl financí, který by bylo 
možno vyčíslit podílem myslivci odvedené práce. 

Vážení spoluobčané, jsem rád, že se podařily zlepšit podmínky 
společné práce, že se obohatil život v obci pro každého z nás. Je to Vaše 
zásluha, Vaše náměty a názory jsou problémem naší doby. Rozhodování 
o naší budoucnosti nezáleží jen na vládě státu, ale na obcích. Ty svým 
hospodařením výrazně přispívají ke kvalitě života společnosti. 

Radoslav Pospíšilík, starosta obce

Kostelecké hody pod patronací T. J. Sokol se vydařily (Foto: Mgr. Jiří Andrlík(3), Š. Andrlíková (3)
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Září
Marta Štablová

Slavnostní ráno podzimním sluncem září,
nový list v kalendáři prozradil tajemství,

u data prvého září mám nakreslenou 
kytičku,

nálada kolísá, mám malou dušičku,
těším se – bojím se, co na mne čeká?
Bude to na dlouho každodenní cesta,

k budově, o níž každý ví, že je to škola. 
Do školy kráčím pomalu,
hlavou se honí myšlenky,
jaké kamarády mít budu,

nebudu se bát paní učitelky?
Čeká už na nás s úsměvem na tváři,
vede nás do třídy, která krásou září,
obrázky hýří barvami, nevím, kam se 

mám podívat,
za chvíli zjistím, že nemám se čeho bát.

Kamarády znám ze školky,
poslouchám vyprávění paní učitelky,

vždyť čeká nás jen samá zábava,
budeme se učit počítat a psát,
také cvičit, zpívat a malovat, 
s radostí půjdu zítra do školy.

Až se mnohé naučím, 
prvou školu opustím,

přinesu kytičku paní učitelce,
s poděkováním se rozloučím,
nebude se mi odcházet lehce.

Na cestu k dalšímu vědění budu kráčet 
dále,

aby můj život naplněn byl stále,
hlupákem nechci nikdy býti,

vzdělaný člověk má mnohem lehčí žití.
Když se mi splní sny po vzdělání,
budu v myšlenkách vzpomínat,

děkovat všem učitelům za jejich vklad,
tak jak to vidím u rodičů mých, 
jak těší se na společná setkání,

po letech dlouhých.
Mnozí by se rádi vrátili,

teprve teď by se řádně učili,
čím větší vědomosti mají,
o to více si jich lidé váží. 

Zprávy z jednání obecní rady 7/2014 – 9/2014
Rada obce byla seznámena:
• s průběhem veřejné soutěže na provedení akce „Zateplení MŠ Kostelec u Holešova“ a roz-

hodla o výběru dodavatele, kterým se dle zadávacího řízení stala stavební firma RooS, s. r. o., 
Kroměříž

Rada obce potvrdila:
• společnosti VaK Kroměříž záměr realizovat odkanalizování obcí Kostelec u Holešova a Karlovice 

v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací „Odkanalizování Holešovsko – sever“  
a schválenou Územně plánovací dokumentací obce Kostelec u Holešova

Rada obce projednala:
• aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
• nabídku na provádění monitorovacích prací na rekultivované skládce od společnosti Envi 

Zlín; rada obce rozhodla o oslovení více monitorovacích firem k podání nabídky
• zajištění zájezdu Pochod slováckým vinohradem a stanovila cenu 250 Kč na osobu
• žádost společnosti VaK Kroměříž na vybudování nové stoky o jm. průměru 400 mm na p .č. 

763/13 a odsouhlasila její provedení. Jedná se o odklonění stoky vedoucí pod domem č. p. 
77 a domem č. p. 126

• žádost o odkup pozemku p. č. 437/4 a doporučila ZO zveřejnit záměr prodeje pozemku  
a stanovit podmínky prodeje

• nabídku na dodání vyžínacího příkopového ramena na komunální stroj BELOS
• žádosti o přidělení bytů – v Domě seniorů byl nabídnut pronájem bytů manželům Novosa-

dovým a Kačenkovým, po dohodě s vedením ZŠ byl pronajat školní byt paní D. Procházkové 
na dobu určitou

Zprávy z jednání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova
Přítomno dle prezenční listiny: 
• Zastupitelé:  12; omluveni: 2; neomluven: 1; Hosté: 6

Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 2/2014
• znění smlouvy č. OT-014330026894/003 o zřízení věcného břemene na parcele 618/16 pro 

společnost E.ON Distribuce, a. s.
• nákup příkopového vyžínacího ramene na komunální techniku BELOS PRO 54 za cenu 195 

000  Kč bez DPH 
• zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 437/4 za minimální cenu 5.000 Kč a pověřuje 

radu obce provedením výběru nejvýhodnější nabídky a provedením prodeje pozemku

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z jednání ZO č. 19 dne 23. 09. 2014 
• informace o činnosti rady obce a obecního úřadu

Zastupitelstvo obce:
• odvolalo členy kontrolního a finančního výboru zvolené na ustavujícím zastupitelstvu obce 

a ukončuje činnost výborů

Zastupitelstvo obce:
•  rozhodlo o vydání zpravodaje KOSTKA – podzimní termín. Redakční rada bude schválena na 

jednání nového zastupitelstva
 Luděk Mlčák, místostarosta obce
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Mateřská škola

První týdny školního roku jsou zpravidla vždy náročné jak pro děti, 
tak pro nás, dospělé. Děti, které už do naší mateřské školy chodily  
v minulých letech, se seznamují s novými kamarády a vzpomínají na 
ty, kteří už postoupili do „velké“ školy. Zaměstnanci dolaďují prázdni-
novou přípravu na nový rok a připravují první vzdělávací i doprovodné 
programy. A děti – nováčci? Ty se seznamují úplně se vším.

Hned v prvních dnech školního roku jsme si zavzpomínali na červ-
novou hru „Cesta do pravěku“ a společné vytváření prehistorického 
pralesa včetně pravěké sopky chrlící lávu. Děti nezapomněly ani na 
to, jak pomocí archeologických špachtlí a štětečků „vydolovaly“ ze 
sádrového bloku kosti mamuta a pak podle nákresu složily celou jeho 
kostru. A já vzpomínám, jak byli kluci úžasně trpěliví, jak se střídali  
a půjčovali si nástroje a po několik dnů se s nasazením věnovali práci 
paleontologů. Na konci školního roku pak na zahradě MŠ proběhl náš 
úspěšný lov na mamuta, při kterém si děti vyzkoušely život v pravěké 
tlupě: „lovci“ lovili s oštěpy a luky bizony a kopali jámu na mamuta; 

Začátky (a konce)…
„sběrači“ sbírali po zahradě ovoce – a našli všelicos, dokonce i meloun 
a banány! A pak jsme to společně všechno snědli! Všichni členové 
tlupy byli oděni do nápaditých oděvů z kožešin a malé parádnice byly 
dokonce vyzdobeny pravěkými šperky.

Při loučení poslední den školního roku došlo i na slzičky: vždyť do 
školy odcházelo dvanáct našich kamarádů. Na začátku nového roku 
se taky sem tam slzičky objevují. Ty jsou ale trošku jiné. Některému  
z našich „miminek“, jak s láskou a pochopením říkáme našim nejmlad-
ším, se prostě zasteskne po mamince. Ale zpravidla během září si na 
sebe všichni zvykneme a čas se rozběhne svým obvyklým tempem – ani 
se nenadějeme a zjistíme, že jsme zase o rok starší. Z „miminek“ budou 
ostřílení školáčci a z předškoláčků žáci. 

Ale dnes se to zdá být ještě daleko. Tak ať se nám (i vám) ten nový 
školní rok vydaří! 

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

Krajina dinosaurů

Paleontologové v akci

Tlupa před lovem mamuta

Mamut uloven

Střídání vědeckých týmů

Září - nová třída
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Základní škola

Více než dvacet 
let pořádá myslivec-
ké sdružení Koste-
lecký les pro žáky 
prvního stupně sou-
těž, která kombinu-
je znalosti o přírodě  
i dovednosti a ob-
ratnost dětí. Vítězo-
vé sice nepostupují 
do dalších kol, ale 
to ani není smyslem 

akce. Hlavním cílem je ukázat těm nejmladším, jak se v lese chovat, 
co je v něm zajímavého a v neposlední řadě i to, že se dá v lese běhat  
a pozorovat zvěř i rostliny, zkrátka že je lepší se jít podívat do příro-
dy než hledat všechno na internetu. Velké poděkování patří všem 
členům MS, kteří se do akce zapojili letos i v minulosti, a především 
panu A. Hradilovi, který je tradičně hlavním pořadatelem, startérem 
i rozhodčím.

Myslivecká olympiáda

Branný den
Příprava tohoto dne je tradičně spojena s blížícím se koncem škol-

ního roku. Možná jste se i vy doslechli, že do vzdělávacích programů 
základních škol jsou po letech povinně zařazeny i prvky branné výchovy. 
Některé aktivity nemůžeme zařadit běžně do výuky, a proto využíváme 
projektových dnů tohoto typu v posledním školním týdnu, čili v období, 
kdy děti myslí na prázdniny více než na učení. Díky spolupráci s MS 
Kostelecký les může škola využít prostory Myslivny zdarma. 

Děkujeme.

Příjemné odpoledne na starém hřišti, které pro děti a rodiče zor-
ganizovali učitelé a žáci 8. a 9. ročníku ZŠ, vyplnily zábavné soutěžní 
úkoly, do nichž se občas zapojili i rodiče. Táborák s opékáním špekáčků 
a písničky s kytarou potěšily nejen všechny hladovce a zpěváky, ale 
všechny, kdo v pátek využili pozvání a přišli.

Školní táborák

Závěrečné slavnostní shromáždění 
Jako každý rok i letos se naše škola na konci června přesunula do 

sokolovny, aby si připomněla všechny počiny a úspěchy uplynulého 
školního roku. Úvod patřil Stázce Hermannové, která si pro nás připra-
vila krátké kulturní vystoupení. Celý školní rok shrnul a zhodnotil náš 
pan ředitel a slovo dostali i starostové Kostelce u Holešova a Roštění. 
Nejlepší žáci obdrželi za úspěchy v různých soutěžích, olympiádách 
a sběru papíru věcné ceny, diplomy a pochvalné listy. Ceny za skvělá 
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Desatero příkladů,
proč rádi bydlíme na vesnici

1. Nepotřebujeme budík, ať je pracovní den nebo víkend,  
o naše probuzení se postará kohout nebo cirkulárka.

2. Za každé kilo navíc vás pochválí, protože nejste zdechlina, 
nýbrž vzbuzujete vážnost a úctu.

3. Nemusíte hlídat manžela či manželku, nemusíte se bát 
zlodějů, protože desítky párů očí to sledují za vás. 

4. V králíkárně tu bydlí skuteční králíci a ne lidi.
5. Za služby od kamarádů nepotřebujete peníze, dá se platit 

půllitry piva či flaškou slivovice. 
6. Jelikož se všichni konstantně znáte, dopředu víte, co můžete 

od druhého očekávat. 
7. Nemusíte reagovat na módní výstřelky, jste stále „in“, i když 

nosíte kabát po dědečkovi.
8. Nepotřebujete fitko, protože posilujete při údržbě baráku 

nebo na zahradě. 
9. Doma můžete mluvit se ženou laskavě, neboť jste se večer 

vyhulákali v hospodě. 
10. Máte pohodový život, jak jinak vysvětlit, že si k vám měšťáci 

chodí odpočinout. 
Podle veřejných zdrojů upravil Mgr. Jiří Andrlík, foto Aná

umístění ve výtvarné soutěži o požární ochraně předal žákům pan 
Pospíšilík a s deváťáky se osobně rozloučil kostelecký pan starosta.

V další části slavnostního shromáždění vystoupili se svým progra-
mem absolvující žáci. Do ukončení základní povinné školní docházky  
jim zbýval poslední den. V „celé parádě“ se představilo 18 žáků 9. třídy. 
Patřila jim veškerá pozornost a my jsme mohli při jejich prezentaci sle-
dovat, jak se žáci změnili od dob dětství, kam budou po základní škole 
směřovat, na jakou střední školu jsou přijati. Deváťáci, téměř dospělé 
osoby, poděkovali vyučujícím kytičkou a písničkou za jejich trpělivost 
a vědomosti, které jim za celou dobu školní docházky předali. 

Vše zakončil symbolický „Skok do života“, při němž žáci pomyslně 
vkročí do opravdového života. Nejedna slzička ukápla, ale jak se říká: 
„Něco končí a něco nového začíná.“ Hodně štěstí!

Mgr. Renata Smékalová

Na adresu základní školy 
přichází spousta nabídek na růz-
ná vystoupení, besedy, kulturní 
vystoupení a další programy pro 
žáky. Jeden z těch, který se shodu-
je s filosofií našeho vzdělávacího 
programu, připravuje pan Hořák 
ze záchranné stanice zvířat z Pel-
hřimova.  Letos přivezl ptáky, které 
sám v záchranné stanici odchoval 
nebo které nemohl po zranění vypustit zpět do přírody. Každé zvíře, 
které dětem představuje, má svůj příběh a celý program není zaměřen 
na efekt, ale spíše na budování vztahu dětí k přírodě a zvířatům.

Neoznačené články napsal Mgr. Z. Ballnér, foto archív školy

Ptáci
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Skromný vynálezce
S přítelem Jaromírem Malým se znám již pěknou řádku let. Byl už 

od r. 1955 mým víkendovým a prázdninovým sousedem až do r. 1993, 
kdy jsem se nastěhoval do Kostelce natrvalo. Chci vám přiblížit jeho 
nemalou zásluhu o náš mlékárenský průmysl.

Nejprve nám prozraď některé 
důležité etapy tvého curiculum vitae.

Narodil jsem se 11. 5. 1927 v rodi-
ně malorolníka v Morkovicích – Sliža-
nech. Měl jsem staršího bratra, který 
zemřel letos ve věku 92 let, mladší 
sestra zemřela ještě mladá. Studovat 
jsem začal až po válce, nejprve dvou-
letou hospodářskou školu v Kroměříži 
a pak čtyřletou střední mlékárenskou 
školu tamtéž, kterou jsem dokončil 
maturitou v r. 1951. Po absolvování 
vojenské prezenční služby za ministra 
Alexeje Čepičky v letech 51 – 53, a to 

by bylo na samostatné povídání, jsem nastoupil v září 1953 jako vedoucí 
mlékárny v Kostelci u Holešova.

 Tím ses stal kosteleckým občanem, kterým jsi již přes šedesát 
let až doposud?

     Ano, přesně tak. Nejprve jsem bydlel v domě na návsi, kde je 
dnes čalounictví – tehdy byl v majetku mlékárny. Za touto nemovitostí 
byla i hospodářská část s přidruženou živočišnou výrobou. V r. 1955 
jsem se oženil se slečnou Věrou Hlobilovou a přestěhoval jsem se 
na č. 15 (do Kouta), kde bydlím dodnes. Měli jsme dvě děti, staršího 
Jaromíra a mladší dceru Věru. Dnes jsem již 4násobným dědečkem  
a dokonce i pradědečkem. 

Naše čtenáře by zajímalo, 
co v té době kostelecká mlé-
kárna vyráběla a proč byla 
zrušena. 

Jak je z historie Kostelce 
známo, mlékárna byla uvede-
na do provozu v r. 1900 a já 
jsem byl bohužel jejím před-
posledním vedoucím – pouhé 
dva roky. Byly to perné roky. 
Výkup mléka činil 6 – 8000 litrů 
na den a vyráběli jsme kmínový 
a obyčejný Romadur, smeta-
nový sýr, měkký a průmyslový 
tvaroh. Ten jsme dodávali do 
Loštic na výrobu Olomouckých 
syrečků a společně se smeta-
nou jsme jej zasílali do Bystřice 
pod Hostýnem na výrobu más-
la.  Upravené mléko jsme pak 
posílali do ostravské mlékárny. 
Problém byl v tom, že jsem ješ-

tě odpovídal za přidruženou výrobu, kde jsme chovali 170 ks prasat  
a 20 ks býků. Zajišťovat provoz tohoto pracoviště krmivem bylo velice 
náročné, vzpomínám si, že jsme jeden čas krmili vepře neprodaným 
Romadurem, i to se v tehdejším (plánovaném) hospodářství stávalo. 
Já jsem v r. 1955 z kostelecké mlékárny odešel do mlékárny v Bystřici 
pod Hostýnem, naše mlékárna pak existovala ještě dva roky, kdy bylo 
v rámci centralizace výroby technologické zařízení převedeno právě 
do mlékárny v Bystřici.

Představujeme vám

Jaká byla tvá další mlékárenská anabáze?
Jak jsem již řekl, v podniku Východomoravské mlékárny v Bystřici 

p. H. jsem pobyl další tři roky a v letech 58 – 60 jsem pracoval jako 
technolog v mlékárně, která pracuje doposud v Kroměříži při SPŠ 
mlékárenské. Moje poslední pracoviště, kde jsem pracoval 27 roků, 
byl n. p. Lacrum Brno, kde jsem v roli hlavního technologa pracoval na 
ředitelství tohoto mlékárenského gigantu až do důchodu. 

Říká se o tobě, že jsi mj. vynálezcem Termixu. Jak je to?
K tomu asi toto: při své funkci hlavního technologa jsem měl na 

starosti inovovat výrobu, zkoušet nové výrobní postupy atp. Zkuše-
nosti jsem sbíral ze zahraničních cest, ať to bylo Rakousko, Švýcarsko, 
Francie, Itálie či Německo. Právě v posledním jmenovaném státě jsem 
získal podnět na tzv. termizovaný tvarohový dezert, který u nás později 
dostal název Termix. Celý postup zavedení do výroby tedy není jen 
moje zásluha; aby mohli zákazníci na začátku 70 let ochutnat vanilkový, 
čokoládový či ovocný Termix, spolupracovaly kolektivy poloprovozu, 
laboratoře a výroby. Dnes, pokud to sleduji, vyrábí Termix, ale až od  
r. 1976 mlékárna v Poděbradech a také v Kuníně. 

Ve které mlékárně se tyto nápady uskutečňovaly?
Moje experimentální pracoviště bylo ve Zlíně (dříve Gottwaldovská 

mlékárna v Prštném), kde jsme experimentálně zkoušeli různé druhy 
syrovátkových nápojů, asistoval jsem u vzniku plísňových sýrů na 
způsob camembertu v mlékárně Polná u Jihlavy, zaváděl jsem výrobu 
mražených krémů ve Zdounkách, např. mražený tvarohový krém Míša 
– ten je populární dodnes. Těch nápadů bylo víc, některé výrobky se 
již nedělají, jiné existují pod jinými názvy. 

Jak se díváš na mlékárenský sortiment dnes?
Po r. 1990 nastaly v mlékárenském průmyslu jako všude jinde 

velké změny. U mlékárenských výrobků k horšímu. Chybí dostatečná 
kontrola jakosti mléka i mlékárenských výrobků. Některé nemají do-
statečnou dobu zrání, nedodržuje se deklarované složení, což má za 
následek pronikání zahraničních výrobků na náš trh. Stačí se podívat 
v marketech do oddělení např. tvrdých sýrů, kde vévodí sýry zahra-
niční. Určitou dobrou úroveň mají zatím naše tavené a plísňové sýry 
(Hermelín) a také kvalita českého másla a jogurtů je bezkonkurenční. 
Evropskou výjimku mají nenapodobitelné Olomoucké tvarůžky a snad 
různé krajové speciality, ale to už nejsou výrobky průmyslových mlé-
káren. Např. jen na Moravě byly zrušeny velké mlékárny Zlín, Znojmo, 
Nedakonice, Břeclav, Třebíč, Brno, Ostrožská Nová Ves, Zdounky. Mají 
na to vliv vysoké výkupní ceny mléka a s tím souvisí u nás malé dotace 
do zemědělství, malá produktivita i důsledky nedostatečné automati-
zace výrobních a zpracovatelských závodů. Na území České republiky 
funguje až 38 mlékárenských společností se zahraniční účastí Německa, 
Francie a Itálie, které válcují české mlékárny, jež dosud vyrábějí 60 % 
produkce mléčných výrobků na našem trhu.

Čím se bavíš v důchodu, předpokládám, že už mlékařinu neděláš?
Ne tak docela. Před pár lety jsem byl zařizovat jako pracující 

důchodce technologii výroby sýrů Kaškaval ve Slovenské Lubči. Je to 
pařený sýr a závada spočívala ve špatném obsahu tuku v sušině. Tuto 
chybu jsem pomohl odstranit tím, že jsme vyzkoušeli pařičky z Maďar-
ska, a podařilo se. Jinak se zabývám důchodcovskou činností. Věnuji 
se manželce, pečuji o domácí zvířectvo, sad a zahrádku, zajímám se  
o sportovní dění – fotbal, pracoval jsem v minulosti v místním výboru TJ 
Moravan, pomáhal jsem založit v Kostelci společně s tebou T. J. Sokol, 
takže mám těch zájmů vícero. 

A životní krédo?
Hýbat se! Tj. stále být v pohybu, nekouřit, pít a jíst s mírou  

a radovat se ze života.
Děkuji za rozhovor.  Mgr. Jiří Andrlík, foto autor 

Recept na domácí 
Termix
V poslední době se roztrhl pytel  
s návody jak co vyrábět. Popu-
lární je v tomto směru televizní 
hlasatel Láďa Hruška, který uve-
řejnil tento recept:

Suroviny:
½ l mléka, 1 pudinkový prášek, 
250 g měkkého tvarohu, cukr 
krupice. (1 – 3 lžíce).

Postup:
Uvaříme si z mléka, cukru  
a pudinkového prášku pudink, 
necháme vychladnout, povrch 
pocukrujeme krupicovým cuk-
rem. Rozmixujeme s tvarohem, 
nalejeme do misek.
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Bezpečnost silničního provozu

Představovat všechny lídry kandi-
dátních listin by bylo zbytečné. Radoslav 
Pospíšilík za KDU-ČSL, Luděk Mlčák za 
Aktiv. pro Kostelec a Karlovice a Ing. To-
máš Marek za ODS byli představeni již ve 
starších číslech časopisu Kostka a byl jim 
věnován obsáhlý rozhovor. Zbývá poslední, 
mediálně méně známý lídr z kandidátky 
nezávislých kandidátů – Ing. Petr Hlobil, 
který nám poskytl odpovědi na několik 
konkrétních otázek, týkajících se blízkých 
voleb do obecního zastupitelstva.

1. Prozraďte čtenářům, kteří Vás ještě neznají, něco ze svého soukro-
mého a profesního života.

2. Některé naše čtenáře zajímají příčiny vašeho návratu do komunální 
politiky naší obce, neboť je známo, že jste byl již v r. 1990 dokonce 
zvolen starostou obce a pak jste se této funkce za pár dní vzdal.

3. Jaké jsou vaše představy o hospodaření a činnosti rady a zastupi-
telstva obce a co by se dalo vzhledem k současnosti zlepšit.

K otázce číslo 1
Jsem rodák z obce Kostelec u Holešova, kde žiji od narození, tedy 

již 58 roků. Prostřednictvím mých předků zde mám hluboké kořeny. 
Jsem ženatý a mám tři dospělé děti. Pět vnoučat chodí do zdejší zá-
kladní školy, dvě do mateřské školky. Můj profesní život koresponduje 
se školními lety: po ukončení studia provozu a ekonomiky zemědělství 
na střední a následně na vysoké škole jsem osm let pracoval ve zdejším 
zemědělském družstvu jako agronom. V roce 1988 jsem nastoupil do 
zaměstnání na Střední zemědělské škole v Přerově jako učitel odborných 
zemědělských předmětů. Od roku 1991 na této škole zastávám funkci 
statutárního zástupce ředitele.

K otázce číslo 2
Dovolte, abych nejdříve odpověděl na druhou část Vaší otázky.  

V prvních svobodných volbách jsem kandidoval na kandidátce Občanského 

Začal nový školní rok. Do lavic, kromě starších školáků, zamířil  
i silný ročník 2008, což ještě zvýší počet malých dětí, pohybujících se 
po silnicích.

Zvýšený pohyb žáků na komunikacích a jejich nekoncentrovanost 
na začátku nového školního roku může vést v prvních zářijových dnech 
k riziku dopravních nehod. Letošní statistika usmrcených a zraněných 
dětí na silnicích je přitom už nyní alarmující. Řidiči by proto měli být 
obezřetní, snížit rychlost v místech, kde se pohybují děti, a předvídat 
jejich vstup do vozovky, zejména v řadách zaparkovaných vozidel,  
v blízkosti přechodů, křižovatek apod. Děti jsou totiž po skončení prázd-
nin nesoustředěné a mají větší sklon chovat se na silnicích neopatrně. 
Často si v těchto dnech vůbec neuvědomují, co jim na silnicích hrozí. 
Za uplynulých sedm měsíců letošního roku bylo usmrceno již jedenáct 
dětí. Aby se ve statistikách neobjevila ještě černější čísla, je potřeba 
věnovat bezpečnosti dětí na začátku školního roku zvýšenou pozornost.

Policie ČR poukazuje na základní zásady 
pro chování dětí v provozu, včetně nezbytnosti 
vhodně zvolit trasu do školy (nejkratší nemusí být 
nejlepší) a předem ji s dětmi projít. Upozornit je 
na všechna rizika. Chování dětí výrazně ovlivňuje 
postoj rodičů. Dítě totiž vědomě i podvědomě 

Začátek školního roku si vyžádá pozornost jak řidičů, tak žáků
kopíruje dopravní chování lidí ve svém nejbližším 
okolí, i když pro to nemá mentální ani fyzické 
předpoklady.
Deset nejčastějších chyb dětí v silničním 
provozu
• přeceňují své schopnosti
• ve snaze vyniknout před kamarády často zapomínají na pravidla 

silničního provozu, i když je často teoreticky ovládají
• při jízdě na kole se cítí neohroženě – nic se jim nemůže stát
• napodobují hrdiny z filmů, neodhadnou možné důsledky
• plně se nedokážou soustředit na jízdu, u starších dětí přitom ovlivňuje 

nepozornost i hormonální nevyváženost
• nedokážou odhadnout rychlost přijíždějícího auta
• při snížené viditelnosti nemívají často dostatečně vybavené kolo  

a bezpečné oblečení
• vzhledem k psychické nezralosti nedokážou předvídat dopravní situaci
• mají pocit, že ostatní řidiči jsou povinni je respektovat a dávat jim 

přednost
• z nepozornosti nevnímají dopravní značky, které teoreticky ovládají

 Podle materiálů Police ČR a MD zpracovala: Šárka Andrlíková

fóra. Ne jako lídr, ale jako řadový člen. O kandidatuře na funkci starosty 
jsem vůbec neuvažoval, přesto jsem byl navržen a zvolen. I taková situace 
může nastat. První svobodné volby byly v mnohém jiné. Budu citovat 
právní výklad – Jestliže dojde k volbě a „zvolený“ kandidát převzetí funkce 
odmítne, ke zvolení de iure nedošlo a kandidát se v důsledku volby nemohl 
stát starostou. Následně proběhla opakovaná volba. K první části Vaší 
otázky. Mé rozhodnutí vrátit se do komunální politiky naší obce nastalo 
po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce v roce 2010. Očekával jsem, 
že dojde k jistým změnám ve vedení obce, ale nestalo se tak. Naší kan-
didátkou Sdružení nezávislých kandidátů 2014 Kostelec u H. a Karlovice 
chceme vytvořit pro občany jistou volební alternativu a nabídnout změnu. 

K otázce číslo 3
Vynakládání finančních prostředků musí být efektivní a hospodár-

né. Priority v plánu práce obce, nastavené obecním zastupitelstvem, 
výrazně ovlivňují rozpočet obce. Zajištění chodu ZŠ, mateřské školky, 
mzdové náklady obce, energie, svoz komunálního odpadu a splátky 
úvěru představují v současné době více než 75 % čerpání rozpočtu. Na 
údržbu, opravy a pořizování nových zařízení již v rozpočtu obce mnoho 
prostředků nezbývá. Nové zastupitelstvo obce bude muset pečlivě vážit, 
které priority a v jakém pořadí do plánu práce zařadí. Mé představy o hos-
podaření jsou takové, aby každá koruna byla účelně vynaložena ve pro-
spěch obce. Přednostně do opravy chodníků, propadlých kanalizačních 
vpustí, vytvoření parkovacích míst, obnovy zastaralého vybavení školní 
jídelny, estetizace obce, údržby parků, rekultivace obecních pozemků 
Lipiny a Pod myslivnou, výměny oken a dveří na Domě služeb. Úkolů je 
mnohem více. V tomto příspěvku není prostor na jejich podrobný výčet. 
Co by se dalo vzhledem k současnosti zlepšit? Vždy se dá něco zlepšovat. 
Musíme ale chodit s očima otevřenýma a pozorně se dívat kolem sebe. 
Zlepšení je nutné, a to jak ve správě majetku obce, tak v komunikaci  
s občany. Ale i občané se musí zamýšlet nad tím, jak by svým dílem mohli 
obci prospět. Pokud se všichni sjednotíme na společném cíli a půjdeme 
za ním, věřím, že jej dosáhneme.

Děkujeme za odpovědi.
Mgr. Jiří Andrlík

Komunální volby 2014
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Domov seniorů

Je to již několik let, co jsem 
se nastěhovala do kosteleckého 
domova seniorů a nepřestávám 
objevovat další a další výhody 
zdejšího pobytu. Již jsem psala 
do Kostky, jak mě mile překvapilo 
vystoupení dětí zdejší mateřské 
školy, a to jsem ještě nevěděla, že 
těch pozitivních překvapení bude 
víc. Začnu tedy od začátku. Sa-
motné umístění našeho domova 
v krásném prostředí u lesa, bez 
nebezpečně projíždějících aut, 
s možností vycházení do volné 
přírody – již to zasluhuje ocenění 
pro zřizovatele tohoto zařízení. 
Pokud se podíváme dovnitř, tak 
tu k naší spokojenosti nic nechy-
bí. V garsonkách, kde se nachází 

kuchyňská linka a nezbytné hygienické zařízení, je neobyčejné účelně 
vyřešený prostor, který jsme si každý mohli zařídit podle svého. O úklid 
a topení je postaráno, kvalitní obědy nám dovážejí ze školní jídelny  
a věřte, chutná nám, neboť ve stáří se naše gastronomické nároky blíží 
žákům školou povinným. Jednou týdně nás navštěvuje p. MUDr. Zláma-
lová, jejímž pokračovatelem se pomalu stává její syn Jiří. S prodejnou  

Náš domov seniorů
i sortimentem jsme velmi spokojeni. Vedoucí v místním obchodě paní 
Marcela Slaměníková je velmi příjemná a ochotná, vždy reaguje na 
naše přání a přiobjednává zboží podle našich požadavků. Není divu, že 
u nás v domově se za těchto okolností vytvořil dobrý kolektiv, který se 
schází v naší kulturní místnosti (při příležitosti vystoupení dětí nebo při 
oslavách), v přízemí nebo v poslední době ve velmi oblíbené pergole, 
kde se s ostatními seniorkami věnujeme ručním pracím nebo si při 
kafíčku jen tak povídáme, co nám život dal a vzal.

Text a foto: Jaroslava Ondráčková

Paní Františka Guzáková
na svém květinovém balkonu

Pod pergolou

PLÁN AKCÍ PRO VEŘEJNOST 2014
Datum Akce Místo Pořádá

ŘÍJEN

4. 10. 2014 13:00 Drakiáda Lipiny Rada rodičů

10. 10. 2014 BAZÁREK Zakladní škola

11. 10. 2014 Pochod Slováckými vinohrady Slovácko Obec

15. 10. 2014 16:00 Setkání seniorů Sokolovna KULTURNÍ KOMISE

24. 10. 2014 8:00 Kostelecký slavíček Sokolovna Základní škola

LISTOPAD

15. 11. 2014 20:00 MEGALIKA SOKOLOVNA MEGALIKA

10. - 15. 11. 2014 Podzimní sběr papíru škola Základní škola

listopad Adventní tvoření Sokolovna KULTURNÍ KOMISE

Listopad 16:00 Posezení s prarodiči – besídka pro babičky a dědečky Mateřská škola Mateřská škola

20. 11. 2014 18:00 Zájezd na divadelní představení nebo muzikál KULTURNÍ KOMISE

29. 11. 2014 17:00 Rozsvícení vánočního stromu Náves Kostelec Kosteláň

PROSINEC

PROSINEC 2014 17:00 Pochod světýlek ke stromu na náves Náves Kostelec Mateřská škola

5. 12. 2014 Mikulášská nadílka MŠ, ŠKOLA, Dům seniorů Základní škola

16. 12. 2014 Vystoupení žáků základní školy v domě seniorů Dům seniorů Základní škola

18. 12. 2014 Vystoupení žáků mateřské školy v domě seniorů Dům seniorů Mateřská škola

27. 12. 2014 9:00 Turnaj ve stolním tenise pro mládež sokolovna Sokol

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

31. 12. 2014 9:00 Silvestrovský turnaj v malé kopané pro veřejnost na umělé trávě hřiště s umělým povrchem TJ Moravan

31. 12. 2014 13:00 Silvestrovský pochod Okolí  Kostelce Kosteláň
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Včelaři

Klub vojáků v záloze

 Je to velice sporná otázka a já se ji pokusím přiblížit pomocí me-
tafory z politiky. Včely si totiž lze představit jako voliče, matku pak jako 
prezidenta a trubce jako vládu. 

My jako voliči si teď už volíme prezidenta přímo a prezident pak 
jmenuje vládu. Důležité ale je, že většina lidí si neuvědomuje, jak je 
vláda s prezidentem závislá na nás. Kdybychom chtěli, můžeme vyměnit 
násilím prezidenta i vládu a prosadit si svou, ale neuděláme to, dokud 
věci nedojdou do určitého bodu závažnosti.

Stejně tak včely mají příležitost volit matku, když jsou správné 
podmínky. Obvykle totiž není ve včelstvu jen jediný matečník připravený  
k vylíhnutí, ale jsou jich desítky, a tak se často stává, že se v jednom včelstvu 
potkají dvě matky. Následují tyto možnosti: buď jedna matka odletí, půlka 
včelstva ji následuje a vytvoří roj (časté v období rojení – květen, červen), 
anebo se matky pustí do boje na život a na smrt. Pak se může stát, že včely 
zasáhnou, pomohou jedné z matek a tím si prakticky vyberou. „Vítězná“ 
matka zabije i konkurentky, které ještě neopustily matečníky, začne klást 
trubčí plod, aby ji měl kdo oplodnit. Po snubním proletu se vrací matka 
oplozená a ve včelstvu ji čekají jak včely, tak část trubců, kterým se na prolet 
nechtělo. Trubci jsou ve včelstvu stejně nedůležití jako pro nás vláda a jsou 
závislí podobně jako matka na dělnicích; bez nich by nepřežili ani den. Na 
zimu se včely trubců zbavují, protože by je nedokázaly uživit… Stejně tak se 
jednou my zbavíme vlády a nahradíme ji, protože jejich korupce už bude 
neúnosná, alespoň já tomu pevně věřím. Včely také občas vyměňují matku, 
protože se jim může zdát, že není tak výkonná, jak je potřeba pro udržení 
včelstva, stejně jako my bychom teoreticky mohli nahradit prezidenta, 
protože by se nám zdálo, že už nejedná v zájmu lidí. 

Den otevřených dveří na střelnici
V náhradním termínu, který si vynutilo nepříznivé počasí, se i 

letos konal 20. 6. 2014 Den otevřených dveří na střelnici KVZ Kostelec 
u Holešova. Akce se již tradičně konala ve spolupráci se ZŠ jako součást 
„Pohádkového lesa“.

V minulých ročnících se účastníci dozvěděli něco o práci sportovní-
ho střeleckého klubu, měli možnost prohlédnout si zbraně, podívali se, 
jak se zbraň rozebírá na čištění, a dozvěděli se něco o bezpečnostních 
pravidlech zacházení se zbraněmi. 

V letošním roce byla prezentace zaměřena na způsoby provádění 
střeleckých disciplín. Základní dělení je na mířenou střelbu na přesnost 
a na disciplíny akční. Hlavní rozdíl je v tom, že při střelbě na přesnost se 
hodnotí pouze zásahy v terči bez ohledu na dobu střelby. Ta je pouze 
pravidly omezena na dvě minuty na každých pět výstřelů. Při akční 
střelbě v celkovém hodnocení hraje roli i čas střelby, který se měří 
s přesností na setiny vteřiny speciálním timerem (střelecké stopky). 
Teimer signálem celou položku odstartuje a potom zaznamenává časy 
jednotlivých výstřelů včetně celkového času střelby. Pro hodnocení 
se u akčních disciplín od bodového výsledku v terči dosažený čas 
většinou odečítá (v některých případech se jím dělí). Při provedení 
takové disciplíny je proto potřeba najít kompromis mezi přesností  
a rychlostí střelby.

V další části jsme představili nejčastěji používané terče. Umístili 
jsme je jednak na stojanech ve vzdálenostech, na které se střílí, jednak 
na stolcích, aby si každý mohl udělat správnou představu o velikosti 
terče. Největší údiv vzbudil zřejmě terčík pro disciplínu „malá odstře-

Kdo je ve včelstvu nejdůležitější

To vše je však jen teorie, na které jsem vám chtěl ukázat, kdo je 
nejdůležitější ve včelstvu. Jsou to samozřejmě včely, stejně jako v našem 
státě voliči, kteří mají moc změnit vše. 

Z jiného úhlu pohledu to však můžeme vnímat tak, že bez matky 
by nemohl celý úl fungovat, a právě proto si ji včely tak vydržují. Nej-
výsadnější postavení by pak připadlo matce. Avšak já si pevně stojím 
za svým názorem, že nejdůležitější ve včelstvu je včela.

Jiří Andrlík njml., student GJŠ, septima B
(Úryvek ze školního referátu do biologie zabývajícího se hierarchií 
ve společenstvích včely medonosné)

lovačka“, na který se střílí malorážkou s puškohledem na vzdálenost 
padesát metrů. Desítka má průměr pět milimetrů. 

Na závěr se ještě musím vrátit k akci, která se konala 13. – 14. 6. 
2014. Jednalo se o soutěže pořádané v rámci setkání Kostelců. Během 
obou dní se na střeleckých stanovištích vystřídalo celkem šedesát jedna 
soutěžících. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
zdárném zvládnutí těchto soutěží, což nebylo vzhledem k velkému po-
čtu účastníků jednoduché. Při všech střeleckých akcích je kladen důraz 
především na bezpečnost, takže to byly zejména pro instruktory, řídící 
střeleb a organizátory směn dva poměrně náročné dny. Podle hodnocení 
zúčastněných se KVZ svého úkolu zhostil dobře. 

Ing. Lubor Pavelec (foto - Z. Belliová)
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Karlovický list

Hasiči a škola
Hasiči pomáhali 24. 6. 2014 na branném dni základní školy Kostelec  
u Holešova v roli rozhodčích. Dětem připravili dvě soutěžní stanoviště, 
která prověřila znalosti žáků v oblasti preventivní požární výchovy  
a zdravovědy.

Ve dnech 3. - 6. 7. 2014 se usku-
tečnilo prázdninové putování 
mladých hasičů a jejich rodičů. 
Cílem letošního poznávacího po-
bytu bylo lázeňské město Velké 
Losiny, jeho historie, současnost 
a příroda Jeseníků. V  průběhu 
4 dnů navštívili postupně mladí 
hasiči místní papírnu vyrábějící 
ruční papír, zámek, seznámili se 
s čarodějnickými procesy, které 
zde probíhaly. Vyjeli si na přečer-
pávací elektrárnu Dlouhé straně 
a Rejvíz. V odpoledních hodinách probíhaly nácviky požárního útoku, 
uzlování, plnění úkolu pro odznak odbornosti a zdokonalování se  
v disciplínách pro závěrečný závod o nejlepšího táborníka. Poslední 
večer patřil hledání pokladu a stezce odvahy.

17. 8. 2014 se vypravilo jedno společné družstvo starších a mladších 
žáků „oplatit“ návštěvu mladých hasičů sousedům do Staré Vsi. Hasiči 
ze sousední obce pořádali závody v disciplínách Požární útok CTIF  
a štafetě CTIF poprvé. Na přípravu společného družstva bylo pouze 
jedno odpoledne. Přestože pro většinu mladších žáků to byl první 
závod v disciplíně požární útok CTIF, zvládli jej dobře. Pouze kousek 
štěstí chyběl do pohárového umístění. 

Hasiči a mateřská škola 
Požární ochrana očima dětí

6. června proběhlo vyhodnocení 
základního kola výtvarné soutěže 
Požární ochrana očima dětí v ma-
teřské škole. Do soutěže byly díky 
paní ředitelce Zdeňce Zaviačičové 
zapojeny všechny děti. Odměny 
pro první tři práce dětí z mateř-
ské školy a dvě samostatné práce, 
které postoupily ze základního do 
okresního kola, zajistila obec spolu 
s SDH Karlovice a 6. 6. 2014 je 
starosta obce Radoslav Pospíšilík 

a starosta SDH Karlovice Ing. Ladislav Pospíšilík předali vítězům.  
V okresním kole se v kategorii M2 Mateřské školy umístil na 1. místě 
Vojtěch Marek. Odměnu přijeli předávat 11. 6. 2014 starosta Okres-
ního sdružení hasičů a vedoucí ORV SH ČMS Stanislav Pumprla spolu 
s náměstkem okresního sdružení panem Zdeňkem Janáskem. 

24. 6. 2014 připravili ha-
siči na Myslivně pro děti  
z mateřské školy dvě stano-
viště s ukázkou hasičského 
nářadí, které si mohly děti 
vyzkoušet nejprve za je-
jich asistence a následně 
i samostatně. Na prvním 
stanovišti to byla nejmenší 
používaná ruční stříkačka 
nazývaná džberovka. Děti 

si vyzkoušely, jak se musí pomocí pumpy nasát voda a jak se následně 
trefit do terče ve tvaru červeného kohouta, který tu představoval oheň. 
Na druhém stanovišti se děti dozvěděly něco o hadicích a rozdělovači. 
Vyzkoušely si rozvinutí hadice a zapojení na rozdělovač tak, jako to 
dělají mladí hasiči na soutěžích. Ti odvážnější a větší si hadici zkusily  
i smotat. Na závěr byla uspořádána soutěž v předávání štafety v podobě 
hasičské proudnice.

PUTOVÁNÍ
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Činnost komise
Hlavním cílem komise pro spolupráci a činnost spolků byla všeobecná propagace spolkové činnosti, koordinace jednotlivých akcí a podpoření 
zájmu o tuto činnost u dětí a mládeže. Na uskutečnění těchto záměrů sloužila propagace v obecním časopise Kostka, pořádané výstavky.  
Umístění panelů se spolkovou činností v Domě služeb se stalo trvalou součástí výzdoby veřejných prostorů. Vyvrcholením společné práce 
bylo uspořádání setkání Kostelců v naší obci. Hlavní podíl na této činnosti měly jednotlivé spolky. Poděkování touto cestou patří všem 
trenérům soutěžních družstev, hlavně pak trenérům mládežnických kolektivů, kteří se obětavě a bez nároku na odměnu starají o sportovní 
vyžití dětí a dorostenců (kopaná, stolní tenis, volejbal, požární sport, florbal). V neposlední řadě děkuji všem zástupcům spolků, kteří se 
celý rok na činnosti komise podíleli a všem členům zastupitelstva, za podporu spolkové činnosti. Ing. Ladislav Pospíšilík

Nejmladší naše účastnice a závodnická premiantka Katka Doláková 
skončila 21. Celkem v této kalorii startovalo 24 dívek. V kategorii starší 
dívky obsadila Anička Mlčáková 14. místo ve velmi silné konkurenci 
závodnic krajského kola a mistryně republiky Kamily Krejčí. V kategorii 
starší chlapci vybojoval Martin Pospíšilík 4. místo se ztrátou 0,59 vteřiny 
na vítěze. Prvních pět závodníků mělo čas v rozmezí jediné vteřiny.  
K lepšímu umístění chyběl u všech  pouze kousek závodnického štěstí.

Družební organizace hasičů 
Podvysoká slavila
31. 8. 2014 navštívili naši zástupci družební organizaci v obci Podvysoká 
na Slovensku. Místní hasiči slavili 90. výročí založení dobrovolného 
sboru hasičů. Slavnostní schůze se zúčastnil starosta obce Podvysoká 
Milan Matlák, ředitel Hasičského záchranného sboru Žilinského kraje 
mjr. Ing. Jaroslav Kapusniak, zástupci krajského a okresního sdružení 
hasičů, sponzoři a zástupci okolních sborů. Po krátkém zhodnocení 
dosavadní činnosti sboru za uplynulých 90 let následovaly zdravice 
hostů a na závěr byla předána čestná uznání, pamětní listy a medaile. 
Náš sbor získal pamětní list u příležitosti 90. výročí vniku DHZ Podvy-
soká a starosta našeho sboru Ing. Ladislav Pospíšilík obdržel medaili 
za spolupráci III. stupně.

Ing. Ladislav Pospíšilík, foto archív SD

30. 8. 2014 se mladí hasiči zapojili do soutěže jednotlivců na 60 m pře-
kážek v obci Břest. V kategorii mladších chlapců se na 5. místě umístil 
Luděk Mlčák. V kategorii mladších dívek se v silně obsazeném závodě 
umístila Adélka Hlobilová na 6. místě časem 20,82 vteřin se ztrátou 0,86 
vteřiny na vítězku. Vendulka Rajnochová skončila 12., Klárka Mlčáková 
13., Natálka Hradilová 15., Klárka Bartíková 17.



13

Tip na výlet

(Aná) V r. 2014 bylo slavnostně otevřeno v blízké vsi Pravčice 
muzeum zemědělských strojů. Nachází se v areálu místního země-
dělského podniku, v jedné z uprázdněných hal. V muzeu jsou k vidění 
stroje, které se ještě nedávno používaly, ale i stroje dávno nepouží-
vané, z doby starší. Zajímavostí je, že většina strojů je plně funkčních, 
jedná se tedy vpravdě o veterány, které je možné použít na poli. Však 
toho také majitelé muzea využili a letos uspořádali první „žně“, jak se 
dělávaly před lety. 

Do Pravčic se dostaneme samozřejmě autem, ale je také možné 
zajít po svých. V zimě, až napadne sníh, vytáhněte běžky a mezi poli 
jistě cestu najdete.

Byl asi čtvrtek, co mě potkal jeden spoluobčan a sdělil mi, že 
se o mně v Kostce dočetl velmi nezáviděníhodné informace. Nabídl, 
že mi udělá prostředníka vlastního sdělení, kterým bych zareagoval 
na článek „Kam s ním. (Co s ním.)“ ve zpravodaji Kostka č. 1/2014. 
Ví totiž, že nemám počítač a těžko bych se 
tlaku občanů bránil. Také podotkl, že jeho 
publikování jej bude stát velkou snahu, kte-
rou už dávno vyvíjí.

Přišlo mu zvláštní, že se o mně může 
psát bez mého svolení. Přemýšleli jsme spo-
lu, proč se tak stalo. Možná protože jsem 
bezdomovec, a tudíž nemám svá práva. 
Stává se také, že okolí často člověku přiřkne 
negativní roli a on potom podle toho tak  
i jedná. Jako by byl pak nucen tuto roli dále 
plnit.

K čemu jsem tedy v diskusi s ním do-
spěl? Na stížnosti občanů, které se v po-
slední době hemží, krátce odpovím v dalších 
odstavcích.

Mohli jste se dočíst: „O dalším vývoji si-
tuace může tedy rozhodnout pouze sám pan 
Hána, který je právoplatným občanem se za-
jištěným sociálním zabezpečením… …Pokud 
by někdo z Vás věděl, jak tento ‚problém‘ 
vyřešit, přijme rada každý podnět nebo 

Muzeum zemědělské techniky v Pravčicích

Co s tím?
nabídku.“ (Kostka 1/2014) Situaci bych neviděl až tak černě. To, co 
řeší Policie ČR, nechme Policii ČR. Když o dalším vývoji situace mohu 
rozhodnout já sám, nechci, aby za mne rozhodovali občané a rada.

O místo v domově pro seniory v Kostelci u Holešova mám zájem. 
Moje žádost splňuje veškeré náležitosti. 
Prohlášení se mají respektovat, v případě 
porušení následují sankce. Obvyklý postup. 
Je však také pravda, že prohlášení jsou někdy 
svazující a při jejich nedodržení mají lidé 
konečně příležitost seběhnout se jako vlci. 
Problémem je spíše nepřejícnost některých, 
co v domově bydlí. To by ale nemělo hrát 
významnou roli.

Když jsem se zeptal svého prostředníka, 
proč ten zájem, odpověděl mi, že si uvědo-
muje, jak život s alkoholem, který chutná 
hodně, není jednoduchý. Řekl také, že je 
lepší druhému věřit. Co by byl člověk, kdy-
by druhému nevěřil. Neslibovat, ale věřit.  
A pokud přijde zklamání, tak se s tím smířit, 
ale nerezignovat.

Ať to dopadne jakkoliv, popřál mi hod-
ně štěstí, a aby byli se mnou spoluobčané 
spokojeni. Je však třeba počítat i s tím, že se 
to nemusí podařit.

Zdraví Váš bezdomovec, Josef Hána. 
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Volby do zastupitelstev obcí 10. – 11. října 2014

Řádné volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin
11. října 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin 
Jsou ustanoveny 2 volební okrsky: místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení  
k trvalému pobytu
Volební okrsek č. 1 – zasedací místnost Obecního úřadu v Kostelci u Holešova, č. p. 58
pro občany s trvalým pobytem v Kostelci u Holešova
Volební okrsek č. 2 – klubovna SDH, Karlovice 350
pro občany s trvalým pobytem v Karlovicích a část občanů přihlášených v Kostelci u Holešova
Voliči bude umožněno hlasovat, prokáže-li svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
průkazem,  nebo cestovním diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, 
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 
V Kostelci u Holešova budeme volit 15členné zastupitelstvo

Způsob hlasování:
1. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. 
2. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv 

ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran
3. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň 

může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, 
kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

4. Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise.
5. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní
Při volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny před volbami, to je 7. října.
Voliči, kteří se chtějí zúčastnit voleb do zastupitelstva obce, ale jejich zdravotní stav jim nedovoluje dostavit se do volební místnosti, mohou 
tuto skutečnost nahlásit telefonicky na obecním úřadě, na čísle 573 385 069. V sobotu 11. října se k nim v době mezi 10:00 až 12:00 hodinou 
dostaví volební komise. 

Významných výročí se v tomto čtvrtletí dožívají                    
Blahopřejeme! 

Říjen Listopad Prosinec

Kotasová Zora
Matúšú Božena
Nevřalová Zdeňka
Křížová Andělka
Šebestová Marie
Martinů Libuše
Tothová Miluše
Otáhalová Věra
Peterková Jarmila

Pospíšilíková Jarmila
Bílková Marie
Lajdová Zdeňka
Šišková Ludmila
Pirkl František
Slováček Emil
Zemánková Alojzia
Uhlířová Jarmila
Chytilová Zdeňka
Kšandová Zdeňka
Válek Miroslav

Jurášková Helena
Novosad Karel
Šišková Anna
Hráček Antonín
Slováčková Marie
Páníková Marie
Březina František
Dočkalová Libuše
Jašová Marie

Úmrtí
Rindošová Svatouška
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ibišek pro oslavence vypěstoval 
pan Jan Štabla z Kostelce
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V sobotu 30. srpna jsme ve spolupráci s SDH Kostelec u Holešova 
a za podpory obecního úřadu uspořádali pro místní občany ukončení 
prázdnin pro děti a jejich rodiče. Program byl opravdu bohatý. Ná-
vštěvníci akce se mohli těšit na akrobacii leteckých modelů, pro děti 

Tradiční prázdninový zápas v nohejbalu u rybníčku v Karlovicích  (Foto Pavel Motáň)

Jiné aktivity – ukončení prázdnin pro děti a rodiče
a rodiče bylo připraveno několik stanovišť, na kterých si vyzkoušeli své 
sportovní dovednosti, přednosti a po jejich splnění je čekala sladká 
odměna. Příjemný den završila večerní diskotéka a krásný ohňostroj.

Ing. Tomáš Marek, foto Nicole Macháčová 
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Příští číslo vyjde: 
prosinec 2014

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

Špatný začátek nové sezony 
Začátek nové sezony nezastihl obě mužská družstva v dobré formě. 

Jak A, tak i B-tým jsou po odehraných 4 kolech shodně na posledních 
místech tabulky svých skupin. 

A-tým prozatím získal 1 bod 
při skóre 2:13. Hráči se bohužel 
potýkají se špatnou hrou dozadu, 
o čemž svědčí již 13 obdržených 
branek. Hra dopředu se taktéž za-
tím nedaří, efektivita v zakončení 
je prakticky nulová. Doufejme, 
že se to během podzimu zlepší  
a naše mužstvo se posune v ta-
bulce o mnoho výše.

B-tým zatím nevybojoval žádný bod a skore 1:19 je opravdu 
hrozivé. 

Mladší přípravka svou soutěž zatím nezačala. Pilně se ale každé 
úterý a pátek od 16:00 připravují na své první fotbalové krůčky.

Přejme tedy všem našim mužstvům co nejlepší výsledky, radost 
ze hry a hlavně co nejvíce věrných fanoušků na zápasech.

Ing. Tomáš Marek, foto Mgr. Jiří Andrlík

Fotografie z fotbalového derby Roštění – Kostelec 7. 9. 2014

Rozlosování - přípravkaFotbalová soutěž 2014
1. KOLO
NEDĚLE, 07. 09.
10.00, CHVALČOV

1. KOSTELEC – CHVALČOV
2. KOSTELEC – PRUSINOVICE
3. CHVALČOV – PRUSINOVICE

2. KOLO
SOBOTA, 13. 09.
10.00, KOSTELEC

1. KOSTELEC – SLAVKOV
2. CHVALČOV – LOUKOV
3. CHVALČOV – SLAVKOV
4. KOSTELEC – LOUKOV

3. KOLO
NEDĚLE, 21.09.
10.00, CHVALČOV

1. KOSTELEC – HULÍN
2. CHVALČOV – PRUSINOVICE
3. CHVALČOV – HULÍN
4. KOSTELEC – PRUSINOVICE

4. KOLO
SOBOTA, 27. 09.
10.00, MORKOVICE

1. KOSTELEC – CHVALČOV
2. KOSTELEC – MORKOVICE
3. CHVALČOV – MORKOVICE

5. KOLO
NEDĚLE, 05. 10.
10.00, HULÍN

1. KOSTELEC – HULÍN
2. CHVALČOV – MORKOVICE
3. KOSTELEC – MORKOVICE
4. CHVALČOV – HULÍN

6. KOLO
SOBOTA, 11. 10.
10.00, SLAVKOV

1. KOSTELEC – SLAVKOV
2. CHVALČOV – LOUKOV
3. KOSTELEC – LOUKOV
4. CHVALČOV – SLAVKOV


