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   V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.                                                                                                     4/2015 

Vánoční strom v Kostelci už svítí 
     V posledních letech se stalo tradicí, že slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu na naší návsi doprovází kulturní vystoupení. Nejinak tomu 
bylo i letos. Díky spolupráci členů spolku Kosteláň, představitelů obce, 
žáků ZUŠ a ZŠ proběhla celá akce ke spokojenosti všech a věřím, že 
přispěla k navození příjemné předvánoční nálady nejen v obci, ale 
především v srdcích všech, kdo se v neděli 29. 11. přišli na náves podí-
vat. A právě pro vás, příchozí diváky a někdy i více či méně hlasité 
zpěváky, jsme připravovali program především. V úvodu vystoupil 
žesťový kvintet pod vedením pana učitele Žabenského ze ZUŠ Hulín. 
K přítomným promluvil pan starosta Ing. Hlobil a poté zazněly koledy a 
vánoční písně členů Kosteláně. V závěru přednesla báseň J. Vrchlické-
ho M. Václavková a tradičně při tónech Tiché noci a trubky F. Bucňáka 
se rozsvítil vánoční strom. 
     Chci poděkovat vám, divákům, že jste přišli. Vaše podpora je moti-
vací pro naši činnost a přípravu dalších akcí. Chci také poděkovat všem 
organizátorům včetně těch, kteří zařizovali občerstvení, protože bez 
něj (bez nich) by to nebylo ono.   

Za spolek Kosteláň Z. Ballnér 

 

 

 

Foto na stránce: Šárka Andrlíková (3), archív školy (3) 

Mikulášská návštěva  
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Vážení spoluobčané,  

     ani se tomu nechce věřit, že první rok volebního období je za námi. Uběhl neobyčejně rychle. Je to dáno 
tím, že byl naplněn spoustou různorodých činností a řešením mnoha úkolů, které byly pro obec Kostelec u 
Holešova důležité.  

     V  předchozích vydáních periodika KOSTKA jsem vás informoval, na kterých bodech volebního programu 
pracujeme a jak se nám je daří plnit. Jsem přesvědčen o tom, že to nebyl promarněný čas. Vím, že závěr 
hospodářského roku je obdobím bilancování, co se zdařilo a naopak. Každý občan na to má svůj názor, a 
proto nechám na každém z vás, aby zhodnotil naši práci v obci za uplynulý rok 2015. Vím, že prvořadým 
úkolem vedení obce je řádně spravovat kompletní agendu obce, její majetek a hospodárně využívat její 
finanční zdroje. Mohl bych na toto téma napsat rozsáhlé pojednání. Mou myslí však rezonují zcela jiné 
úvahy, o kterých bych se chtěl v tomto příspěvku s vámi podělit. 

     Jsou to mezilidské vztahy a postoj občanů k věcem veřejným. Po roce působení ve funkci starosty obce a 
každodenním kontaktem s vámi jsem nabyl toto poznání. Početná skupina občanů se snaží o dobré sousedské soužití, její počínání je ve 
prospěch obce. Rád se s těmito spoluobčany potkávám, protože dodávají energii a chuť do další práce. Setkávám se také s těmi, kteří sou-
časné vedení obce nemusí. Cokoli uděláme, je z jejich strany hodnoceno negativně. V demokratické společnosti to není nic neobvyklého. 
Nemám s tím problém, jejich názor respektuji, i když se s ním neztotožňuji. 

     Odmítám však nečestné jednání některých občanů, kteří se o vedení obce vyjadřují sprostou, vulgární formou všude možně, jen ne na 
veřejném zasedání zastupitelstva obce, kde má kultivovaná, konstruktivní kritika své místo. U některých jedinců si všímám rozporů mezi 
předvolebními sliby a chováním po volbách. Jejich aktivity jsou mířeny ne pro, ale proti zájmům obce. Slib z předvolebního letáku pomáhat 
lepším mezilidským vztahům a soužití v Kostelci, jít příkladem se zcela rozchází s realitou.  

Nestěžuji si, pokud člověk pracuje ve veřejné funkci, musí být připraven i na negativní reakce některých spoluobčanů. Jsem ale přesvědčen 
o tom, že je nutné poukazovat na jednání, které obci Kostelec u Holešova neprospívá, a činit takové kroky, které nás sblíží, a jednou všichni 
společně potáhneme za jeden provaz ku prospěchu obce.  

     Vážení spoluobčané, nacházíme se v období adventu. Po celoroční práci je advent dobou zklidnění. Je to doba duchovní přípravy na 
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Přeji nám všem, aby nastávající svátky vánoční pro nás byly dobou odpuštění a posílení. Do nové-
ho roku vstupme s předsevzetím úcty, tolerance a respektu k sobě navzájem. 

Ing. Petr Hlobil 

 
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 18/2015 
Konané dne: 07. 09. 2015 
Rada projednala  

 žádosti o pronájem bytových prostor ve vlastnictví obce – 
Hasičská zbrojnice Kostelec u Holešova.  

Rada schválila  

 přidělení bytu panu Pavlu Cingrošovi 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 19/2015 
Konané dne: 14. 09. 2015 
Rada provedla kontrolu zápisů z jednání Rady obce č. 17/2015 
konané dne 31. 08. 2015 a 18/2015 konané dne 07. 09.2015.  

 právní ochrana obce, v jednání, čekáme na zaslání materiálů 

 změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz 
školského zařízení Školní jídelna u právnické osoby ZŠ Kostelec 
u Holešova – žádost podána, informován písemně ředitel ZŠ 

 dodatek ke Zřizovací listině ZŠ Kostelec u Holešova, znění 
dodatku bude předloženo 15. 09. 2015 ZO ke schválení 

 pokyn pro ředitele ZŠ Kostelec u Holešova k předání majetku 
využívaného ve školení kuchyni firmě SCOLAREST – předán pí-
semně řediteli ZŠ, předání majetku proběhlo, nefunkční zaří-
zení vyřazeno  

 příspěvek na činnost žáků ZŠ Kostelec u Holešova ve školním 
roce 2015/2016, Kostelecký slavíček  - písemně potvrzeno ředi-
teli ZŠ 

 objednávka u firmy FLORSTYL Kunovice – obnova krajinné 
zeleně v k. ú. Kostelec u Holešova na parcelách 170/1 a 170/2 
– vystavena 

 vyštětování komunikace v lokalitě Kleštěnec z asfaltového 
recyklátu provedeno, cena 25 000 Kč 

 opravné práce ve školním bytě - před dokončením 

 autobusová čekárna v Karlovicích -  před dokončením 

 dopravní značení v části obce Zahájí - v jednání 

 slavnostní otevření školní restaurace proběhne 15. 09. 2015, 
pozvánky rozeslány 

 projektová dokumentace pro ohlášení stavby na akci “OMRS 
Karlovice – příjezdní komunikace“ 

 otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu na službu - 
„Obnova aleje v lokalitě Za debří“ – proběhlo 07. 09. 2015, in-
formace na programu dnešního zasedání RO 

 smlouva č. 15235144 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního 
prostředí (dotace na kompostéry), zaslána na SFŽP. 

 příspěvek na hospic na Svatém Kopečku, bude předloženo ZO 
ke schválení  

Zprávy z obce 

Příspěvek starosty obce 

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 3. března 2016 v 17 hodin. Zveme všechny občany, kteří 

mají zájem o dění v obci a chtějí přispět svými názory a připomínkami k řešení problémů. 
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 proplacení cestovních náhrad provedeno 

 pronájem bytových prostor ve vlastnictví obce – Hasičská 
zbrojnice Kostelec u Holešova, ze 3 žádostí vybrán nájemce p. 
Pavel Cingroš – bude uzavřena nájemní smlouva 

Rada vzala na vědomí 

 informace starosty obce o průběhu dvoudenního setkání sta-
rostů s představiteli Zlínského kraje – Luhačovice 

 informace starosty ke smlouvě „Obnova aleje v lokalitě Za 
debří“. Osloveno 5 firem, přihlásily se 2 firmy, vybrána firma 
Ing. Petr Čelustka Přerov s nejnižší cenou, smlouva podepsána 

Rada schválila  

 žádost o bezúplatný pronájem pozemků za účelem organizo-
vání TRAKTORIÁDY – Kosteláň. 

Rada projednala 

 materiály k veřejnému zasedání ZO 8/2015 - 15. 09. 2015. 
Přijatá usnesení zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova 
č. 8 
konaného dne 15. 09. 2015 
Zastupitelstvo obce schválilo: 

 program jednání 

 rozpočtové opatření č. 3/2015 

 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce pro: 
- Hospic na Svatém Kopečku 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice 

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. D/2015/1pro TJ Mora-
van 

 prodej pozemku p. č. 316/4 v k. ú. Kostelec u Holešova 

 prodej pozemku p. č. 317/4 v k. ú. Kostelec u Holešova 

 nového člena kontrolního výboru 

 dodatek č. 2 smlouvy č. O/0233/2010/DOP o poskytnutí fi-
nančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

 kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 

 informace o činnosti OÚ 
Úplný zápis ze zasedání Zastupitelstva obce je k nahlédnutí 
v kanceláři obecního úřadu 
V Kostelci u Holešova 22. 09. 2015 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č.20/2015 
konané dne: 29. 09. 2015,  
Rada provedla  kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 19/2015 
konané dne 14. 09. 2015  

  „Obnova aleje v lokalitě Za debří“, v říjnu 2015 bude zahájeno 
kácení, na jaře 2016 výsadba nových stromů 

 bezúplatný pronájem pozemků za účelem organizování TRAK-
TORIÁDY – Kosteláň, schváleno RO, písemně informován spo-
lek KOSTELÁŇ 

 veřejné zasedání ZO, výsledky veřejného zasedání budou zre-
kapitulovány na dnešním zasedání RO 

Rada projednala    

 průběh a závěry veřejného zasedání  ZO Kostelec u Holešova 
konané dne 15. 09. 2015. 

Rada schválila 

 žádost o připojení k veřejnému vodovodu Obce Kostelec u 
Holešova, za podmínky nenarušení protipovodňového příkopu, 
přípojka bude vybudována na vlastní náklady žadatele  

 žádost o povolení vybudování odstavné plochy pro osobní 
automobil před rodinným domem č.p. 139 (při krajnici komu-
nikace  pás o rozměrech 12 x 0,6 m), odstavná plocha bude vy-
budovaná na vlastní náklady žadatele, zpevnění bude zhotove-
no ze zatravňovacích profilů 

 žádost o umístění novostavby RD na parcele č. 114/2 v k.ú. 
Kostelec u Holešova (bývalá stavba č. p. 113) a 134/6 v k. ú. 
Kostelec u Holešova, včetně napojení sjezdu na veřejnou ko-
munikaci v majetku obce a napojení na vodovodní řád a kanali-
zaci 

 uzavření smlouvy se smluvním lékařem pro zaměstnance OÚ a 
zakoupení ALKOHOLTESTRu pro namátkovou kontrolu na pra-
covišti 

 vybavení pracoviště starosty obce – zakoupení notebooku 
včetně programového vybavení (bude využit mimo jiné i pro 
veřejné prezentace na zasedání ZO) a chytrého mobilního tele-
fonu, v celkové výši nákladů do 25 000 Kč. 

 na návrh radního V. Rušikvase zveřejnění SOD uzavřených se 
zhotoviteli, kteří byli vybráni na základě vyhlášeného výběro-
vého řízení, na webových stránkách obce, vždy na dobu 1 roku 
od uzavření SOD 

 
Rada pověřila starostu obce   

 ověřením nabídky zařízení pro veřejnou prezentaci, které by 
nejlépe vyhovovalo potřebám obce 

Rada vzala na vědomí  

 informaci starosty obce o jednání s firmou Vodohospodářské 
stavby Bystřice pod Hostýnem ohledně opravy cesty, obrubní-
ků a odvodňovacího příkopu Karlovice, firma zpracuje rozpočet 
prací, ještě v listopadu je možná realizace 

 informaci starosty obce o závěrečném vyúčtování prací na 
opravě školní kuchyně -  úspora rozpočtových nákladů 
316 265 Kč 

 informaci starosty obce o nabídce tisku stolních kalendářů – 
SET SERVIS – centrum reklamy a tisku 

 informace KOČIS o plánovaných akcích spolků na období září – 
prosinec 2015, zveřejněno na webových stránkách obce 

 informaci starosty obce o jednání s firmou Stavby s. r. o. Kro-
měříž o řešení odizolování výtahové šachty na Domu seniorů. 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 21/2015 
konané dne: 12. 10. 2015 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 20/2015 
konané dne 29. 10. 2015  

 žádost o připojení k veřejnému vodovodu Obce Kostelec u 
Holešova – žadatel informován písemně o usnesení RO 

 žádost o povolení vybudování odstavné plochy pro osobní 
automobil před rodinným domem č. p. 139 – žadatel informo-
ván písemně o usnesení RO 

 žádost o umístění novostavby RD na parcele č. 114/2 v k. ú. 
Kostelec u Holešova a 134/6 v k. ú. Kostelec u Holešova, včetně 
napojení sjezdu na veřejnou komunikaci – žadatel informován 
písemně o usnesení RO a ve věci napojení na veřejnou komu-
nikaci obdržel pověřený zástupce žadatele písemné rozhodnutí 
za správní poplatek 500 Kč 

 smlouva se smluvním lékařem pro zaměstnance OÚ uzavřena, 
ALKOHOLTESTER zakoupen  

 notebook včetně programového vybavení a chytrý mobilní 
telefon - je vybráno konkrétní zařízení 

 nabídka zařízení pro veřejnou prezentaci – bude předmětem 
jednání RO 

 nabídka firmy Vodohospodářské stavby Bystřice pod Hostýnem 
na opravu cesty, obrubníků a odvodňovacího příkopu Karlovice 
- bude předmětem jednání RO 

 závěrečné vyúčtování prací na opravě školní kuchyně -  zakázka 
je uzavřena vč. protokolárního předání 

 nabídka tisku stolních kalendářů – SET SERVIS – centrum re-
klamy a tisku - v jednání 

 řešení odizolování výtahové šachty na Domu seniorů firma 
Stavby s.r.o. Kroměříž – v jednání 

 zveřejnění SOD uzavřených se zhotoviteli, kteří byli vybráni na 
základě vyhlášeného výběrového řízení, na webových strán-
kách obce - informace zveřejněny 

Rada schválila   

 žádost ředitele ZŠ - přijetí daru od Sdružení rodičů a přátel 
žáků ZŠ ve formě školního nábytku v plánované výši cca 
100.000 Kč 
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 smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb s poskyto-
vatelem, poplatek činí 600 Kč na jednoho zaměstnance, pro-
hlídky 1x za rok 

 provedení revize veřejného osvětlení - bude zadáno firmě 
Miroslav Kunc – EMKa, Masarykova 635/12, 769 01 Holešov, 
která v minulosti prováděla pro obec práce podobného charak-
teru. Celkové náklady na revizi – 14 831 Kč. 

Rada vzala na vědomí  

 nabídku firmy Consulta na realizaci zařízení veřejné prezentace 
do zasedací místnosti OÚ – nabídková cena 33 820 (plátno, da-
taprojektor, ozvučení, prezentér, montáž), RO doporučuje za-
řadit do rozpočtu roku 2016 a předtím provést průzkum trhu 

 nabídku firmy NVB LINE s.r.o. na realizaci dopravního značení 
(projekt, realizace) v obci Kostelec u Holešova – lokalita Zahájí. 
Nabídková cena 51 517 Kč, RO doporučuje zařadit do rozpočtu 
roku 2016 a předtím provést průzkum trhu 

 záměr uzavření smlouvy o umístění stavby – občerstvení na 
pozemku p. č. 92/20 v k. ú. Kostelec u Holešova - stavebník - TJ 
Moravan, stavba bude užívána v době fotbalových utkání, tré-
ninků a akcí pořádaných TJ Moravan 

 projektovou dokumentaci „Obnova krajinné zeleně v k. ú. 
Kostelec u Holešova“ lokalita LIPINY, náklady revitalizace vyčís-
leny na 2 336 tis. Kč – žádost o dotaci v termínu podána na 
OPŽP  

 informaci o nabídkové ceně firmy Vodohospodářské stavby 
s.r.o. Bystřice pod Hostýnem na opravu části komunikace 
v lokalitě Karlovice, výsledná výše nabídky činí 191 022 Kč, RO 
doporučuje zařadit do rozpočtu roku 2016, bude předmětem 
výběrového řízení 

 informaci o nabídkové ceně firmy Miroslav Kunc - EMKa na 
zhotovení veřejného osvětlení v lokalitě Plachetky v konečné 
výši 409 614 Kč, položka může být zařazena do rozpočtu roku 
2016, případná realizace bude předmětem výběrového řízení 

Rada projednala   

 možnost zpracování studie zástavby na ploše označené 
v územním plánu č. 6 (Za humny) – nebude řešeno, pozemky 
jsou v soukromém majetku, majitelé nemají zájem o odprodej 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č.22/2015 
konané dne: 27. 10. 2015, 17:00 – 19:30 hod. 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 21/2015 
konané dne 12. 10. 2015 

 schválení žádosti ředitele ZŠ - přijetí daru od Sdružení rodičů a 
přátel žáků ZŠ, písemně oznámeno řediteli ZŠ 

 smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb s poskyto-
vatelem uzavřena na dobu neurčitou 

 zařízení veřejné prezentace – předpoklad pořízení v roce 2016 

 realizace dopravního značení – předpoklad realizace v roce 
2016 

 revize veřejného osvětlení bude firmou Miroslav Kunc - EMKa 
provedena v prvním týdnu v listopadu 2015 

 záměr umístění stavby občerstvení na pozemku 92/20 k. ú. 
Kostelec u Holešova a provoz občerstvení – na programu jed-
nání RO 

 projektová dokumentace „Obnova krajinné zeleně v k. ú. Kos-
telec u Holešova“ lokalita LIPINY – žádost o dotace z OPŽP byla 
v termínu podána 

 oprava části komunikace v lokalitě Karlovice, předpoklad reali-
zace v roce 2016 

 zhotovení veřejného osvětlení v lokalitě Plachetky – o realizaci 
bude rozhodnuto v době sestavování rozpočtu na rok 2016 

Rada pověřila starostu obce  

 vypracováním dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené obcí 
Kostelec u Holešova a TJ Moravan ze dne 01. 08. 2005 (proná-
jem pozemku sportoviště). Dodatkem č. 2  bude uvedeno do 
souladu číslování pronajatých parcel, které bylo změněno digi-
talizací, udělení souhlasu k umístění stavby občerstvení na 

parc. č. 92/20 k. ú. Kostelec u Holešova bude předmětem jed-
nání nejbližšího veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Rada vzala na vědomí   

 nabídku – Právní ochrana obce, úřadu a zastupitelstva, o ak-
ceptaci nabídky bude rozhodnutou prostudování dodaných 
podkladů na příštím jednání RO 

 informaci o vyznačení plomby - parcela st. 316/4 a 317/4 v k. 
ú. Kostelec u Holešova – parcely pod garážemi u bytovky 

 informaci o poskytnutí dokumentů žadateli dle zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 informace o plnění programu rozvoje obce v prvním roce 
volebního období v roce 2015  

Rada byla seznámena  

 se softwarovou aplikací pro tvorbu a evidenci usnesení zastu-
pitelstva a rady obce a doporučuje tuto aplikaci zakoupit 

 se zápisem č. 258/2015/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Kostelec u Holešova, IČ 00287342 za rok 2015 – AUDIT a 
pověřila starostu obce vypracováním návrhu směrnice o po-
stupu při zadávání zakázek malého rozsahu. 

Rada schválila 

 proplacení cestovních náhrad  - služební cesty starosty obce 
soukromým vozidlem od 02. 09. 2015 do 27. 10. 2015 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č.23/2015 
konané dne: 09. 11. 2015,  

Rada provedla kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 22/2015 
konané dne 27. 10. 2015. 

 dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené obcí Kostelec u 
Holešova a TJ Moravan ze dne 01. 08. 2005 (pronájem pozem-
ku sportoviště), zatím nezpracován, je přesunuto na další jed-
nání RO 

 právní ochrana obce, úřadu a zastupitelstva - na programu 
dnešního jednání RO 

 softwarová aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitel-
stva a rady obce zakoupena, probíhá zpracování pro obec Kos-
telec u Holešova 

 návrh směrnice o postupu při zadávání zakázek malého rozsa-
hu, je přesunuto na další jednání RO 

 poskytnutí dokumentů zastupiteli Ing. Petru Žůrkovi dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – další 
požadované informace průběžně zasílány 

Rada projednala a schválila    

 smlouvu o poskytování služeb při realizaci projektu „OBNOVA 
KRAJINNÉ ZELENĚ V K. Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA“, jedná se o 
zakázku, která byla zahájena zpracováním žádosti o dotaci a  
bude pokračovat zpracováním zadávací dokumentace a reali-
zací výběrového řízení a manažerským řízením přípravy a reali-
zace projektu,  RO pověřila starostu obce podpisem smlouvy 

Rada projednala   

 změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, starosta 
obce prověří, jakým způsobem se změny zákona promítnou do 
stávající obecně závazné vyhlášky obce Kostelec u Holešova 

 -nabídku na odprodej parcely v k. ú. Kostelec u Holešova, p. č. 
736/28, o výměře 126 m2 (chodník v obci), cena za odprodej 
pozemku dohodnuta s majitelkou na 20 Kč/m

2
, obec zaplatí 

správní poplatek, RO pověřila starostu obce vypracováním 
kupní smlouvy. 

Rada vzala na vědomí  

 informaci o organizaci slavnostního rozsvěcení vánočního 
stromu 29. 11. 2015 v 17:00 hod a zajištění výzdoby vánočního 
stromu, výzdoba bude provedena i na vánočním stromě v části 
Karlovice 

 rámcový návrh na strategickou vizi rozvoje obce Kostelce u 
Holešova zaslaný zpracovatelkou  v rámci práce na  zakázce 
„Program rozvoje obce Kostelec u Holešova“ 

 informaci ředitele ZŠ Kostelec u Holešova o vyhlášení ředitel-
ského volna dne 13. 11. 2015 
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 informaci starosty obce o vyhlášení a organizaci Tříkrálové 
sbírky v obci Kostelec u Holešova  na den 09. 01.2015. 

Rada se zabývala  

 návrhem starosty obce na zřízení sazebníku za poskytnutí 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím. 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č.24/2015 
konané dne: 23. 11. 2015 
Rada provedla kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 23/2015 
konané dne 09. 11. 2015. 

 smlouva o poskytování služeb při realizaci projektu „OBNOVA 
KRAJINNÉ ZELENĚ V K. Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA“ uzavřena 
s firmou Regiozona, s. r. o. 

 novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích promít-
nuta do návrhu obecně závazné vyhlášky, další informace na 
jednání RO 

 nákup pozemku (chodník) v soukromém vlastnictví obcí – bude 
předloženo ke schválení zastupitelstvu obce 

 vánoční stromy v Kostelci u Holešova a Karlovicích vyzdobeny 
23. 11. 2015 

 návrh na strategickou vizi rozvoje obce Kostelce u Holešova 
v rámci práce na zakázce „Program rozvoje obce Kostelec u 
Holešova“ – na jednání RO proběhne prezentace zhotovitele 

 ředitelské volno dne 13. 11. 2015 - proběhlo 

 Tříkrálová sbírka v obci Kostelec u Holešova dne 09. 01.2015 – 
organizace v jednání 

 sazebník za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím – bude předložen ke schvá-
lení zastupitelstvu obce 

Rada vzala na vědomí   

 informace zástupců SK Moravan o odstranění nepovolené 
stavby (bufet) na fotbalovém hřišti 

 informace starosty obce o přípravě obecně závazné vyhlášky č. 
1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, návrh vyhlášky se zapracovanými změnami dle novely 

zákona č. 565/1990 Sb., zaslán na MV ČR na KÚ Zlínského kraje 
k posouzení. 

 informace starosty obce o přípravě materiálů na veřejné zase-
dání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova 08. 12. 2015 

 
Rada byla seznámena  

 s návrhem strategické vize rozvoje obce Kostelec u Holešo-
va,  prezentaci provedl zástupce zpracovatele zakázky RNDr. 
Kašpar (Regiozona, s. r. o) 

Rada schválila  

 realizaci odstranění závad zjištěných  revizí plynových zařízení 
na objektech – Dům služeb, Dům seniorů a sokolovna, nedo-
statky budou neprodleně odstraněny (náklady cca 14 tis. Kč). 
V sokolovně bude nahrazeno5 ks nefunkčních topidel (havarij-
ní stav) - výběr firmy byl proveden na základě průzkumu trhu, 
vybrána firma s nejlepší nabídkou – Topič s.r.o. Roštění (nákla-
dy 68 934 tis. Kč) 

 návrh smlouvy o pojištění právní ochrany zaměstnanců a za-
stupitelů obce Kostelec u Holešova č. 8202600/000 u společ-
nosti DAS, rada pověřila starostu obce podpisem této smlouvy 

Rada projednala  

 žádost p. Vladimíra Sovadiny o stanovisko k „Dokumentace 
bouracích prací, pro demolici nemovitosti v k. ú. Karlovice u 
Holešova, stavební parcela č. 7, číslo popisné 318“ a souhlasí 
za předpokladu dodržení všech legislativních předpisů 

 smlouvu o nájmu části nemovitosti č. 103728-000-00 s firmou 
T-Mobile Czech Republic a.s. a pověřila starostu obce podpi-
sem smlouvy 

 žádost BKN, spol. s r.o. o stanovisko k PD pro ohlášení stavby – 
změna stavby před dokončením na akci „ OMRS Karlovice – 
vnější inženýrské sítě – SO03 Přípojka silnoproudu“ a souhlasí, 
přípojka zůstává ve stejně navržených parametrech, jako byla 
odsouhlasena v původní projektové dokumentaci, na kterou již 
bylo vydané povolení 

RNDr. Marcela Pospíšiliková 

 

Milé děti, vážení rodiče a spoluobčané, 
 
     jistě jste si všimli, že jídelna a kuchyň při naší základní škole 
prošla během prázdnin velkou rekonstrukcí. Nově zajišťuje kom-
pletní provoz firma Scolarest, zařízení školního stravování.  
     Co vás v nové školní restauraci čeká? Bezobjednávkový systém, 
výběr ze 2 – 3  jídel, nový interiér jídelny, komunikační portál pro 
kontrolu a zpětnou vazbu.  

 

 
 
     Naopak zůstávají stejné ceny obědů, vám všem známý pracovní 
tým, možnost stravování cizích strávníků. Nadále je kladen velký 
důraz na dodržování veškeré platné legislativy spojené se školním 
stravováním.  
     Pevně věříme, že všichni naši strávníci budou spokojeni a budou 
se v novém prostředí cítit dobře.  

Ing. Eva Sanetrníková, foto Š. Andrlíková
 

Zpráva fy Scolarest 

Slavnostní otevření nového provozovatele školní jídelny 
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          ↑Rádi hrajeme divadlo: Pohádka o budce↓             ↑Na hřišti                                   Podzimní obrázky↓ 

 

Než zazvoní zvoneček… 

     Rok se s rokem sešel – a co mě se týče, zdá se mi, že se ty roky 
spolu scházejí stále rychleji. Loňští předškoláčci už jsou od září žáky 
1. třídy a stačili už přečíst několik stránek ve svém slabikáři. A naši 
zářijoví „nováčci“ si, někteří rychleji, jiní pozvolna, zvykají na dny v 
„mateřince“, bez maminky a tatínka, ale zato mezi mnoha novými 
kamarády.  
     Naučili se mnoho písniček, říkanek i her, při oblékání už tolik 
„nebojují“ s kalhotkami a trefují se do nohavic (každou nožkou do 
jiného tunelu a ne obě do jednoho). Zvykají si na to, že u nás se o 
hračky musí podělit a taky na to, že je po hraní dáváme zpátky na 
místo.  Nejsou tu maminky, které za ně všechno udělají. Zato máme 
moc šikovné předškoláčky, kteří našim „miminkům“ (jak jim mezi 
sebou říkáme) ochotně a bez říkání pomáhají. Věřte, že je až do-
jemné pozorovat, jak starší děti samy vnímají, že „maloškovi“ něco 
nejde a snaží se mu to vysvětlit nebo to zkrátka udělají za něj. A jak 
si ti malí opravdu dají od starších kamarádů poradit a uznávají je 
jako autoritu.  
     Od 1. září jsme toho spolu zažili opravdu hodně, přečetli jsme si a 
povyprávěli mnoho pohádek a taky jsme si je zahráli. Však děti 
babičkám a dědečkům na jejich listopadové besídce ukázaly, že se 
vůbec nebojí a hrají pohádky jako opravdoví herci -  a to i ti nejmen-
ší.  

     Na vycházkách jsme poznávali okolí mateřské školy i krásnou 
přírodu, která je kolem naší vesnice. Zašli jsme i do lesa a do polí a 
nasbírali si plno podzimních pokladů. Upekli jsme si brambory, 
trnkový koláč i perník a snědli úrodu hrušek ze školní zahrady. Byli 
jsme na exkurzi v muzeu, na divadle v Holešově a v Roštění, na 
pohádce o první pomoci ve škole… a u nás byl zase na návštěvě 
Mikuláš. Přinesl dětem punčošky s dobrotami a ony mu za to zazpí-
valy. Moc se mu to líbilo – i andílkům a čertům (i když ti čekali letos 
za dveřmi, aby nám naše malošky nepoděsili).  
     A co nás čeká, než zazvoní zvoneček? Zopakovat si všechno, co se 
děti v mateřské škole od začátku roku naučily. Nazdobit školičku 
vším, co děti vyrobily. Naučit se koledy a básničky o Vánocích. 
Upéct cukroví.  Povídat si u adventního věnce a myslet se svý-
mi  přáníčky i na děti, které nemají takové štěstí, jako my. A taky 
navštívit babičky a dědečky na Domě seniorů – však už jim chystá-
me vánoční překvapení!  
     A pak? Pak už pozveme maminky a tatínky na vánoční besídku. 
Snad se nám to všechno opět podaří a všechno stihneme včas, než 
přijde Ježíšek.  
     Těšíme se. Těšíme se na všechno a těšíme se spolu. Přejeme vám 
krásné Vánoce. 

Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešova, foto autorka 

 
 

 

 

 

  

Mateřská škola 

                      DIVADLO KLAUNIKY BRNO                                                                Na divadelní představení Vás srdečně zve 

DON  QUIJOTE  DE  LA  ANCHA                       kulturní komise při obecním úřadu v Kostelci u Holešova. 

             nejhranější autorská komedie současnosti                                      Uskuteční se 24. 01. 2016 v 16:00 hodin v sokolovně. 

                                                                                                                                                       Vstupné dobrovolné. 



 

7 

 

 
 

 

 

             ↑Pohádka o první pomoci                          Kdo nehraje divadlo, jen se dívá   ↑                             Na výletě v Kroměříži↑ 

             ↓Stavba patrových garáží                                                                                                                     Švestkový koláč. Mňam!↓ 

Obecní úřad – DOVOLENÁ – od 18. 12. 2015 do 31. 12. 2015 

(Aná + foto) Děti 

z mateřské školy 

zazpívaly seniorům 

na tradičním setkání. 

Představení mělo 

veliký úspěch a také 

sklidily dlouhý po-

tlesk. Velikým pře-

kvapením byla malá 

mažoretka                

Karolinka Motáňová, 

která předvedla 

naprosto bezchybně 

dlouhou skladbu. 

(Též k článku na str. 

15) 
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Kostelecký slavíček 2015 
     Dne 27. října 2015 organizovala ZŠ 
Kostelec u Holešova ve spolupráci s obcí 
Kostelec u Holešova již XIV. ročník 
pěvecké soutěže Kostelecký slavíček. 
Do místní sokolovny se sjelo 24 žáků ze 
sedmi škol. Zpěváčci byli rozděleni do 
čtyř věkových kategorií a mohli zazpívat 
libovolnou umělou píseň se zvoleným 
doprovodem. Výběr písní byl opravdu 
pestrý, zazněly písně různé náročnosti a 
různých žánrů. Velmi těžké to měla 
porota, kterou již tradičně tvoří učitelé 
ze zúčastněných škol. Velmi dobře naši 
školu reprezentovali tito žáci: Kateřina 

Doláková, III. tř. (obr. č. 1), Nikola Žatecká, IV. tř. (obr. č. 2), Nikola 
Měrková, VIII. tř. a Patrik Možíš, IX. 
tř. (obr. č. 3) 
     V I. kategorii udělila porota 1. 
místo Elišce Chvátalové z 2. ZŠ Hole-
šov, ve II. kategorii zvítězila Alžběta 
Strnadová ze ZŠ M. Alše Zlín. III. 
kategorii ovládla Kamila Sklenářová 
z 1. ZŠ Holešov a ve IV. kategorii 
patřilo vítězství Patriku Možíšovi ze 
ZŠ Kostelec u Holešova,  
Poděkování patří všem, kteří se na 
celé akci podíleli, přerovské umělec-
ké agentuře AGEUM Přerov – Štefa-
novi Kanovskému za sponzorské 
nazvučení celé akce, skvěle připraveným vystupujícím, ale i jejich 
učitelům, těm, kteří zpěváky doprovázeli na hudební nástroje, 
porotě a Mgr. Jindřišce Sklenářové za výrobu originálních pohárů 

pro vítěze.  
     Díky podpoře OÚ Kostelec u 
Holešova dostali nejlepší zpěváci 
také hodnotné ceny. V neposlední 
řadě zaslouží poděkování i žáci 
naší školy, kteří se podíleli na 
přípravě a organizaci celé akce.  

Mgr. Zdeněk Ballnér 

Ve středu 09. 09. 2015 proběhl projekt  

Den zdraví  

pro žáky II. stupně školy a v pátek 16. 10. 2015 pro žáky I. stupně 
školy s podporou firmy Wastex, s. r. o. 
Celé dopoledne pracovali žáci ve skupinách, do nichž se mohli pře-
dem zapsat, a svou činnost pak prezentovali před ostatními. V rámci 

jednotlivých skupin nebylo tedy zdaleka důležité jen se zúčastnit, 
ale všichni museli komunikovat, spolupracovat, řešit problematické 
úkoly a snažit se dohodnout na společných postupech a závěrech. 
Projektové vyučování je mnohem víc než jen to, že se tzv. „klasicky 
nevyučuje“. Samozřejmě jsou někteří žáci velmi aktivní, jiní méně a 
podle toho pak vypadá i výsledek jejich práce. V rámci skupin se ale 
podařilo uspět všem a závěrečné prezentace byly nejen poučné a 
zajímavé, ale také zábavné. Děkuji všem vedoucím skupin, kteří 
výrazně přispěli ke zdaru celého projektového dne.   

Mgr. Z. Ballnér 
I. stupeň: 
1. POMOC  (P. Heryánová); BÝT FIT – POHYB A ZDRAVÁ STRAVA 
(Mgr. M.Kamencová); 
RELAXACE  (Mgr.Ing. E. Pospišilíková); VNÍMÁNÍ POMOCÍ SMYSLŮ 
(Mgr. P. Dítětová); 
ZNAKOVÁNÍ – SVĚT NESLYŠÍCÍCH (Mgr. J. Sklenářová); ZDRAVÉ ZUBY 
(Mgr. Z. Belliová); OVOCNÉ SALÁTY (E. Doleželíková)  
II. stupeň: 
Drogové závislosti (Mgr. V. Dudíková); Dýně (Mgr. A. Julinová); 
Nebojte se salátů! (Mgr. M. Václavková); Fresh juice (Mgr. Monika 
Ministrová); Relaxace  - odbourání stresu (Mgr. R. Smékalová); První 
pomoc (Mgr. R. Rajnochová); Včelařství (Ing. P. Lipner); Cvičení pro 
zdraví (Mgr. Z. Ballnér) 

Turnaj ve florbalu 
  

   Skvělého úspěchu dosáhli naši žáci 6. a 7. třídy na turnaji ve flor-
balu, který se konal na III. ZŠ Holešov. Po vítězství v okrskovém kole, 
které vyhráli s celkovým skóre 16 : 0 a porazili třeba žáky Gymnázia 
Holešov, ZŠ Bystřice pod Hostýnem, nebo domácí tým, získali celko-
vě 2. místo a podlehli pouze družstvu ZŠ Oskol Kroměříž. Tento 
úspěch je o to cennější, že se chlapci věnují florbalu pouze příleži-
tostně v kroužku ve škole nebo v Roštění. 
Věříme, že je úspěch povzbudí a že v dalších letech budou naši školu 
reprezentovat stejně úspěšně. 
     Družstvo hrálo ve složení: Martin Kužela, Petr Matula, Štěpán 
Šimek, Michal Tomaník, David Němec, Martin Doležal, Michal Po-
spíšil, Matyáš Šico, Martin Tkadlčík a Filip Dočkal. 
Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy. 

Mgr. Jindřich Surala 

Barevný podzim 
     V týdnu 2. – 6. 11. 
proběhl na I. stupni pro-
jekt „Barevný podzim“. 
Pondělí začalo barvou 
zelenou, úterý bylo žluté, 
středa oranžová, ve čtvr-
tek jsme se věnovali barvě 
červené a v pátek jsme se 

Základní škola 
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rozloučili barvou hnědou, s kloboukem na hlavě. V tyto dny žáci i 
paní učitelky chodili oblečeni v barvách dne a nosili si do školy 
v těchto barvách i různé přírodniny, ovoce, zeleninu. Vše pak bě-
hem dne zpracovávali na dobré saláty, ochutnali i jablečné toasty a 
vytvářeli spoustu pěkných výrobků. 

Mgr. P. Dítětová 

Dobročinný bazárek 
     Na podzim se u nás vždy koná tradiční bazárek hraček, knížek 
a různých drobností. Letos nás chladné počasí sice nenechalo rozlo-
žit stánky pod širým nebem, ale i vestibul naší školy brzy naplnilo 
čilé obchodování a přátelské rozhovory nad voňavou kávou a 
čerstvě napečenými domácími dobrotami od maminek i učitelek 
(třeba se příští rok předvedou i naši muži). Nepotřebné věci, které 

za pár korun našly 
nové majitele, způso-
bily velkou radost 
stejně jako vědomí, že 
každý z nás svým 
způsobem přispěl na 
dobrou věc a že naši 
žáci se dokáží s gus-
tem zapojit do chari-
ty. Nejenže týdny 
nosili do školy věci, 
ale též chystali stánky 

a pilně prodávali. Výsledkem bylo velmi příjemně a užitečně stráve-
né odpoledne, které vyneslo přes 5 000 korun, o jejichž využití 
rozhodne školní parlament. Kromě dětí patří velký dík kolegyním a 
kolegům, spřízněným rodičům a samozřejmě všem, kdo se přišli 
podívat. Za rok na shledanou! 

Mgr. Miluše Václavková 

DIS Fryšták 
     Jako každý rok, tak i letos se v ZŠ Kostelci u Holešova koná pro-
jekt spolupráce mezi 1. a 9. třídou. Každý deváťák je patronem 
jednoho prvňáčka. Během roku se navzájem navštěvujeme. Letos 

pro nás byl 
připraven, díky 
projektu, který 
podpořil Zlínský 
kraj, Naše škola 
– naše parta, 
výlet do DIS ve 
Fryštáku. V DISu 
pro nás nachys-
tali spoustu 
zajímavých a 

hlavně zábavných her. Absolvovali jsme výlet přes krokodýly, velkou 
pavučinu, sběr divokých zvířátek nebo deváťáci malovali prvňáčky a 
naopak.  Po obědě jsme hráli další hry, kde nás všechny zaujalo 
seřazování všech jmen podle abecedy. Na jednodenním kurzu jsme 
se více navzájem poznali, zahráli si spoustu her, ale hlavně, stal se 
z nás skvělý tým. Děkujeme.  

Monika Hejníčková, IX. třída 

Granty pro základní školu. 

     Škole se podařilo získat grant – finanční příspěvek Zlínského kraje 
v rámci vypsaného programu pro rok 2015: Podpora v oblasti pre-
vence rizikových typů chování. Grant je na podporu prevence rizi-
kového chování a nazvali jsme jej „Naše škola – naše parta“. 
     Podpoří aktivity v DISu ve Fryštáku pro žáky 6. a 9. ročníku, dále 
pak akce v rámci patronátu deváťáků v první třídě a tentokrát pod-
poří i program pro učitele. Dotace činí 45.100 Kč.  
     Další aktivity tohoto projektu, které naplňujeme: 
- Aktivity ve výuce před a po pobytu v DIS Fryšták VI. tř. - 2 
pracovní listy 
- Pobyt v DIS Fryšták VI. tř. 
- Aktivity ve výuce před a po pobytu v DIS Fryšták IX. tř. - 2 
pracovní listy 

- Pobyt v DIS Fryšták IX.tř. 
- Aktivity v rámci patronátu I.+IX.tř.  

(seznamka, pasování na čtenáře, vánoční setkání, den her, 
atd.) 
- Společný 1 den v DIS I.+IX.třída 
- Pobyt v DIS Fryšták pro učitele  
     Téměř všechny aktivity projektu máme zdárně za sebou a věřím, 
že všechny přispěly k zlepšení klimatu ve škole. Cíle, které jsme si 
realizací projektu vytyčili, se podařilo splnit. 
     Děkujeme za podporu. 

Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy 

Divadélko 1. pomoci 
     V rámci spolupráce ZŠ a MŠ během školního roku organizujeme 
společné aktivity. 
     V pondělí 30. listopadu se žáci 1. třídy a děti z MŠ sešli v prosto-
rách školní družiny, kde jim paní zdravotnice z ČČK z Prostějova 
zahrála loutkové divadlo o první pomoci – Jak sněhuláček Záchranář 
ošetřoval medvídka Popletu. 
     Děti byly do divadélka hojně zapojovány a zkoušely si tak ošetřo-
vat různá poranění a úrazy. Také si zasoutěžily v obvazování a nauči-
ly se několik písniček se zdravotní tematikou. 

 
Mgr. P. Dítětová 

Filharmonie Bohuslava Martinů 
     Ve středu 25. 11. 2015 jsme se všichni z druhého stupně vydali 
do Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně na výchovný koncert 
s názvem Sny a vášně romantismu. Měli jsme možnost vychutnat si 
dokona-
lou sou-
hru tonů 
velkého 
orchestru 
v těch 
nejslav-
nějších 
melodiích. 
Slyšeli 
jsme díla 
od sklada-
telů z celé Evropy, včetně českých mistrů z doby romantismu. Mno-
hé z nás překvapilo, že hodně z nich v podstatě známe.  Byl to velice 
zajímavý a příjemný zážitek a doufám, že zlínskou filharmonii opět 
navštívíme. 

Barbora Furchová, 8.třída 

Návštěva v TYMY Všetuly 
     Vánoční svátky jsou pomalu za dveřmi, je tady období adventní-
ho času. A právě v těchto dnech navštívili žáci 3. – 5. třídy naší 
kostelecké školy středisko volného času TYMY Všetuly, kde byl pro 
ně připraven devadesátiminutový program nesoucí název Vánoce 
na Hané a Valašsku. Již po příjezdu na smluvené místo nás přivítali 
„skřítkové“, kteří naše děti rozdělili do menších skupin a spolu 
s nimi se následně pohybovali po celou dobu programu po jednotli-
vých adventních stanovištích. Žáci se dozvěděli o tom, jak trávili 
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vánoční svátky naši předkové, jaké se dodržovaly zvyky a tradice, 
jak vypadala štědrovečerní večeře, měli možnost ochutnat hanácké 
i valašské koláče. V adventních dílničkách si děti vyzkoušely svoji 
zručnost při zdobení perníku či výrobě adventního věnce. Nechyběl 

ani zpěv vánočních koled. Příjemně strávené dopoledne nás tak 
všechny přítomné naladilo na nadcházející svátky, které už skutečně 
„klepou na dveře“. 

Eva Doleželíková, tř. učitelka V. třídy 
 

Pasování na čtenáře 

      V úterý 1. prosince došlo na naší škole opět na jednu 
z příjemných aktivit v rámci patronátu 1. a 9. třídy. Protože nastal 
čas, kdy už prvňáčci zvládnou číst slova a jednoduché věty, přichys-
tali si pro ně naši deváťáci velké a milé překvapení. 
     Za zvuku královských fanfár a v převlečení za pohádkové postavy 
přišli čtvrtou vyučovací hodinu navštívit své mladší kamarády. Prv-
ňáci museli královně s králem předvést, že už zvládnou přečíst daná 
slova. Za bezchybné čtení, u některých s malou pomocí, získali 
diplom a následně byli pasováni na čtenáře. Žáci 9. třídy jim slav-

nostně předali slabikáře, ve kterých si potom společně listovali a 
zkoušeli číst. 
     Už teď se prvňáčci těší, jak deváťákům brzy přečtou ze slabikáře i 
nějaký delší příběh nebo pohádku. 

Mgr. P. Dítětová, třídní učitelka I. třídy 
 

Děti tvořily s rodiči 
    

      
Dne 06. 11. 2015 proběhlo v naší škole „Podzimní tvoření“. Bezva 
odpoledne připravily maminky ze sdružení rodičů ve spolupráci se 
školou. Děti s pomocí svých rodičů (ty starší samozřejmě samostat-
ně) vykrajovaly dýně, vyráběly sovy z podzimních přírodnin a všichni 
si mohli pochutnat na dobrotách, které upekly maminky.  
Byla to v letošním školním roce již druhá akce Sdružení rodičů a 
školy. Tou první byl velmi vydařený „Bazárek“. 

Mgr. M. Kamencová 

Viděli jsme výstavu Zdeňka Buriana 
     Na konci září se žáci 8. třídy ZŠ Kostelec u Holešova vydali na 
holešovský zámek obdivovat díla skvělého malíře a ilustrátora 
Zdeňka Buriana. Všichni jsme se přesvědčili na vlastní oči, jak neu-
věřitelná díla tento muž dokázal vytvořit. Dozvěděli jsme se o něm 
také spoustu zajímavých informací, jako například, že nakreslil za 
svůj život více než 15 000 výtvarných děl. Tato výstava byla pro mě, 
ale doufám, že i pro ostatní, 
velice zajímavá, a kdyby byla 
příležitost zhlédnout opět 
alespoň zlomek jeho tvorby, 
myslím si, že bychom se opět 
rádi takové výstavy zúčastnili. 

Barbora Furchová, 8. tř. 

 
  

(Aná + foto) Sběr elektroodpadu se setkal 
s mimořádnou pozorností občanů. Obec se 
bude i nadále věnovat organizaci sběru ne-
bezpečných i jiných problematických odpadů. 
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20 let práce s mládeží 
     12. 09. 2015 slavil sbor 20 let práce s mládeží. V odpolední části 
se představili mladí hasiči s ukázkami disciplín hry Plamen na hřišti 
ve „Skale“. Na návsi předvedli požární útok a nejmenší se pochlubili, 
co se naučili s novým autíčkem. 
     Druhá část odpoledne byla věnována slavnostní schůzi, na které 
se v krátkosti připomněl vznik družstev mladých hasičů, jejich účast 
ve hře Plamen a účast na významných soutěžích. Byly předány 
děkovné listy prvním mladým hasičům a upomínkové plakety k 20. 
výročí stávajícím hasičům, kteří začínali v kolektivu mladých hasičů 
před 20 lety. Dále byli oceněni všichni dosavadní trenéři a instrukto-
ři mládeže, kteří se podíleli na výchově mladé generace dobrovol-
ných hasičů. Poděkování bylo tlumočeno i sponzorům za nezištnou 
materiální pomoc. Na závěr malým hudebním doprovodem k tanci a 
poslechu popřál hasičům bývalý člen Jan Sehnal.  
 

Střelecká soutěž 
     20. 09. 2015 Se družstvo hasičů zúčastnilo střelecké soutěže 
spolků. kterou pořádal spolek KVZ Kostelec u Holešova. 
     Naše členky se pod hlavičkou obecního úřadu umístily na 3. 
místě. 

Družstvo mužů skončilo ve druhé polovině startovního pole 

Soutěž „Dorovolní hasiči roku 2015“ 
     V měsíci září vybrala odborná porota složená ze zástupců HZS, 
MHJ, ČHJ, SH ČMS, ZASTUPCŮ SPONZORŮ: RWE, NET4GAS, LESY ČR, 
ČEPSa.s. v anketě Dobrovolní hasiči roku 2015 pět nejlepších sborů 
a jednotek v pěti soutěžních oblastech. Za oblast severní Moravy 

jsme mezi sbory dobrovolných hasičů postoupili do finálové skupi-
ny, kde hodnocení proběhlo hlasováním široké veřejnosti pomocí e-

mailu a sms zpráv. Výsledky budou zveřejněny 09. 12. 2015 na 
slavnostním vyhlášení.  

Ze života mladých hasičů 
     12. 09. 2015 se tři tříčlenná družstva mladých hasičů zúčastnila 
soutěže O pohár 
starosty obce Němči-
ce v Závodě požárnic-
ké všestrannosti. 
Družstva soutěžila ve 
dvou kategoriích. V 
kategorii mladší žáci 
jsme měli 1 družstvo a 
v kategorii starší žáci 2 
družstva. Start a cíl 
závodů byl na Mysliv-
ně. Závodů se zúčast-
nilo celkem 22 druž-
stev ze 6 hasičských 
sborů.  
      V kategorii mladší 
se hlídka ve složení 
Vojta Kojecký, Kateři-
na Doláková, Natálie 
Hradilová umístila na 6. místě z 11 družstev. V kategorii starší žáci 
skončilo družstvo ve složení Luděk Mlčák, Ondřej Václavek a nová 
posila Romana Tomaníková na 9. místě. 11. místo obsadila dvojice 
Klára Mlčáková, Klára Bártíková. Dorostenecká kategorie nebyla 
vyhlášena. 
 

Plamen 
     10. října uspořádalo Okresní sdružení hasičů podzimní kolo hry 
Plamen. Do tohoto nového ročníku jsme postavili bohužel pouze 
jedno družstvo 
starších žáků a to 
pouze v v závodě 
požárnické vše-
strannosti. Z osmi 
přítomných členů 
jsme tak vybrali i 3 
členy věkově mla-
dší, Luďka Mlčáka, 
Natálii Hradilovou, 
Kateřinu Doláko-
vou, starší, Domi-
nika Gebu, Adélu Hlobilovou. Družstvo se s nástrahami tratě popra-
lo velmi statečně a obsadilo v konkurenci 26 družstev 13. místo a 
mezi sbory si připsalo 11 bodů za 11. místo z 18 sborů. Pro disciplí-
nu požární útok CTIF nám chyběl jeden člen a tím jsme se připravili 
o získání dalšího bodového hodnocení do celoroční soutěže. Byla to 
škoda, protože tato disciplína byla natrénovaná. Do kategorie do-
rostenců se nepodařilo vzhledem k velké nemocnosti postavit druž-
stvo dívek, a tak bylo přistoupeno k soutěži jednotlivců. Dívky re-
prezentovala v kategorii střední dorost Anna Mlčáková, která se 
umístila na 13. místě. V kategorii střední dorost chlapci soutěžil 
Martin Pospíšilík, který se umístil na 2. místě. 
 

     Hasiči SDH Karlovice děkují obci Kostelec u 
Holešova, obecnímu zastupitelstvu, firmě Valuvis, 
AEV, Roman Uličný za podporu družstev mladých 
hasičů, mužů a žen a za podporu požární ochrany. 

Text a foto: Ing. Ladislav Pospíšilík  

Karlovický list – hasiči  
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Vánoční ladění 
     V době sčítání lidu v římské říši se odebral Josef z Nazareta 
s Marií do judského Betléma. Maria v té době čekala dítě. Když tam 
byli, naplnily se její dny, kdy měla porodit. Nenašli už však místo 
pod střechou v hostinci. Museli se spokojit s přenocováním v jesky-
ni, která zároveň sloužila jako chlév. A právě zde se narodil dlouho 
očekávaný a předpovídaný Boží syn, Ježíš Kristus. 
     „V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi 
noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův 
anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl 
jim řekl: ´Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny 
lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a 
Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do 
plenek, ležící v jeslích. ´“ (Lukáš 2, 8-12) 
     První, které Bůh dal zavolat, aby se poklonili jeho Synovi, byli 
tedy ti nejubožejší a nejchudší. „Ježíš Kristus, ačkoliv byl bohatý, stal 
se pro nás chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby.“ (2 Kor 
8,9) 
     V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na 
poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v 
zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. 
Pospícháme, tlačíme a strkáme se. Přestali jsme vnímat pravý vý-
znam Vánoc – poselství míru mezi všemi, příslib radosti a lásky. 
Vánoce znamenají, že Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu, aby s námi 
zůstával ve všech našich situacích, trápeních, starostech i radostech 
a aby každému z nás nabídl cestu k Bohu. Opravdová krása Vánoc 
není jen o dárečky obloženém stromečku, ani o smaženém kaprovi 
na talíři. Vánoce jsou svátkem naděje. Svátkem, kdy se zrodila Boží 
láska v jesličkách. 
     Na závěr roku 2015 bych za všechny farníky chtěla poděkovat P. 
Vinklerovi ale také VŠEM, kteří se podíleli na úklidu a zdobení koste-
la, na údržbě zahrádky a růží, VŠEM dobrodincům, dobrovolníkům i 
dárcům, jednoduše VŠEM. 

    V jedné z českých koled se zpívá „Narodil se Kristus Pán, veselme 
se…“. Kéž se tato Boží láska, naděje a radost o Vánocích zrodí i 
v srdci každého z nás. 
     Požehnané Vánoce Vám přeje 

 Mgr. Monika Motáňová, foto P. Motáň 
Rozpis bohoslužeb na vánoční svátky 

  

Datum Kostelec u Holešova Roštění 

24. prosince 21:00 hod. 19:00 hod. 

25. prosince 07:30 hod. 09:00 hod. 

26. prosince 07:30 hod. 09:00 hod. 

  
                                         Volejbalový oddíl TJ Sokol Kostelec  
                                        u Holešova si Vás dovoluje pozvat na 
                             

          Vánoční volejbalový turnaj 
                smíšených družstev 
 

   „O pohár starosty obce“ 
 

               28. 12. 2015 v tělocvičně ZŠ 
 
Občerstvení bude zajištěno 
 
Prezentace hráčů a rozlosování turnaje bude v 08:45 hod. 
Zahájení a začátek 1. utkání v 09:00 hod 

Hrát může kdokoliv. Nezáleží na tom, zda je volejbalista ak-
tivní, rekreační nebo pouze teoretický. 

S sebou vezměte sportovní oblečení (povoleny jsou i vytaha-
né trenýrky), obuv do tělocvičny (bez nánosů hlíny či jiných 
nečistot), dobrou náladu a kila navíc, které jste si pořídili 
během vánočních svátků.  

V případě účasti větší skupiny nebo přímo družstva, prosíme o 
oznámení účasti na tel. 605774203 do 23. 12. 2015.  

Účastnický poplatek je pouhých 30 Kč za osobu. 

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

 

Z farnosti 

Vánoční turnaj v mariáši 
V sobotu 27. 12. 2015 proběhne 

v hospodě Na Rychtě 
turnaj v tříčlenných družstev v mariáši 

Začátek ve 13:30 hod. 
Startovné 200 Kč, v případě účasti je nutné zaplatit do 23.12.2015 

u hospodského – 1. cena sud piva 
Přihlášky přijímá Miroslav Procházka tel. 737 481 418 

 

 

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

VÁNOČNÍ TURNAJ  
pro všechny kostelecké děti a mládež  

ve 
stolním tenisu 

27. prosince 2015 
Prezentace: v 08:30 – rozdělení do věkových kategorií 

09:00 – začátek turnaje s přístupem veřejnosti,  
zvláště zveme rodiče zúčastněných. 

Občerstvení pro závodníky i rodiče zajištěno. 
Vlastní pálka a sálová obuv nutná! 
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Megalika hrála v sokolovně 
     V sobotu 14. 11. připravili členové a příznivci hudební skupiny Megalika, dalo by se 
říci, již pravidelné listopadové vystoupení. Příjemná atmosféra a dobrý dojem z celé 
akce vyplynuly ze senzační divácké kulisy během celého vystoupení a jistě i z laskavé 
starostlivosti servisního týmu v bufetu. Díky za podporu vám v publiku, tanečníkům, 
posluchačům i zpěvákům, ale i všem, kdo se na organizaci podíleli – členům TJ Sokol a 
spolku Kosteláň.  
     Těšíme se na jaře na shledanou. 

Za Megaliku Z. Ballnér 

Kostelecká traktoriáda 2015 
     V sobotu 03. 10. 2015 se v Kostelci u Holešova konal již 6. ročník Kostelecké trak-
toriády. Tohoto ročníku se zúčastnilo více než 30 závodníků z daleka i z blízka. Závod 
byl rozdělen do šesti kategorií a účast diváků byla opravdu veliká. Závodní stroje byly 
tovární i domácí výroby. Každý účastník byl po svém výkonu odměněn bouřlivým 
potleskem. Jak muži od silných strojů, tak i přihlížející návštěvníci měli možnost se 
občerstvit v připraveném bufetu. Výherci ze všech šesti kategorií jsou: Domácí výro-
ba – Dvoutakt - Pepa Veleta, Domácí výroba – Čtyřtakt – nafta - Michal Spáčil, Do-
mácí výroba – Čtyřtakt – benzín - Roman Lindovský, Tovární výroba – do 20 kW - 
Jaroslav Ulehla, Tovární výroba – nad 20 kW - Michal Spáčil, Malotraktor jedna  
náprava – Tera, Vari – Ing. Jiří Andrlík. 
     Všem výhercům blahopřejeme a těm, co se neumístili, děkujeme za účast. 

Za pořádající spolek Kosteláň Barbora Furchová  
      

 
 

  

Požární prevence Naším objektivem 

     S adventním časem přichází zapalování svíček na adventních 
věncích. Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený 
oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Je nutné si 
uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na 
cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na 
stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící 
svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). 
Neumisťujte hořící svíčky do blízkosti hořlavých předmětů 
(záclony, atd.) Před odchodem z domu zkontrolujte, zda svíčky 
nehoří. 
Vážení rodiče, 
     určitě vám není lhostejná bezpečnost vašich dětí. 
Zabezpečení vašeho domu je stejně důležité. Touto cestou vám 
chci sdělit něco více o ohni a oxidu uhelnatém. 
     Oxid uhelnatý – CO  je životu nebezpečný plyn, který vzniká 
při vadném spalování v kamnech, krbech nebo karmách na 
ohřev vody. Tento plyn muže zabít člověka již za 15 minut. Jeho 
nebezpečí spočívá hlavně v tom, že jde o bezbarvý a 
nezapáchající plyn. Příznaky po jeho nadýchání připomínají 
spíše chřipku než otravu. Účinnou ochranou jsou hlásiče oxidu 
uhelnatého, které spustí poplach, jakmile naměří jeho větší 
množství v místnosti a tím dávají větší šanci na evakuaci 
z ohroženého prostoru. 
     Dalšími pomocníky v domě jsou hlásiče kouře, které detekují 
kouř ze vznikajícího požáru a opět varovným signálem upozorní 
na nebezpečí vzniku ohně. 
     K důležitým hlásičům patří i hlásiče unikajícího zemního 
plynu nebo propan butanu, které jsou vhodné do míst, kde se 
používají plynové spotřebiče, kotle, kamna, sporáky, ohřívače 
vody. Tyto hlásiče včas upozorní na nebezpečí možného 
výbuchu.  
   Hasiči přejí všem občanům šťastné prožití svátků vánočních. 

   Ing. Ladislav Pospíšilík, SDH Karlovice 

Malebné podzimní kostelecké zátiší                     Foto: Andrlíková 

http://www.toplist.cz/
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Střelecký přebor spolků a organizací Kostelce u Holešova 
     Kostelečtí školáci a jejich rodiče už vědí, jak to chodí na střelnici 
KVZ Kostelec u Holešova, když se pořádá střelecká soutěž. Abychom 
umožnili „přičichnout“ k vůni střelného prachu a zažít atmosféru 

střelecké 
soutěže se 
vším, co 

k tomu 
patří, také 

zástup-
cům 

spolků a 
organiza-

cí, podíle-
jících se 

dění 
v obci, 

vypsal pro 
jejich zástupce KVZ střelecký přebor. Jednalo se o standardní dvou-
položkovou střeleckou soutěž z malorážné a velkorážné pistole. 
     Do soutěže se přihlásilo sedm družstev, celkem dvacet dva střel-
ců. Sešli jsme se na střelnici KVZ v neděli 20. 9. 2015 v devět hodin 
ráno. Každá střelecká soutěž začíná rozpravou. Cílem rozpravy je 
seznámit soutěžící se střeleckými disciplínami, seznámit je s povely 
a poučit je o bezpečnosti obecně a o bezpečné manipulaci se zbra-
němi. Každému soutěžícímu byl přidělen střelecký instruktor z řad 
členů klubu, který zodpovídal za správné a bezpečné provedení 
střelecké položky a přesné dodržování povelů řídícího střelby. Krát-

ce po ukončení rozpravy, rozdělení soutěžících do směn a vydání 
příslušných povelů už duněly střelnicí výstřely nástřelných a soutěž-
ních položek.  
     Výsledky dosažené soutěžícími nebyly vůbec špatné. Po zazna-
menání všech zásahů a sečtení výsledků vynesla komise rozhodčích 
následující verdikt: na prvním místě se umístilo družstvo sdružení 
Kosteláň, druhé místo obsadilo družstvo Mysliveckého sdružení 
Kostelecký les a třetí byli sportovci z TJ Sokol Kostelec u Holešova. 
V jednotlivcích vystoupil na nejvyšší stupínek F. Měrka (Kosteláň), 
druhé místo patřilo L. Zedkovi (SDH Karlovice) a třetí místo A. Hradi-
lovi (MS Kostelecký les).  
 
     Ozvěny výstřelů dozněly, ukončena byla i další sportovní klubová 
sezona, tak nakonec trošku bilancování. Všechny plánované akce 
roku 2015 zdárně proběhly. Dětský den s rekordní účastí, soutěž pro 
spolky i vlastní soutěže klubové ligy. Dařilo se i na soutěžích pořá-
daných Valašskoslováckou oblastí, tak také na celorepublikové 
soutěži pořádané SVZ ČR k 70. výročí osvobození, kde se KVZ Koste-
lec prostřílel až na celkové třetí místo. 
     Plány na rok 2016 jsou nachystány. Nechybí tradiční akce pro 
děti a spolky, klubové soutěže i plánovaná účast našich zástupců na 
oblastních soutěžích.  
     Členové KVZ Kostelec u Holešova přejí všem čtenářům do roku 
2016 hodně klidu, zdraví a spokojenosti a samé „desítky“ ve všem, 
do čeho se pustí. 

Ing. Lubor Pavelec, foto autor

 

  

Klub vojáků v záloze 

Západ slunce z vyhlídky nad Starou Vsí                   Foto: Aná        R. Pospíšilík ve svatohubertském průvodu v Holešově   Foto:An 
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Vítání občánků 
 „Dítě je zviditelněná láska.“  (Novalis) 

     V sobotu 17. října 2015 se uskutečnilo 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Kostelce 
u Holešova Vítání občánků. Pozvání na tento 
významný okamžik přijali rodiče narozených 
dětí, kteří se se svými ratolestmi zúčastnili 
přivítání občánků do života v obci. Během 
tohoto slavnostního aktu zarecitovaly a zahrály 
děti z mateřské i základní školy a pan starosta 
Ing. Petr Hlobil svým proslovem přivítal tři 
děvčátka - Kristýnu Sklenářovou, Lindu Pospíši-
líkovou a Nelu Čúzyovou. Dětem a jejich rodi-
čům přejeme co nejvíce času, stráveného 
společně ve svých rodinách ve zdraví, štěstí a 
lásce. 

Za kulturní komisi: Mgr. Michaela Mikešková 

 

Podzimní setkání seniorů                                                                                                                                                                
     Ve středu 14. 10. 2015 proběhlo v sokolovně tradiční setkání 
„seniorů“ obce. Záměrně používám uvozovky, protože na spoustu 

našich spoluobčanů tzv. „třetí generace“ se označení „senior“ vůbec 
nehodí. Řekněme tedy, že se sešli občané Kostelce a Karlovic, kteří 
jsou již po celoživotní práci na zaslouženém odpočinku. A setkali se 
hlavně proto, aby se po delší nebo dokonce dlouhé době vůbec 
viděli a popovídali si. 
     Jak už je při této akci pěknou tradicí, vystoupily na ní hned 
v úvodu se svým kulturním programem děti z mateřské školy a žáci 
základní školy. Po krátké zdravici pana starosty a společném přípit-
ku se podávalo občerstvení - a také dárečky na památku a pro 

radost, které pro všechny zúčastněné zhotovila paní Jindřiška Skle-
nářová.  
     A pak už se rozběhla volná zábava. K poslechu (i tanci) zahráli 
jako každý rok manželé Nikodýmovi – a došlo i na „písničky na 
přání“. Během odpoledne bylo také dost času na to, aby si členové 
kulturní komise, která celou akci organizovala, a zejména pan sta-
rosta, popovídali u jednotlivých stolků se spoluobčany a vyslechli 
jejich vzpomínky i připomínky, přání i názory na současný život 
v obci. 
Součástí odpoledne byla také tradiční tombola, letos obzvláště 
bohatá. A ačkoli jeden lístek stál pouhé dvě koruny, účastníci letoš-
ního setkání seniorů na ně vydali téměř dva tisíce korun. Celý výtě-
žek z prodeje jako každý rok věnovali dětem mateřské a základní 
školy jako příspěvek na 
jejich kulturní vyžití. 
     Věřím, že se všem 
zúčastněným toto tradič-
ní podzimní setkání líbilo 
a že se ve zdraví za rok 
opět sejdeme. 
Paní Božena Matůšů 
oslavila v tento den pěk-
né životní jubileum.→ 
        Blahopřejeme! 

Za kulturní komisi při OÚ v Kostelci u Holešov Zdeňka Zaviačičová, 
 Foto Šárka Andrlíková  

Obec občanům, občané obci 

          Rodina Pospíšilíková s Lindou                             Rodina Čúzyova s Nelou                                              Rodina Sklenářová s Kristýnou  

Foto: Ing. Žůrek 

Svoz domovního odpadu se uskuteční již ve středu 30. 12. 2015! 
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                        ↑MUŽI A                         MUŽI B↓ 

Přípravka - mladší 

Bilancování po polovině sezony 
     Pokud bychom se zpětně vrátili k výsledkům jednotlivých 
mužstev během podzimní části ročníku 2015/2016, zjistili bychom, 
že umístění jednotlivých družstev bylo velmi rozmanité. 
     Mladší přípravka zatím přezimuje na pěkném 3. místě. Oproti 
minulému podzimu je to výrazné výsledkové a hlavně herní 
zlepšení. K tomuto hernímu zlepšení dopomohla nejenom samotná 
trojice tatínků-trenérů, kteří svůj volný čas věnují našim nejmladším 
nadějím, ale také nedávno vytvořený program „Létající trenéři“. 
Tento program je založen na ukázkovém tréninku zábavnou formou 
hlavně s míčem. Díky tomu si mohli naši trenéři společně s malými 
fotbalisty osahat trénikové metody z vyšších soutěžích. Věřme, že 
tento program splnil svůj účel a na jaře se můžeme těšit opravdu na 
pěkná turnajová klání, doufejme, že i u nás v Kostelci na hřišti.  
     B tým mužů je na tom v tabulce o mnoho hůře a z deseti mužstev 
je úplně poslední. Je pravdou, že většina prohraných utkání byla 
vyrovnaná a prohrálo se o jednu či dvě branky. Musí se zmínit ale i 
druhá stránka věci a to tristní účast na trénincích nebo zápasech. 
Pokud to bude pokračovat i nadále, nelze dosahovat lepších výkonů 
a výsledků. Jedním z příčin umístění B týmu bylo i to, že ve většině 
utkání nebylo možné využít hráče A týmu. 
     Nyní pár vět k A týmu. Umístění v polovině tabulky je asi 
objektivní vyjádření podzimní formy. Není sice daleko na příčky 
medailové, ale o záchraně se ještě také bavit nemůžeme. Jaro vždy v 
této skupině bývá dramatické a není nouze o „překvapení“ hlavně v 
závěru soutěže. 
     Spolek na podzim nežil jen sportovními výsledky, musel se 
zabývat i důležitými věcmi pro budoucnost spolku. 21. 11. 2015 
proběhla členská valná hromada spolku, která měla na programu 
jako hlavní body změnu stanov, názvu klubu a volbu nových členů 
výkonného výboru spolku. Členská schůze dle hlasování schválila 
nové znění stanov, nový název spolku (SK Moravan Kostelec u 
Holešova, z. s.) vyplývající z nového občanského zákoníku a také 
zvolila staronový výkonný výbor. 
     Z akcí, které nás ještě čekají uspořádat do konce roku, zbývá 
31. 12. 2015 Silvestrovský fotbálek na víceúčelovém hřišti. 
     V prvním čtvrtletí roku 2016 a to přesně 29. 01. 2016 
uspořádáme Sportovní ples v sokolovně. 
     Ještě než dojde k závěrečnému přání, je potřeba poděkovat 
všem, kteří se zasloužili o chod spolku nejen během celého roku 
2015, ale hlavně podzimu, který pro nás byl celkem složitý a náročný 
vzhledem k nastalým událostem ohledně řešení situace s bufetem 
na hřišti. Je smutné, když se interní problémy občana se spolkem 
neřeší přímo na obecní úrovni, ale někde mimo obec.  

     Závěrem bych rád popřál všem občanům krásné 
Vánoce, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, co 
nejméně starostí, úspěšný vstup a celý rok 2016. 

Ing. Tomáš Marek, foto Mgr. Andrlík 

 
 

 
 

 

Sport  
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