Jahody se červenají, měsíc červen přiletěl ….

2/2016..

Svatý Petr a Pavel
Pozitivní křesťanské vzory mají svůj velký význam i v této době a
mohou mnoho nabídnout i dnešnímu člověku. Jsou pro nás obrazem pokory, úcty, trpělivosti a lásky k Bohu i k bližnímu. Náš farní
kostel je zasvěcený sv. Petrovi a sv. Pavlovi, kteří byli jedni
z nejvýznamnějších světců i mučedníků. Za povšimnutí stojí i znak
naší obce, kde jsou překříženy klíč a meč,
které symbolizují tyto patrony.
„Ty jsi Petr a na této skále postavím svou
Církev, a brány pekla ji nepřemohou.“ (Mt
16, 18) Sv. Petr se jako apoštol stal svědkem Ježíšových činů a zázraků. Jméno Petr
bývá aramejsky překládáno jako „skála“.
Právě jeho si Ježíš vyvolil ze všech apoštolů
jako prvního. Přestože byl pevný ve své
víře, neubránil se pochybnostem, které ho

málem stály život (tonutí ve vlnách). Po nástupu do svého úřadu se stává světovou
autoritou, misionářem, prvním papežem. Křtí
obrácené a hlásá evangelium. Je důkazem
toho, že i přes naše osobní selhání nám Bůh
stále nabízí otevřenou náruč. Zemřel ukřižovaný jako mučedník.
Sv. Pavel před svým obrácením krutě
pronásledoval křesťany a zabíjel je. Na cestě
do Damašku se mu zjevil Kristus s otázkou:
„Saule, proč mne pronásleduješ?“ (Skutky 9,4) Tento zlomový okamžik změnil celý jeho život. Hlásal křesťanství pohanům a podnikal
misijní cesty. Z Nového zákona mu bývá připisováno až 13 listů,
které nabádají ke spravedlnosti, povzbuzují, napomínají a dávají
základ křesťanskému životu. Tento základ je platný až dodnes.
Zemřel ve stejný den o tři roky později jako sv. Petr.
Mgr. Monika Motáňová, obrázky Wikipedia

Mladí kostelečtí stolní tenisté zvítězili v početně obsazeném turnaji

Že se práce s mládeží vyplatí, nás přesvědčili mladší a
starší žáci našeho oddílu stolního tenisu na otevřeném Župním přeboru
v Kroměříži. Dne 8. dubna t. r. se sešlo v Sokolském domě v Kroměříži 33
mladých závodníků nejen ze sokolských jednot (Kostelec u Hol., Žalkovice,
Kroměříž), ale i z ostatních sportovních klubů Kroměřížska, aby se utkali o
nejlepšího hráče v kategoriích mladší a starší žáci a dorostenci. Po zásluze
zvítězili a první místo v mladších žácích získal náš Matěj Dočkal (Sokol
Kostelec), první místo ve starších žácích Filip Dočkal, druhé místo David
Němec, oba Sokol Kostelec.
Opět se tedy potvrdilo, že je potřeba děti zaujmout pro jakýkoliv druh
sportu, podpořit jejich přirozenou soutěživost a pak se vždy úspěchy dostaví. Je také potřeba poděkovat obětavé trojici našich trenérů mládeže,
bratru Jiřímu Králi, Zdeňku Novému a Aloisi Topičovi, kteří i ve spolupráci
s rodiči chlapců věnují dětem svůj volný čas.
Mgr. Jiří Andrlík, vzdělavatel, T. J. Sokol Kostelec u Hol., foto autor
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Vážení spoluobčané,
v předchozím vydání zpravodaje KOSTKA jsem vás informoval,
jaké úkoly a plány má obec v roce 2016. Nyní je doba, kdy dochází
k jejich postupnému naplňování.
V polovině měsíce dubna proběhl sběr velkoobjemového odpadu. Podařilo se zcela naplnit dva velké kontejnery. Mrzí mě, že
někteří nezodpovědní občané do těchto kontejnerů uložili i biologický odpad, který tam v žádném případě nepatří. Pracovníci obce
museli tento druh odpadu z kontejnerů následně odstranit. Ve
stejném termínu proběhl i sběr
kovového odpadu v režii SK MORAVAN.
←V jarních měsících se uskutečnila
oprava
místní
komunikace
v Karlovicích, spojená s položením
potrubí pro odvod povrchové vody
v části obce - směr lesní cesta
k Zámečku. Tento úsek komunikace
byl osazen dopravní značkou „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje 9 t“, aby nedocházelo k opětovnému poškozování vozovky v tomto úseku. Současně byly v obci opraveny propadlé kanálové vpusti a
drobné
asfaltové
výmoly.
←V Domě seniorů
byla opravena ČOV
(čistička odpadních
vod).
V tomto
okamžiku můžeme
konstatovat, že je v
pořádku,
zcela
funkční.

S dodavatelskou firmou uzavře obec smlouvu na technologický
dozor nad provozem této ČOV.
← Na návsi bylo obnoveno vodorovné
dopravní značení. V rámci celé obce bylo
vyměněno nebo nově osazeno celkem 25
svislých dopravních značek. Do obecní
knihovny byl pořízen nový nábytek. Podařilo se nám ekologicky zlikvidovat dlouhodobě skládkovaný nebezpečný odpad z
manipulační plochy, kterou obec využívá.
V současné době jsou před dokončením
malířské práce a oprava parket
v sokolovně.
Byl vybrán zhotovitel na výměnu okenních a dveřních výplní na
Domu služeb. Nejpozději do konce měsíce července bude mít tato
budova nová plastová okna a hliníkové dveře. Jistě jste si povšimli,
že od 1. května se v tomto objektu uvolnily místnosti, které byly
využívány jako obchod. Po provedené rekonstrukci budou tyto
prostory znovu nabídnuty k pronájmu. Řada dalších akcí je rozpracována, s jejich realizací se počítá v letních nebo podzimních měsících. O průběhu jejich
plnění vás budu informovat v následném čísle
tohoto periodika.
←Pracovníci obce se
soustřeďují na údržbu
obecních ploch v obci i
v jejím okolí. Je to poměrně náročný úkol,
zvláště v tomto období
bujného růstu travních porostů i plevelných rostlin. Po dobu tří
letních měsíců posílí tuto pracovní skupinu jeden brigádník.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití letních měsíců a
doby dovolených.
Ing. Petr Hlobil, starosta obce, foto autor (3), Andrlíková (1)

Zprávy z obce*
v1U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva č. 11 obce Kostelec u
Holešova konané dne 14. 04. 2016
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/11Z/2016
další bod jednání zastupitelstva: č. 8 Stanovisko ZO
Kostelec u Holešova k internetovým stránkám www.kostelecuholesova.eu
2/11Z/2016 program jednání
6/11Z/2016
Výzvu, Zadávací dokumentaci a přílohy k plánované
akci Výměna okenních a dveřních výplní Dům služeb Kostelec u Holešova.
Pověřuje starostu obce vyhlášením výzvy a zajištěním výběrového řízení.
7/11Z/2016
prodat ideální 3/16 původního pozemku p. č. 607
výměra 4 712 m2 Josefu Ležákovi za celkovou dohodnutou kupní cenu
70 680 Kč. Poplatky hradí obec. ZO pověřuje starostu obce přípravou
smlouvy k prodeji pozemku a realizaci prodeje dle schválených podmínek
8/11Z/2016
záměr prodeje malotraktoru TK 4 a přívěsu za něj.
Prodejní cena - minimálně 35.000 Kč. Prodej bude proveden obálkovou
metodou. Rozhodne RO.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
4/11Z/2016 kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 10, které se konalo
03. 03. 2016
5/11Z/2016 informace o činnosti OÚ v období od 04. 03. 2016 do
13. 04. 2016
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova pověřuje
3/11Z/2016
zastupitele Ing. Petra Žůrka vypracováním dodatku,
který napraví jím uvedené nedostatky v zápise ZO č. 10
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova konstatuje
*1Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka

9/11Z/2016, že se distancuje od soukromých internetových stránek zastupitele Ing. Petra Žůrka www.kostelecuholesova.eu. Zdůvodnění: Na stránkách
jsou obsaženy i subjektivní názory a komentáře Ing. Petra Žůrka, obsahující
zkreslené informace, které negativně ovlivňují vztahy mezi občany obce a
vytváří zkreslený negativní obraz Kostelce u Holešova navenek - mimo jiné u
pracovníků ve státní správě, veřejnosti a pracovních partnerů. Zastupitelstvo
obce Kostelec u Holešova vyzývá zastupitele Ing. Petra Žůrka, aby přestal na
svých soukromých internetových stránkách www.kostelecuholesova.eu
zveřejňovat články s nepravdivými a zkreslenými informacemi, které záměrně vyvolávají atmosféru konfrontace.
U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva č. 12 obce Kostelec u Holešova
konané dne 17. 05. 2016
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/12Z/2016
zařazení dalšího bodu jednání zastupitelstva - Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova
schvaluje program jednání.
4/12Z/2016
Veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/9 o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova pro Charitu Holešov ve výši 8.000 Kč
5/12Z/2016
Veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/10 o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova pro Sociální služby
města Kroměříže ve výši 7.560 Kč
6/12Z/2016
Veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/11 o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova pro Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Buchlovice ve výši 1.000 Kč
7/12Z/2016
za zhotovitele zakázky Výměna okenních a dveřních
výplní Dům služeb Kostelec u Holešova firmu Okna Morávek s.r.o., Svatoplukova 519, 698 01 Veselí nad Moravou. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s touto firmou.
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9/12Z/2016
rozpočtové opatření č. 1/2016.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
2/12Z/2016
kontrolu plnění usnesení ze zasedání č. 11 ze dne
14.04. 2016
3/12Z/2016
informace o činnosti OÚ od 15. 04.2016 do
17. 05. 2016
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova volí
8/12Z/2016
za člena kontrolního výboru pana Ing. Martina Dulavu, Ph.D.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova revokuje
10/12Z/2016
usnesení č. 9/17 přijaté na zasedání zastupitelstva
obce Kostelec u Holešova č. 17 dne 18. 12. 2013
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 6/2016
konané dne 14. 03. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 5/2016

umístění a provedení stavby OMRS Karlovice - dodatek č. 1 ze strany
obce podepsán 02. 03. 2016

zrušení smlouvy s firmou EXTÉRIA TRADE s.r.o. a uzavření nové
smlouvy s firmou AGENTURA BEZPEČNÉ PRÁCE Olomouc - Firmě EXTÉRIA TRADE s.r.o., zaslána písemná výpověď 07. 03. 2016.

oslovit další firmy s žádostí o předložení nabídek na dodávku a montáž
chladícího boxu v kuchyni ZŠ, zajištěno zpracování nabídky od p. Ladislava Darebníka, Pavlovice u Přerova

jednání s Ing. Ležákem o možnostech prodeje obecního pozemku Ing. Ležákovi zaslán dopis č.j. 62/2016/Hl-6 se seznamem parcel v majetku obce, které jsou vhodné k odprodeji

sepsání odpovědi na stížnost pana Frühbauera - panu Frühbauerovi
zaslán dopis s odpovědí na stížnost č. j. 60/2016/Hl-5

žádost ředitele ZŠ (personální záležitosti ZŠ), řediteli ZŠ a zaměstnanci
ZŠ předáno písemné stanovisko RO - dopisem č.j. 63/2016/Hl – 7
Rada schválila

vystavení objednávky na VaK Kroměříž na montáž zařízení na napojení
vodovodní přípojky od nemovitosti v osobním vlastnictví na vodovodní
řad obce

termín sběru velkoobjemového odpadu do kontejnerů v obci Kostelec
u Holešova a Karlovice na 15. - 17. 04.2016

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u
Holešova a převod hospodářského výsledku ve výši 15 056,38 do rezervního fondu MŠ

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kostelec u Holešova a převedení hospodářského výsledku 15 565,07 Kč do rezervního
fondu ZŠ

vyúčtování služebních cest starosty obce za období od 05. 01.2016 do
14. 03. 2016
Rada vzala na vědomí

zhodnocení zasedání č. 10 Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova.
Rada pověřila starostu obce

konzultací situace s internetovými stránkami zastupitele Žůrka (kostelecuholesova.eu) s právníkem a prověření možných právních kroků.
Rada doporučila

do příštího jednání RO předložit aktualizované nabídky na zakázky
Dům seniorů - oprava ČOV, sokolovna - oprava podlahy, Hasičárna
Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova - kanalizační vpusti, Karlovice
- místní komunikace, aby mohlo být rozhodnuto o výběru zhotovitelů

zaslat omluvný dopis (e-mail) ohledně neúčasti starosty obce na schůzi
přípravného jednání Srazu Kostelců v Kostelci nad Orlicí 17. 03. 2016 s
žádostí o zaslání materiálů
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 7/2016
Konané dne 23. 03. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 6/2016

vystavení objednávky na VaK Kroměříž na montáž zařízení na napojení
vodovodní přípojky na vodovodní řad obce - objednávka vystavena, zasláno e-mailem 15. 03. 2016

termín sběru velkoobjemového odpadu do kontejnerů v obci Kostelec
u Holešova a Karlovice na 15. - 17. 04. 2016, bude vyhlášeno místním
rozhlasem

účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u
Holešova a převod hospodářského výsledku ve výši 15 056,38 do rezervního fondu MŠ, o stanovisku RO informována ředitelka MŠ
6/6R/2016

účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Kostelec u Holešova a převedení hospodářského výsledku 15 565,07 Kč do rezervního
fondu ZŠ, o stanovisku RO informován ředitel ZŠ

vyúčtování služebních cest starosty obce za období od 05. 01. 2016 do
14. 03. 2016, vyřízeno



aktualizované nabídky na zakázky Dům seniorů - oprava ČOV, sokolovna - oprava podlahy, Hasičárna Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova - kanalizační vpusti, Karlovice - místní komunikace, část nabídek
bude projednána na dnešním jednání RO

omluvný e-mail s žádostí o zaslání materiálů z přípravného jednání
Srazu Kostelců, dopis zaslán starostovi Kostelce nad Orlicí 15. 03. 2016

konzultace situace s internetovými stránkami zastupitele Žůrka (kostelecuholesova.eu) s právníkem a prověření možných právních kroků projednáno s právníkem, jako první krok byl zveřejněn otevřený dopis
vedení obce zastupiteli Ing. Petru Žůrkovi
Rada schválila

realizaci opravy místní komunikace v Karlovicích (k lesu) firmou Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem v ceně 191 022 Kč
bez DPH

realizaci opravy domovní ČOV u Domu seniorů firmou ASIO, spol. s r.o.
Brno v ceně 179 960 Kč bez DPH.

veřejnoprávní smlouvu s městem Holešov k provádění výkonu státní
správy ve věcech pozemních komunikací.
Rada neschválila

prominutí platby za likvidaci domovních odpadů - v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2015 "o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů" v čl. 6 jsou taxativně určeny možnosti osvobození fyzické
osoby od poplatku a na žadatelem uvedený případ se osvobození nevztahuje
Rada vzala na vědomí

informaci starosty obce o zadání zakázky na nábytek pro obecní knihovnu u firmy VAM Interiér Martin Válek, Kostelec u Holešova.
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 8/2016
konané dne 04. 04. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 7/2016



oprava místní komunikace v Karlovicích (k lesu) firmou Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem v ceně 191 022 Kč bez DPH oprava místní komunikace v Karlovicích byla zahájena 29. 03. 2016.



oprava domovní ČOV u Domu seniorů firmou ASIO, spol. s r.o. Brno v
ceně 179 960 Kč bez DPH, 24. 03. 2016 zaslána objednávka - předpoklad realizace prací duben - květen 2016



veřejnoprávní smlouva s městem Holešov k provádění výkonu státní
správy ve věcech pozemních komunikací - smlouva je vypracovaná, řeší
se předání na město Holešov



prominutí platby za likvidaci domovních odpadů - rozhodnutí RO
oznámeno žadateli dopisem č. j. 100/2016HL-9, dne 29. 03. 2016



zadání zakázky na nábytek pro obecní knihovnu u firmy VAM Interiér
Martin Válek, Kostelec u Holešova - nábytek pro knihovnu je ve výrobě
Rada schválila



uzavření smlouvy na pojištění obce s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a. s., která na stanovený rozsah pojištění předložila nejnižší cenovou nabídku - schválená varianta 10 mil. Kč, do pojištění doplnit
multifunkční hřiště, aktuální nabídka pojištění je 41 619 Kč (varianta 10
mil. Kč), spoluúčast obce je stejná jako u pojišťoven s 2. a 3. nejnižší
nabídkou



podání žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků do rejstříku
škol a školských zařízení s účinností nejblíže možnou na 90 žáků u
právnické osoby Základní škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Rada vzala na vědomí



rezignaci Mgr. Zdeňka Ballnéra na místo zastupitele v Zastupitelstvu
obce Kostelec u Holešova, náhradníkem za Mgr. Z. Ballnéra je pan Petr
Měrka, který složí slib zastupitele na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova



výběr zhotovitele obnovy dopravního značení v obci - firma NVB LINE
s. r. o, cena zakázky - svislé značení 33 303Kč bez DPH, vodorovné značení 13 000 Kč bez DPH



materiály zadávací dokumentace k výzvě na veřejnou zakázku malého
rozsahu III. kategorie - výměna oken a dveří na Domě služeb Kostelec u
Holešova, které budou zastupitelstvu obce předloženy ke schválení
Rada projednala



3 varianty řešení nenaplněné smlouvy o smlouvě budoucí o zpětném
odprodeji stavební parcely původnímu majiteli pozemku a doporučila
ZO variantu 1 - prodej dvojnásobku výměry prodaného pozemku, z vybrané náhradní parcely v majetku obce, možné parcely tohoto plnění 336/3 Spodní díl, 414/1 Horka, o konečném řešení rozhodne ZO obce
Kostelec u Holešova
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 9/2016
konané dne 18. 04. 2016
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Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 8/2016



smlouva na pojištění obce s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s. panu Votavovi zaslána e-mailem zpráva o rozhodnutí RO, pojistná
smlouva bude uzavřena k datu ukončení stávající pojistné smlouvy



podání žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků do rejstříku
škol a školských zařízení s účinností nejblíže možnou na 90 žáků u
právnické osoby Základní škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž stanovisko RO předáno písemně dne 06. 04.2016 řediteli ZŠ.



prodej stavební parcely – varianty řešení - na veřejném zasedání ZO č.
11, dne 14. 04. 2016 schválen zpětný odprodej obcí zakoupeného pozemku za původní nákupní cenu 70 680 Kč.



rezignace Mgr. Zdeňka Ballnéra na místo zastupitele v Zastupitelstvu
obce Kostelec u Holešova - před veřejným zasedáním ZO č. 11 dne
14. 04. 2016 složil slib zastupitele pan Petr Měrka



výběr zhotovitele obnovy dopravního značení v obci - firma NVB
LINE, s. r. o, cena zakázky - svislé značení 33 303 Kč bez DPH, vodorovné značení 13 000 Kč bez DPH - práce na zakázce firmou NVB LINE s.r.o. zahájeny v 15. týdnu



materiály zadávací dokumentace k výzvě na veřejnou zakázku malého
rozsahu III. kategorie - výměna oken a dveří na Domě služeb Kostelec u
Holešova - ZO na veřejném zasedání ZO č. 11, dne 14. 04. 2016 schválilo předložené dokumenty a pověřilo starostu obce vyhlášením výzvy a
zajištěním výběrového řízení, výzva 18. 04. 2016 vyvěšena na úřední
desce a přímá výzva zaslána čtyřem zhotovitelským firmám.
Rada schválila

povolení výjimky - navýšení počtu dětí ve třídě MŠ pro školní rok
2016/2017 na počet 28 dětí

plánovanou úpravu přípojky NN k nemovitosti - číslo stavby
104001050, za podmínky dodržení bezpečnostních předpisů souvisejících s plánovanou úpravou
Rada neschválila

udělení plné moci zastupiteli pro nastavení přístupu do systému
MS2014+ k projektu "Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova", veškeré aktuální informace o stavu projektu a zveřejněných hodnoceních je možné získat podáním žádosti na OÚ Kostelec u Holešova.
Rada vzala na vědomí

zhodnocení veřejného zasedání ZO č. 11 ze dne 14. 04. 2016, vč.
omluvy starosty obce za nesprávně uvedenou informaci na veřejném
zasedání o kupní smlouvě na pozemek

převedení částky 16 314 Kč (zahrnuté v rozpočtu obce na rok 2016) na
účet ZŠ Kostelec u Holešova

žádost předsedy Aktivní Kostelec z. s. o informování o zahajovaných
řízeních dle par. 70, odst. 2, zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 10/2016
konané dne 02. 05. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 9/2016

navýšení počtu dětí ve třídě MŠ pro školní rok 2016/2017 na počet 28
dětí - stanovisko RO sděleno ředitelce MŠ dopisem ze dne 20. 04. 2016

úprava přípojky NN k nemovitosti - číslo stavby 104001050 - stanovisko RO sděleno žadateli e-mailem zaslaným dne 20. 04. 2016

udělení plné moci pro nastavení přístupu do systému MS2014+ k
projektu "Obnova krajinné zeleně v k. ú. Kostelec u Holešova" - stanovisko RO bylo žadateli (zastupiteli) zasláno e-mailem - dopis č. j.
122/2016/Hl-14.

zhodnocení veřejného zasedání ZO č. 11 ze dne 14. 04. 2016

převedení částky 16 314 Kč na účet školy, proběhlo

žádost předsedy Aktivní Kostelec z. s. o informování o zahajovaných
řízeních dle par. 70, odst. 2, zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody
a krajiny - stanovisko RO sděleno žadateli e-mailem - dopis č.j.
116/2016/Hl-15
Rada schválila

vystavení objednávky na nákup materiálu pro osvětlení areálu Myslivny na firmu Global Business, Kostelec u Holešova 264, Luděk Holotík ve
výši 80 000 Kč

zadaní veřejné zakázku malého rozsahu I. kategorie (renovace parketové podlahy Sokolovna Kostelec) u zhotovitele p. Petra Pokorného,
Žalkovice 12, p. Břest 768 23, cena zakázky 92.250 Kč
Rada vzala na vědomí

cenovou nabídku na oplocení zahrady MŠ, dodavatel prací vybrán na
základě příznivých referencí

cenovou nabídku na šatny SK MORAVAN (dřevostavba), cena dřevostavby je příliš vysoká, RO konstatuje, že je třeba hledat jiné způsoby
řešení



návrh poradenské smlouvy s ARMEX ENERGY a doporučuje odložit
rozhodnutí po provedené modernizaci veřejného osvětlení

výpověď dohodou z nájmu nebytových prostor (obchod v Domě služeb) k 30. 04. 2016

rezignaci pana Aloise Hradila na funkci zastupitele v obecním zastupitelstvu
Rada doporučila

ZO schválit žádost o poskytnutí dotace od žadatele Sociální služby
Kroměříž na jednoho občana Kostelce u Holešova, kterému toto zařízení poskytuje služby ve výši 7.560 Kč

ZO schválit finanční příspěvek pro ZO ČSOP BUCHLOVICE ve výši
1.000 Kč.
Rada projednala

odvolání žadatele o prominutí platby za komunální odpad a konstatuje, že platí původní usnesení RO č. 3/7R/2016

návrh prováděcí projektové dokumentace zpracované firmou SATTURN „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec
u Holešova“, navrhla doplnění projektové dokumentace a konstatuje,
že předložený návrh projektové dokumentace je v souladu se záměrem modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova a po zapracování navržených změn může být předložen zastupitelstvu obce
Rada nevyhověla

žádosti o užívání obecních pozemků a ohledně povolení přejezdu přes
pronajaté pozemky doporučuje žadateli jednat s nájemcem
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 11/2016
konané dne 16. 05. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 10/2016

objednávka na nákup materiálu pro osvětlení areálu Myslivny na firmu
Global Business, Kostelec u Holešova 264, Luděk Holotík - objednávka
vystavena

veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie na rekonstrukci podlahy v
sokolovně, bude uzavřena SOD se zhotovitelem p. Petrem Pokorným,
Žalkovice 12, p. Břest 768 23, realizace v červnu 2016 po ukončení malířských prací

dotace ve výši 7.560 Kč za jednoho občana Kostelce u Holešova pro
Sociální služby Kroměřiž, kterému toto zařízení poskytuje služby, bude
předloženo ZO na veřejném zasedání 17. 05. 2016

finanční příspěvek ZO ČSOP Buchlovice ve výši 1.000 Kč, bude předloženo ZO na veřejném zasedání 17. 05. 2016

žádost o užívání pozemků a ohledně povolení přejezdu přes pronajaté
pozemky, žadateli zaslán dopis se stanoviskem RO dne 04. 05. 2016

návrh projektové dokumentace rekonstrukce osvětlení obce Kostelec u
Holešova, projektová dokumentace se zpracovává a probíhají práce inženýringu

prominutí platby za vyvážení TKO, stanovisko RO předáno žadateli
dopisem č.j. 163/2016/Hl-21, dne 04. 05. 2016

oplocení zahrady MŠ, zakázka v řešení, předpoklad realizace ve druhé
polovině července 2016

cenová nabídka na šatny SK MORAVAN (dřevostavba) Rada obce
Kostelec u Holešova, hledá se jiné řešení

poradenská smlouva s ARMEX ENERGY, stanovisko RO zástupci poradenské agentury sděleno e-mailem

výpověď dohodou z nájmu nebytových prostor (obchod v Domě služeb) k 30. 04. 2016, dopis o projednání výpovědi RO nájemci zaslán
04. 05. 2016

rezignace pana Aloise Hradila na funkci zastupitele v obecním zastupitelstvu, doplnění ZO náhradníkem proběhne na veřejném zasedání
17. 05. 2016
Rada schválila

cenovou nabídku na práce na odvodnění objektu Domu seniorů a
pověřila starostu obce uzavřením SOD s firmou MACHÁLEK stavby,
s. r. o.

výběr dodavatele s nižší cenou na práce na opravu hasičské zbrojnice
Karlovice (nabídku předložily dvě firmy: ŠUM a KON Lipník nad Bečvou s.r.o. (195 292 Kč bez DPH) a stavební společnost TRAWEKO 96 s.r.o. (214 697 Kč bez DPH) a pověřila starostu obce uzavřením SOD

vyúčtování služebních cest starosty obce soukromým vozidlem za
období od 15. 03. do 16. 05. 2016.
Rada vzala na vědomí

informaci starosty obce o možnosti odkoupení zahrady od paní Evy
Odložilíkové.
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 12/2016
konané dne 30. 05. 2016
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 11/2016
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nabídka na práce na odvodnění objektu Domu seniorů a pověřuje
starostu obce uzavřením SOD s firmou MACHÁLEK stavby s.r.o., návrh
SOD zaslán zhotoviteli 20. 05. 2016

výběr dodavatele za základě nižší nabídkové ceny uzavření SOD s
firmou ŠUM a KON Lipník nad Bečvou s.r.o., SOD se zhotovitelem rekonstrukce hasičské zbrojnice Karlovice uzavřena, předpoklad zahájení
prací červenec 2016, dokončení srpen 2016

vyúčtování služebních cest starosty obce za období od 15. 03. do 16.
05. 2016, proplaceno
Rada schválila

uzavření smlouvy o konzultační, poradenské a servisní činnosti s firmou ASIO spol. s r.o. v rozsahu předložené nabídky (14 080 Kč. bez
DPH).

hudební produkci 11. 06. 2016 na Myslivně v rámci akce KOFOLE
(žadatel spolek Kosteláň)
Rada vzala na vědomí

zhodnocení jednání ZO č. 12 ze dne 17. 05. 2016

uzavření pojistné smlouvy č. 7720978010 s pojišťovnou Kooperativa
pojišťovna, a.s. (počátek pojištění 01. 07. 2016, konec pojištění
30. 6. 2019), celkové pojistné za 1 rok činí 42 143 Kč



prodej malotraktoru - TK 4 a návěsu za něj panu Radomíru Mrázkovi,
Lesní 160, Prusinovice, výběrové řízení proběhlo obálkovou metodou,
výběr ze 3 nabídek dle kritéria nejvyšší nabídnuté ceny

informaci starosty obce o zaměstnání brigádníka na údržbu obecních
ploch v období od 1. 6. do 31. 08. 2016.
Rada projednala

návrh na umístění dopravní značky B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) na komunikaci od kluziště k fotbalovým šatnám a navrhuje v první fázi řešit situaci v rámci SK Moravan - informací členům fotbalového klubu, aby nezajížděli s motorovými vozidly k prostoru u šaten
Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 13/2016
konané dne 06. 06. 2016
Rada schválila

uzavření příkazní smlouvy s administrátorem výběrových řízení na akci
"Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova" s firmou STILT PROJECTS, s. r. o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, v rozsahu specifikovaném v bodech 1.1 až 1.3 předloženého návrhu příkazní smlouvy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce

Cestujeme s dětmi
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Pro cestování s dětmi do zahraničí již
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad. V roce 2012
došlo nařízením EU ke zrušení možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Neznamená to, že se kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a
doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do
15 let žádá zákonný zástupce - rodič, který s dítětem zajde na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě

zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání
cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V
případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o
vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů najdete na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
Cestuje-li dítě mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky
vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
zjistíte u zastupitelského úřadu daného státu, Najdeme je i na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a
dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Informaci připravila: Gabriela Tomečková, ilustrace Office.com

Naším objektivem

Opravu vodních pump provedli na jaře zruční řemeslníci. Pumpy
opět slouží svému účelu
Foto na stránce: Andrlíková

Instalace svislých dopravních značek byla
realizována po celé vsi
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Mateřská škola
Jak jsme slavili svátek dětí

Letos jsme si svátek dětí opravdu užili. Samozřejmě jsme jako
každý rok prošli tajuplným pohádkovým lesem, kde v tomto roce
opravdu nebyla nouze o skutečná dobrodružství. V „pohádkovém
týdnu“ jsme také znovu a rádi prožili příběhy známých pohádkových
postav.

Ale hlavně: celý první červnový týden jsme věnovali „cestování“ po
kontinentech a poznávání života dětí z různých koutů světa. Zkoumali
jsme mapy, které si děti samy namalovaly, seznámili jsme se s hrami a
písničkami dětí z Afriky, Asie, Austrálie i Ameriky. V encyklopedii
zvířat jsme si našli, jak vypadá třeba tasmánský čert nebo ptakopysk a
už víme, že šimpanz žije v Africe, zatímco orangutan v Asii, koala má
domov v Austrálii, kdežto panda zase v Asii.
A my – my žijeme v Evropě, jediném světadílu, jehož název začíná
na „E“, a proto si to dobře pamatujeme. A v té Evropě skoro uprostřed leží malá zemička, která, jak děti lakonicky zkonstatovaly při
„studiu“ mapy, nemá moře… Ale zjistili jsme, že nám to vlastně ani
nevadí, protože z každé výpravy jsme se tam rádi vraceli. A do „pasu“
si všechny děti po návratu z poznávacích výprav nakreslily k české
vlaječce srdíčko.
Když jsme tak jednou seděli všichni kolem ohně v africké buši,
pečínka i kukuřičné placky byly snězené (to všechno samozřejmě
„jenom jako“), písně už byly odzpívané a bubny utichly, pronesla
jedna holčička (a na její slova nikdy nezapomenu): „Kamarádi, svět je
krásný. Buďme rádi, že jsme tu všichni spolu kolem ohně, protože
oheň je teplo a život.“
Ano, buďme rádi, protože v konečném důsledku vlastně ke štěstí
nic dalšího nepotřebujeme.
Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola Kostelec u Holešova

Jak jsme oslavili Svátek matek?
Netradičně! Společně se všemi dětmi z mateřské školy jsme „nastudovali“ malý muzikál, nebo spíš divadlo se zpěvem a tancem,

„Májová pohádka“. Každý měl svou roli, dokonce i paní učitelky si
zahrály. Protože premiéra ke Dni matek měla u maminek velký
úspěch, první (a zatím poslední) reprízu jsme odehráli v Domě senio-

rů. Také tam se děti dočkaly potlesku a poděkování. Máme radost,
protože jsme si opravdu s chutí zahráli divadlo – a ještě jsme navíc
potěšili ty, které máme rádi.
Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola Kostelec u Holešova

Prázdninové loučení
Každý rok touto dobou se loučím na stránkách Kostky s dětmi,
které odcházejí z mateřské školy do první třídy a pak dál, do života. A
každý rok je mi zároveň smutno a přitom mám krásný pocit, jak skvělé
děti se nám zase „urodily“. Ale ještě nikdy jsem na tomto místě nevzpomněla na ty, se kterými nejúžeji spolupracujeme a jsme prakticky
v každodenním kontaktu – na rodiče „našich“ předškoláků. A i ti se
nám „urodili“.
Jsem ráda, že naprostá většina rodičů našich dětí je nám dobrými
partnery, že se o své děti nejen „starají“, což v dnešním uštvaném (a
bláznivém) světě není už bohužel samozřejmostí, ale že je v tom
nejlepším slova smyslu připravují pro život – totiž že své děti vychovávají.
Není totiž pravda, že se dětem má dát absolutní svoboda a ony
jako „samostatné osobnosti“ už samy budou nějak vědět, co s tím.
Takové zmatky v myslích mladých rodičů napáchali různí „rádobypsychologové´“, takže řada dětí vyrůstá bez pravidel a limitů, neví, co si
počít samy se sebou, a svou bezmoc a ztracenost ve světě vyjadřují
často vztekem a agresí, kterou nejčastěji a paradoxně obracejí proti
svým milujícím rodičům.
Vždycky nás s kolegyní potěší, když na výletě, v divadle nebo jiné
akci, které se účastní řada dětí z jiných mateřských škol, můžeme
srovnávat naše děti s těmi ostatními – a vždycky zkonstatujeme, že se
ty „naše“ děti umí chovat, jsou poslušné, zdraví dospělé lidi, požádají,
poděkují. Často slýcháme od naprosto cizích lidí: Vy máte ale hodné
děti! Ano jsou hodné, protože jsou vychované.
Mám radost, že „naši“ rodiče své děti nejen milují, ale také vychovávají. Jsem přesvědčená, že jednou se jim dostane sladké odměny.
S některými z nich jsem byla v kontaktu řadu let, jak jim postupně
dorůstaly všechny děti - a teď už mateřskou školu opustí i jejich nejmladší. S jinými trvala společná cesta jen „jednu předškolní docházku“. Ale i s těmi jsem, doufám, našla společnou řeč a porozumění.

Všem vám, děti i rodiče, přeji šťastné vykročení do života. A jak
vždycky žertem podotýkám: nezkazte si je!
Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola Kostelec u Holešova, foto dtto
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Základní škola
jsme byli velmi
úspěšní, protože v
mladší kategorii
obsadila
Petra
Hejníčková
1.
místo,
Adéla
Hlobilová 2. místo
a Tomáš Bílek 4.
místo. Ve starší
kategorii
byl
Martin Tkadlčík
šestý, Veronika

Úspěch ve výtvarné soutěži
V březnu se konala významná společenská akce Kroměříž bez
bariér. Její součástí byla také soutěž o návrh maskota, který by co
nejvýstižněji symbolizoval soužití lidí zdravých a těch zdravotně či
jinak znevýhodněných. A tak si šesťáci vyzkoušeli práci grafiků a designérů a do výtvarného klání se zapojili. Kresby byly opravdu povedené a Peťka Hejníčková byla dokonce mezi pěti oceněnými, a to si
zaslouží velkou gratulaci!
Skvěle nás reprezentovala i děvčata ve výtvarné soutěži PO očima
dětí. Obrázky o práci hasičů se staly součástí aktivit výtvarné výchovy.
První místo získala Anna Křivánková a třetí místa ve své kategorii
Martina Daďová a Barbora Furchová. Blahopřejeme.
Mgr. Miluše Václavková

DIS je prostě klasika
Jet na orientační pobyt do Domu Ignáce Stuchlého znamená, že se

Šišková sedmá a Pavel Daďa devátý.
Petra Hejníčková, díky svému umístění, postupuje do národního
kola v Praze, které se koná 17. - 19. 6. 2016.
Mgr. Renata Rajnochová

Riskuj!

vždy těšíme a že nám ostatní závidí. Proč? Protože ty tři dny jsou vždy
nabité zážitky už od okamžiku, kdy vystoupíme ve Fryštáku z autobusu. Také letos nám skvělí instruktoři připravili program přímo na míru.
Jako téma jsme si vybrali sebepoznání a vztahy, protože právě to nás
aktuálně nejvíc zajímá. Nepředstavujte si, že jsme seděli v lavicích na
přednáškách, nic takového! Běhali jsme po blízkém i vzdáleném okolí
a celé velké budově DISu, hráli různé hry, debatovali, tvořili a přitom
intenzivně přemýšleli, co nás v životě čeká. Samozřejmě jsme si užili
horu legrace a odjíždět se nám vůbec nechtělo. Děkujeme, Disáci!
Žáci 8. třídy ZŠ Kostelec u Holešova

Projekt „Co umím“
Dlouholetou tradici má na naší škole
projekt ,,Co umím“ určený pro žáky 8.
ročníku. V tomto projektu žáci prezentují svou půlroční práci v powerpointové
prezentaci před publikem, jež tvoří o rok
mladší školáci, které tento projekt bude
čekat příštím rokem a mohou v něm
najít inspiraci. Témata si žáci vybírají
podle svých zájmů a koníčků. Musím říct
určitě za nás všechny, že se nám velmi
ulevilo, když jsme tento úkol úspěšně
splnili, a z mého pohledu byly všechny
projekty velmi vydařené. Každý si vybral
téma podle toho, co rád dělá, o co se zajímá a co zkrátka a jednoduše
umí. Mezi tématy, která jsme si zvolili, byla například témata jako:
můj domácí mazlíček, cyklistika, rybaření, tanec, zpěv, hasiči apod.
Tento projekt byl pro nás, žáky osmého ročníku, velmi užitečnou a
zajímavou zkušeností a určitě se s podobnou formou projevu ještě v
budoucnu setkáme.
Barbora Furchová, 8. třída

Úspěch v zahrádkářské soutěži
Již třetím rokem jsme se zúčastnili zahrádkářské soutěže, kterou
pořádá Svaz zahrádkářů v Holešově. Soutěž probíhá v prostorách
holešovského zámku a má dvě části, teoretickou – test, a praktickou poznávačka rostlin rostoucích v našich zahrádkách. V letošním roce

Žáci na 1. stupni se
účastnili
oblíbené
vědomostní soutěže „
Riskuj“. Z každé třídy
soutěžilo šest žáků.
Letos byly otázky z
oblasti sportu, hudby,
přísloví, pohádek a
nově
slovenštiny.
Tak, jak to při soutěžích bývá, někteří
měli větší štěstí,
protože více riskovali,
jiní šli pomaleji, ale zase vše uhodli. Nikdo neodešel s prázdnou, vyhodnocena byla první čtyři místa a u těch nejmenších, druháků a
třeťáků, jsme odměnili vždy 1. místo. Žáci dostali věcné odměny jako
například pálky na stolní tenis, stavebnice lego a míčky a určitě i
oplatky a banánky v čokoládě, co mají rádi.
Vyhodnocení: 1. Gabriela Žilková a Tereza Šimčíková, 2. Kamila
Uhlířová a Hana Pospíšilíková, 3. Jan Mácha a Daniel Uhlíř, 4. Nikola
Žatecká a AnnaTkadlčíková
Ze druhé třídy zvítězila děvčata: Monika Jindrová a Natálie Zapletalová
Ze třetí třídy zvítězila opět děvčata: Nikola Procházková a Anna
Pospíšilová
Soutěž se jako vždy podařila. Poděkování patří paním učitelkám,
soutěžícím i publiku.
Mgr. Zina Belliová

Dopravní soutěž
19. 5. 2016 se konalo okresní kolo dopravní soutěže v Kroměříži,
kterého se zúčastnili vybraní
žáci z 5., 6., 7. a 9. ročníku v
rámci dvou kategorií – mladší a
starší žáci. Jejich úkolem bylo
prokázat znalosti a dovednosti
ve třech disciplínách – testu z
pravidel provozu na pozemních
komunikacích, jízdě po dětském
dopravním hřišti a zásadách
poskytování první pomoci, a
protože se na soutěž všichni
pečlivě připravovali, odměnou
jim bylo získání 3. místa ve starší
kategorii a 1. místa v kategorii
mladší. Vítězné družstvo mladší
kategorie automaticky postoupilo do krajského kola konaného 31. 5. 2016 ve Zlíně. Zde ke třem disciplínám přibyla práce s mapou. Naši žáci se však nenechali znervóznit
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silnými soupeři, s hrdostí si odvezli krásné 2. místo a spoustu lákavých
cen i zkušeností. Za reprezentaci školy děkuji: Tomáši Bílkovi, Matěji
Dočkalovi, Vendule Rajnochové a Veronice Škrabalové.

Knihovna v Kroměříži
Žáci 3.- 5. třídy navštívili knihovnu v Kroměříži. Paní knihovnice
měly připravený
pro
žáky
program.
Pro
třeťáky
to
bylo povídání o Miloši
Macourkovi.
Žáci čtvrté a
páté
třídy
měli detektivní kancelář. Pátrali
po informacích, kde a co nalézt v naučné literatuře, jak se třídí knihy
podle oblastí a také si vyzkoušeli hledání neznámých zvířat v knihách
nebo hledali, jak se řekne určité slovo více jazyky, ve slovnících. Paní
knihovnice měly vše velmi hezky připravené.
Mgr. Zina Belliová

Noc s Andersenem
V rámci
celostátní
akce i školního projektu,
který podporuje čtenářskou
gramotnost
žáků, spalo
více než 50
dětí z 1.
stupně ve škole. Paní učitelky a maminky ze Sdružení rodičů a přátel
žáků ZŠ připravily a zorganizovaly skvělý program, během něhož se
hrály hry zaměřené na poslech a čtení, některé měly i detektivní
zápletku. Četly děti a četli i rodiče. Nakonec děti usínaly u pohádky.
Velké poděkování zaslouží všichni rodiče, kteří se letos ve velmi hojném počtu akce zúčastnili, ale i paní učitelky, bez nichž by to zkrátka
nešlo. Věřím, že podobné akce nejen mají smysl pro vzdělávání žáků,
ale i pro vzájemné poznávání dětí, učitelů a rodičů.
Mgr. Z. Ballnér

získali za režii, úpravu předlohy, kostýmy a výpravu. V jednotlivých
rolích byly navíc oceněny Anička Zapletalová, Barča Furchová a Petra
Podolová.
Chtěla bych moc poděkovat pěti nováčkům, kteří se se svým prvním výstupem na divadelních prknech vyrovnávali lépe s každým
dalším vystoupením. Také děkuji našim letitým oporám, protože díky
nim se ze souboru postupně stává sehraná spolehlivá skupina.
A nejstarším z nich – Petře Podolové, Veronice Šiškové a Aničce Zapletalové přeju hodně štěstí na středních školách. A pokud se přijdou
podívat na náš další kus, nebo budou dokonce s divadlem pokračovat,
bude to výborné. Zlomte vaz! (Barevné foto na str. 16)
Mgr. Miluše Václavková

Školní akademie
Každoročně připravují
paní učitelky se žáky
vystoupení ke Dni
matek. Letos se zapojily všechny třídy a
podle ohlasů diváků se
jim vystoupení opravdu povedla. Těší nás
zájem rodičů, prarodičů i veřejnosti. Děkujeme za podporu.

Aprílový batůžkový turnaj
Již 14. ročník ve florbale pro učitele okolních škol proběhl letos v

tělocvičně školy. Dobrá, přátelská nálada provázela celý turnaj i závěrečné vyhodnocení, a i když družstvo naší školy letos nezvítězilo,
ostudu jsme neudělali.

Planetárium v tělocvičně
Veliká kopule zabrala třetinu tělocvičny a do ní mohli postupně nahlédnout nejen žáci školy, ale i děti z MŠ Kostelec a Roštění. Programy

Škola v přírodě
Na školu v přírodě jelo v termínu 2.5 - 6. 5.
Žáků z první a
třetí třídy a 16.5. - 20. 5. celkem 35 žáků ze druhé a čtvrté třídy. Ubytováni jsme byli na chatě Mečová v Horní Bečvě. Pro žáky jsme měli
připraveno spoustu aktivit nejenom v místnosti, ale hlavně venku v
přírodě. Jednalo se o různé vycházky s plněním úkolů, stavění domečků pro skřítky v lese, sportovní soutěže na hřišti, lezecká stěna v doprovodu instruktora, která se dětem moc líbila, a téměř všichni tuto
možnost využili. V místnostech ubytovny jsme se nejen učili, ale hráli
také různé zábavné hry v rámci večerního programu. Dbali jsme taktéž na pořádek a bodoval se i úklid pokojů. Druháci a čtvrťáci si také
barvili trička, aby měli památku na školu v přírodě a taky každý obdržel odznak. Za všechny aktivity byli žáci odměněni pěknými cenami,
které jsme mimo jiné dostali i jako sponzorský dar od rodičů, za což
děkujeme. (Foto na str. 16.)
Mgr. Zina Belliová

Strašidelné divadlo
Divadelní soubor Klíček letos představil publiku hru Strašidelný
výlet. Rozverné představení o rodince, která omylem uvízne na hradě
plném strašidel a zlodějů, sehrálo v režii Z. Ballnéra 13 herců. U nás v
Kostelci jej zhlédlo skoro 400 diváků a stejný počet i na přehlídkách
v Hulíně a Kroměříži. Podle častého smíchu a potlesku publika lze
soudit, že se inscenace povedla. A potvrzují to i ceny, které jsme

sestavené od pohádek až po reálné záběry z vesmíru sledovali diváci
vleže, na ploše kopule, a věřte, že to
byl nevšední zážitek.

Svátek poezie→
Recitační soutěž v okresním měřítku se ve své kategorii podařilo vyhrát
Veronice Šiškové. Velmi dobře si
vedla i další děvčata, která nás v
Kroměříži reprezentovala, Petra Podolová a Barbora Furchová.→
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Pohádkový les
Tradiční aktivita žáků 9. ročníku pro děti z MŠ v okolí, pro místní
zájemce i pro žáky 1. - 4. třídy ZŠ proběhla v Kosteleckém lese 1.
června. Pohádkové postavy a úkoly byly jistě hlavním lákadlem příjemné procházky v přírodě. Věřím, že si ji užili všichni návštěvníci i její
organizátoři a jsem rád, že spolupráce základní školy a mateřských
škol funguje skvěle. (Barevné foto na str. 16)

Zvířata ze záchranné stanice

slušné vychování. Opakovaně na hřišti pohazují odpadky a poškozují
zařízení, které členové SDH provozují ve prospěch všech. Díky organizátorům si ale i letos děti i dospělí společné odpoledne a podvečer
užili.
Z. Balllnér

Poplach s SDH
Cvičný požární poplach organizujeme ve škole i s hasiči z SDH Karlovice, Roštění a Pacetluky. Poděkování patří panu Ing. Pospíšilíkovi za
organizaci a všem hasičům za účast i hezké a poučné povídání ve
třídách pro mladší žáky. Ti si také mohli prohlédnout hasičskou techniku
Pan Hořák přivezl i letos zvířata ze záchranné stanice Ikaros. Poutavým povídáním zaujal malé i větší diváky, děti MŠ i ZŠ.

Hostýnská píšťalička
Na soutěži ve zpěvu valašských písní v Bystřici pod Hostýnem vystoupila Eva a Barbora
Furchovy a Veronika Ondruchová. Pěkné třetí místo Evy a čestné uznání Barči nás potěšilo.
Blahopřejeme
Blahopřejeme!

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic pořádá již řadu let základní škola ve spolupráci s
SDH Kostelec. Učitelé se staršími žáky připravují první část odpoledne
s řadou her a soutěží včetně tradičního "letu na koštěti". Přípravu
hranice s čarodějnicí a občerstvení zajišťují členové SDH. Akce se těší
velké oblibě rodičů s dětmi a velmi nás těší, že se zúčastňují i babičky,
dědečkové a další občané Kostelce i okolí. Naopak nás mrzí, že každoročně je třeba prostory hřiště Pod lesem uklízet po nezodpovědných
"návštěvnících", kteří z nějakého neznámého důvodu postrádají

Foto: archív školy, neoznačené články: Mgr. Z. Ballnér

Na výstavě jsou obrázky Kostelce a kosteleckého sportu.→
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Klub vojáků v záloze
Dětský den – VI. ročník soutěže ve střelbě z malorážky
Letošní už šestý ročník soutěže ve střelbě z malorážky se uskutečnil
na střelnici KVZ Kostelec u Holešova v sobotu 4. 6. 2016. Slunečné
počasí přivítalo nejdříve pořadatele, kteří se už od sedmé hodiny
ranní začali scházet na střelnici, aby vše řádně připravili. Připravit
zbraně, terče, zálepky, podložky… Prostě všechno, co je pro řádný
průběh soutěže potřeba.
Po loňské dobré zkušenosti se i letos na společné akci domluvili členové SDH Karlovice společně se členy KVZ Kostelec u Holešova. Proto
také záhy přijel na parkoviště před střelnicí hasičský vůz a příprava
prezentace a soutěží začala i tam.
První zájemci odhodlaní vymazat z terčů desítku dorazili k prezenci v
okamžiku, kdy přípravy finišovaly do cíle. Potom se už opakoval zažitý
scénář. Poučit soutěžící o zásadách bezpečnosti, seznámit je s povely,
provést instruktáž správného míření a spouštění, přidělit každému
instruktora a jde se na to.
Soutěž jako obvykle probíhala ve dvou hlavních kategoriích - mladší
žáci 10 – 12 let a starší žáci. Stejně tak už tradičně si zasoutěžil i
doprovod z řad dospělých.
Za nezbytného trvalého dohledu instruktorů z řad členů KVZ nejdříve
každý absolvoval nástřelné položky. Po vyhodnocení zásahů následují

výstřely soutěžní. Po povelu stop, palbu zastavit je rozhodnuto. Nastupují rozhodčí. Rychle zapsat zásahy do výsledkové listiny, přelepit
terče a nastupuje další skupina soutěžících. Soutěžící se samozřejmě
zastavují i u pořadatelů z SDH, kteří pro ně mají také připravenu zajímavou prezentaci.
A výsledky? V kategorii mladších žáků zvítězil David Juráň nástřelem
67 bodů, druhé místo obsadila Natálie Hradilová nástřelem 45 bodů,
třetí byl Matěj Haša se 42 body.
Ve starších žácích loňské prvenství obhájil David Němec s nástřelem
79 bodů, druhý Zbyněk Holotík dosáhl 78 bodů a třetí místo vybojoval
Jakub Chovanec se 72 body.
V kategorii doprovod zvítězil Martin Servus s nástřelem 85 bodů,
druhý byl Petr Podola s 84 body a třetí Luděk Holotík s 82 body.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem soutěžícím za aktivní účast,
pořadatelům z řad KVZ Kostelec u Holešova a SDH Karlovice za svůj
vynaložený čas, OÚ Kostelec u Holešova a ZŠ Kostelec u Holešova za
podporu akce.
Ing. L. Pavelec, foto autor

Z farnosti
První svaté přijímání
Neděle 05. 06. 2016 byla pro nás velkým svátkem.
Celkem 11 dětí přistoupilo k prvnímu svatému přijímání a
slavnostně přijalo poprvé Tělo a Krev Páně. Velmi významnou roli zde hrají i rodiče, kteří mají nelehký úkol – vést
děti k víře a učit je žít s Ježíšem. (Barevné foto na str. 16.)
Mgr. Monika Motáňová, foto Andrlíková
.

Srdečně Vás zveme na hodovou
mši svatou ke cti sv. Petra a Pavla
dne 3. 7. 2016 v 7:30 hod.
v našem farním kostele
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Hasiči - Karlovice
Činnost sboru:
28. 02. 2016 se pět zástupců sboru zúčastnilo výroční valné hromady
na Slovensku, v družební hasičské organizaci obce Podvysoká. Velitel
sboru, člen rady velitelů okresu a ředitel Hasičského záchranného
zboru Žilinského kraje plukovník Ing. Jaroslav Kapusniak v přednesené zprávě o činnosti DHZ Podvysoká vyzdvihl výborné výsledky
v soutěžní činnosti družstva mužů, žen a mladých hasičů. Poděkoval
družební organizaci za 20letou spolupráci na všech úsecích činnosti.
Starosta obce Milan Matlák poděkoval sboru a zásahové jednotce za
pomoc při záplavách a při rekonstrukci zbrojnice. Ocenil i spolupráci
s družebními organizacemi, a zejména s naším sborem. Jednatel
našeho sboru, člen rady prevence okresního výboru Ing. Ladislav
Pospíšilík poděkoval za pozvání a přislíbil další spolupráci.

V únoru se členové SDH Karlovice na úseku požární ochrany zapojili
do propagace a preventivní činnosti a soutěže Požární ochrana očima
dětí, která byla vyhlášena SH ČMS. Žáci mateřské školy, pod vedením
ředitelky Zdeňky Zaviačičové, nakreslili, jak a kde pomáhají hasiči.

vybrali výtvarnou část soutěže a pod vedením Mgr. Věry Dudíkové se
zaměřili na práci hasičů. Z 12 nejlepších prací zaslaných do okresního
kola se v kategorii ZŠ3 6. - 7. třída umístila Martina Daďová na
3.místě. V kategorii ZŠ4 8. - 9. třída se Barbora Furchová umístila na
3.místě a Anna Křivánková na 1.místě. Tyto práce postoupily do krajského kola. V základní škole se zapojilo do soutěže celkem 119 žáků
ze sedmi tříd. Vyhodnocení soutěže s prohlídkou požární zbrojnice
Kroměříž proběhlo za účasti představitelů okresního sdružení
14. 06. 2016 v prostorách Okresního sdružení hasičů Kroměříž. Soutěž byla vyhlášena i v digitální podobě. Do okresního kola zaslal svou
práci Martin Pospíšilík. V okresním kole se umístila na 1. místě.
Z krajského kola postoupila do kola republikového. Odměny pro první
tři žáky z každé kategorie, jejichž práce postoupily ze základního
kola do okresního kola, zajistila obec spolu s SDH Karlovice a předání
bude provedeno prostřednictvím starosty SDH Karlovice Ing. Ladislava
Pospíšilíka na slavnostním ukončení školního roku. V mateřské škole
budou ocenění předána při návštěvě hasičů v měsíci červnu.
26. 04. 2016 zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Karlovice po
dohodě s vedením základní školy již šestým rokem návštěvu dobrovolných hasičů SDH Karlovice a SDH Roštění ve škole s ukázkou hasičské techniky a přednáškami o požární bezpečnosti. Všichni žáci a
personál školy si vyzkoušeli evakuaci školy, v případě požáru, případně jiné nebezpečné události. Po ukončení ukázky techniky proběhlo
vyhodnocení společné akce a beseda hasičů s vedením školy.
Hasiči tímto děkují všem učitelům a pracovníkům školy za spolupráci
při preventivně výchovné práci.
30. 04. 2016 se zástupci sboru zúčastnili společné hasičské pouti na
sv. Hostýn. Praporečník David Pomajbík nesl sborový prapor spolu s
dalšími 119 prapory v čele průvodu. Hlavním iniciátorem a propagátorem obnovení těchto hasičských poutí byl starosta okrsku a sboru
SDH Kašava bratr Antonín Zaoral, který byl do roku 1957 členem SDH
Karlovice, kde vedl družstvo žen. Za tyto zásluhy mu byl na cestě
k bazilice postaven malý pomníček.
04. 05. 2016 U příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, ocenil

Nejlepší práce byly zaslány do okresního kola. V základní škole si také
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák práci dobrovolných a profesionálních hasičů. V prostorách budovy Zlínského kraje vyznamenal
39 dobrovolných a čtyři profesionální hasiče a zároveň jim poděkoval
za jejich záslužnou a obětavou činnost. Za náš sbor byla oceněna na
doporučení Okresního výboru SH ČMS Ing. Mgr. Elena Pospíšilíková
(foto na str. 16) za práci s mládeží a za práci pro sbor. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili zástupci ředitelství Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a zástupci krajského Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
Ve Zlínském kraji působí 461 profesionálních hasičů a je zde 22 054
dobrovolných hasičů registrovaných v 384 sborech. Zlínský kraj má
největší členskou základnu mladých hasičů v České republice.
08. 06. 2016 uskutečnili členové SDH Karlovice, zástupci zásahové
jednotky Kostelec u Hol. a Pacetluky návštěvu mateřské školy
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s povídáním o hasičích, nácvikem evakuace školky a následnými hrami.

hry Plamen čtyři disciplíny: štafeta CTIF, štafeta dvojic, 4x60m překážky a požární útok s vodou. Po příjezdu a registraci dostali závodníci
označení v podobě pásky a nastoupili na první disciplínu. Ve štafetě
CTIF obsadili 12. místo. V hodnocení kronik a celoroční činnosti, která

Z činnosti mladých hasičů
23. 04. 2016 O zlatou proudnici Hané
První letošní závody ve štafetě dvojic a štafetě 4x60m si mladí hasiči

vyzkoušeli v Kyselovicích.
08. 05. 2016 Pohárová soutěž v Bílanech
Za nádherného počasí soutěžili starší žáci ve dvou disciplínách. Štafetě dvojic, kde se družstvo umístilo na 8. místě, a v požárním útoku,
kde družstvo skončilo na 4. místě.
Hra Plamen –jarní závěrečná část soutěže 14.5. 2016

Na zahájení soutěže bylo opět chladné a deštivé počasí, které se
v průběhu dne neustále zlepšovalo. Část mladých hasičů nám povyrostla, a tak závodili již v kategorii starší žáci. Družstvo bylo nutno
doplnit třemi mladšími žáky. Na malé závodníky čekaly při jarní části

se skládala z odborné přípravy, povinných soutěží, výletů, kulturních
vystoupení a společné vícedenní akce získalo družstvo kladné hodnocení bez udělení trestných bodů. Na štafetě 4x60m se družstvo dostalo opět na 12. místo. Ve štafetě dvojic to bylo 7. místo a v požárním

útoku se umístili na 9. místě. U této disciplíny museli ve své kategorii
stavět i sací vedení a strojník byl jeden ze členů družstva. Po součtu
všech umístění se družstvo umístilo na 12. místě v okrese. Družstvo
soutěžilo ve složení Dominik Geba, Adéla Hlobilová, Klára Mlčáková,
Vendula Rajnochová, Ondřej Václavek, Luděk Mlčák, Kateřina Doláková, Natálie Hradilová, Vojtěch Kojecký.,
Ing. Ladislav Pospíšilík, foto Kristýna Krejčí
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Plán kulturních akcí 2016*
Datum
ČERVEN
25. 6. 2016

Hodina
8:00

Název akce

Místo

Pořádající spolek-organizace

Setkání Kostelců

Spolky
Myslivecké sdružení
Základní škola
ZŠ KOSTELEC
SDH Karlovice
ZŠ
Mateřská škola
Základní škola
SDH Karlovice
Mateřská škola

27.6.2016

8:00

Myslivecká olympiáda pro žáky 1. st. ZŠ

28.6.2016

8:00

Branný den pro žáky 2. st. ZŠ

29.6.2016
červen
červen
červen
Červen
ČERVENEC
1.-3.7.2016
2.7.2015
1 a 2 týden
červenec
9.7.2016 nebo
16.7.2016
SRPEN
srpen
Srpen-září
ZÁŘÍ

8:00
15.30
14:00

Slavnostní shromáždění
Odpoledne s tatínkem
Vystoupení základní školy v Domě seniorů
Hasiči pro Mateřskou školu
Deváťáci ve školce

Kostelecký les
Myslivna
Myslivna
AKCE PRO ŠKOLU
Sokolovna
Zahrada MŠ
Dům seniorů
Hřiště
Zahrada MŠ

Kostelecké hody
Hodový fotbal

Myslivna, staré hřiště
Hřiště SK Moravan

SDH Kostelec
SK Moravan

Denní tábor (dle zájmu)

ZŠ

ZŠ

Nohejbal -13. ročník

Hřiště u rybníka

SDH KARLOVICE

9:00

Kostelecké Wimbledón-volejbal
Letní hasičský Biatlon pro děti a rodiče

Hřiště pod lesem

Sokol
SDH Karlovice

9.9.2016

17:00

ŠKOLNÍ TABORÁK

Hřiště pod lesem

18.9.2016
24.9.2016
září
ŘÍJEN

9:00

Střelecká soutěž pro spolky
Traktoriáda – 6. ročník
KOULENÁ

Střelnice KVZ
Hřiště pod lesem
Náves

Drakiáda
Pochod Slováckými vinohrady
Kostelecký slavíček
Vítání občánků

Lipiny
Slovácko
Sokolovna
Zasedací místnost OÚ
Sokolovna / jídelna
Školní restaurace
SK Moravan

Rada rodičů
Obec
Základní škola
KULTURNÍ KOMISE

Škola
Sokolovna
Mateřská škola
Základní škola

Základní škola
Megalika-Kosteláň, Sokol
Mateřská škola
Rada rodičů
KULTURNÍ KOMISE
KULTURNÍ KOMISE
Kosteláň

9:30

9:00

9:00
13:00

15.10.2016
25.10.2016
říjen

8:00

říjen

Setkání seniorů

říjen
LISTOPAD
listopad
12.11.2016
Listopad
25.11.2016
listopad
listopad
27.11.2016
PROSINEC
8.12.2016
5.12.2016
17.12.2016
12.2016
20.12.2016
27.12.2016
28.12.2016

Sběr železa

31.12.2016
31.12.2016

20:00
16:00

17:00

Podzimní sběr papíru
Megalika – hudební vystoupení
Posezení s prarodiči – besídka pro babičky a dědečky
Vánoční jarmark
Zájezd na divadelní představení nebo muzikál
Turnaj dospělých hráčů v „Člověče, nezlob se!“
Rozsvícení vánočního stromu

17:00 Pochod světýlek ke stromu na náves
dopoledne Mikulášská nadílka
16,00 Vánoční zpívánky
14:00 Vystoupení žáků základní školy v domě seniorů
9:30 Vystoupení Mateřské školy v domě seniorů
9:00 Turnaj ve stolním tenise pro mládež
9:00 Volejbalový turnaj pro veřejnost
Silvestrovský turnaj v malé kopané pro veřejnost na
9:00
umělé trávě
13:00 Silvestrovský pochod

Základní škola
RADA RODIČŮ
KVZ
Kosteláň
Sokol-KOSTELÁŇ

Sokolovna
Náves Kostelec
Náves Kostelec
ZŠ, MŠ, Dům seniorů
Dům seniorů
Dům seniorů
Dům seniorů
Sokolovna
Tělocvična ZŠ
Hřiště s umělým povrchem
Okolí Kostelce

KULTURNÍ KOMISE
SK Moravan

Mateřská škola
Základní škola
Kulturní komise
Základní škola
Mateřská škola
TJ Sokol
TJ Sokol
SK Moravan
Kosteláň

*Změny a skutečné termíny akci budou upřesněny na plakátech a upoutávkách zveřejněných na webových stránkách obce, spolků nebo vývěskách a oznámeny
místním rozhlasem.

Ing. Ladislav Pospíšilík, předseda KOČIS
KOSTKA – číslo 2/2016, vydáno 21. 06. 2016. Zpravodaj obcí Kostelec u Holešova – Karlovice. Ved. redaktorka: Šárka Andrlíková. Redakční rada - kontrola:
RNDr. Marcela Pospíšilíková, Mgr. M. Mikešková. Na čísle spolupracovali: Mgr. Jiří Andrlík, Mgr. M. Motáňová, RNDr. Marcela Pospíšilíková, Ing. P. Hlobil,
Z. Zaviačičová, Mgr. Z. Ballnér, E. Doleželíková, Mgr. M. Mikešková, Mgr. M. Václavková, Mgr. Z. Belliová, B. Furchová, Ing. Tomáš Marek, Jaroslava Ondračková, Ing. Ladislav Pospíšilík, Kristýna Krejčí, Roman Pospíšilík. Korektura: Mgr. Radka Matějová. Tisk: Tiskárna Brázda Hodonín, e-mail:
518367450@iol.cz. Vydala: Obec v Kostelci u Holešova. Povoleno MK ČR E21648. Redakce si vyhrazuje právo krátit články dle uvážení. Uzávěrka příštího
čísla 16. 08. 2016 ve 12:00 hod. Kostka 3/2016 vyjde: září 2016. Náklad: 440 ks. Příspěvky zasílejte na e-mail: andrlikovi@email.cz, telefon: 605 185 256
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Obec občanům, občané obci
Dítě, zázrak života
Jarní vítání občánků se tentokrát uskutečnilo
poslední květnovou neděli 29. 05. 2016. Tradičně se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Kostelce
u Holešova. Během tohoto slavnostního aktu si doprovodný program připravily děti z mateřské i základní školy a pan starosta Ing. Petr Hlobil svým
proslovem přivítal do života v obci Veroniku Dolákovou, Michala Packa, Elišku Hlobilovou a Julii Markovou. Dětem a jejich rodičům přejeme co nejvíce času
stráveného ve zdraví, štěstí a lásce.
Za kulturní komisi: Mgr. Michaela Mikešková

Dům seniorů
Senioři v našem domě nezahálí. Úprava záhonků je práce paní Jurečkové, Ličkové a Režňákové. Paní Hudečková a Gregorová vyrábějí ozdobné krabičky z použitých pohlednic. Obě pletou i ponožky na spaní, zásobují jimi místní tomboly a určitě by uvítaly vlnu ze starých svetrů a použité pohlednice. V létě se při kafíčku usadí pod pergolou a věnují se zábavné činnosti, hraní karet, čtení - bohatou knihovnu obstarává paní
Palichová (obr. na zadní straně obálky). Občas se sejdou při grilování špekáčků. Naši cukrářku, paní Šidlíkovou (obr. č. 1 zleva), jsem zastihla při
výrobě marcipánových ozdob na dorty. Nedávno jsme si prima zazpívali s hudební skupinou kulturní komise (obr. 2., 3). Na klávesy zahrála paní
ředitelka Zaviačičová, na kytaru členka KK Míša Mikešková. Další takové zpívánky plánuje kulturní komise v Domě seniorů na 17. 12. 2016 v
16:00 hodin. Ponesou se ve vánočním duchu. Přijďte si s námi zazpívat!
Jaroslava Ondračková, foto autorka (1), Andrlíková (2)

Okénko do historie

Kácení máje 2016

2016
2016
Foto: Roman Pospíšilík

Otevřeme-li „Slovník spisovného jazyka českého“, najdeme
pod heslem kocanda vysvětlení, že se jedná o zájezdní hospodu z
1. poloviny 19. století, většinou stojící ve vsi. Také na internetu
najdeme pod takovým názvem jména současných restaurací,
hospod, kolib i hotelů v nejrůznějších místech Čech a Moravy.
Pro naše předky byl význam tohoto slova jednoznačný, byla to
velká zájezdní hospoda, kde si mohl unavený forman (povozník)
zajet do dvora umýt se u pumpy, napojit koně, dostat jídlo a v
krajním případě i nocleh a stáj pro koně. Tak tomu bylo i v našem
kraji v dobách starého Rakouska, kdy po silnici od Přerova sjížděl
formanský vůz a vozka již zdálky od křižovatky mezi Němčicemi a
Kostelcem zvolal „Gott sei Dank!“ tj. „bohudík“ a z toho vzniklo
německé „Gottseida“ – později české „kocanda“. A tato Kocanda,
jak se jí dodnes říká (č. p. 88) je stále umístěna při silnici u dolního vjezdu do naší obce (samozřejmě změněná a přestavěná).
Kostelečtí sedláci měli v té době z Kocandy užitek, neboť formani
zde přepřahali unavené koně za koně od sedláků, a to za nemalý
poplatek. Formanské vozy tehdy plnily funkci dnešní kamionové
dopravy či železnice. Dnešní majitelé si již těžko dovedou představit hrkot formanských vozů, otevřená vrata Kocandy, velkou
studnu a vedle ní ještě pumpu. Přestože je to všechno dnes jinak,
stále má v pomístním názvosloví Kostelce název Kocanda své
místo.
Mgr. J. Andrlík, foto Kocandy na str. 16
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Sport
Před prázdninami
Pomalu se již blíží pro školáky ta nejlepší doba v roce, školní povinnosti vystřídají prázdniny a s tím spojené radovánky na koupalištích
nebo doba dovolených. To samé čeká i nás, aktivní fotbalisty. Přichází
opravdu jen krátká přestávka před další mistrovskou sezonou.
Postupně bych rád zrekapituloval konečné výsledky, umístění přípravky a také ještě zatím průběžné umístění mužstev mužů.
Celkové třetí místo našich malých žáčků za suverénním Chvalčovem a velmi dobrými Prusinovicemi je velmi dobrým počinem. V
některých zápasech kluci dokazáli potrápit jak Prusinovice, tak i
Chvalčov. Byly zápasy, ve kterých se dařilo lépe, v jiných zase hůře.
Celkově však musí vládnout spokojenost.
Jak již bylo
uvedeno v minulém čísle Kostky,
během jara jsme
dva týdny po
sobě v Kostelci
uspořádali dva
turnaje. Myslím,
že se turnaje
povedly jak po
stránce sportovní, tak i po stránce organizační.
Rád bych poděkoval trenérům a
také
rodičům,
bez jejichž pomoci by nebylo možné turnaje uspořádat.
Do nové sezony se bude potřeba vypořádat s tím, zda přípravku
rozdělit na mladší a starší. Pokud dojde k rozdělení, bude potřeba
zajistit i odpovídající vedení obou přípravek, protože všichni víme, že
starat se o mládež není vždy jednoduché.

Hlavně z tohoto důvodu se výbor usnesl na tom, že bude nejlepší
variantou B-tým zrušit a nepřihlásit jej do sezony 2016/2017. Někteří
hráči B-týmu tak dostanou možnost trénovat a hrát od příští sezony
za A-tým.
Tabulka III třídy sk. A – okres Kroměříž
Pořadí

Družstvo

Poč. zápasů

Body

1

Komárno-Osíčko

17

42

2

Prusinovice

17

39

3

Žeranovice

17

31

4

Rajnochovice

17

30

5

Martinice

17

28

6

Tučapy

17

24

7

Bystřice pod Host. B

17

18

8

Rusava

17

16

9

Kostelec u Holešova B

17

14

10 Hlinsko pod Hostýnem
17
13
A-týmu ještě zbývá sehrát jeden venkovní zápas v Lukově a následující týden doma se Sehradicemi.
Jarní výsledky a hlavně výkony jsou jako na houpačce. Jeden zápas
skončí naším vítězstvím a následně zápas nezvládneme a prohrajeme.
Nejvíc určitě mrzí výsledky na domacím hřišti, na podzim jsme pohráli
doma jen jednou. Na jaře jsme doma zatím uspěli jen ve dvou případech ze šesti zápasů, body sbíráme hlavně z venkovních hřišť. I přesto
se pohybujeme v klidném středu tabulky.
Tabulka I.B třídy sk. B – Zlínský kraj
Pořadí

Družstvo

Poč. zápasů

Body

1

Malenovice

24

49

2

Příluky

24

44

3

V. Otrokovice B

24

41

Tabulka OP sk. A – mladší přípravka - okres Kroměříž

4

Sehradice

24

41

Pořadí

5

Lůžkovice

24

41

6

Tlumačov

24

39

7

Kostelec u Holešova A

24

37

8

Admira Hulín

24

36

Družstvo

Poč. zápasů

Body

24

72

1

Chvalčov

2

Prusinovice

24

52

3

Kostelec u Holešova

24

36

4

Holešov C

24

32

5

Slavkov pod Hostýnem

24

32

6

Loukov

24

25

7

Pravčice

24

3

U B-týmu zbývá odehrát již jen poslední kolo. Toto kolo
také rozhodne o tom, zda B-tým skončí na 8., 9. nebo 10. místě, protože zajíždí do Hlinska. Ať už zápas dopadne jakkoliv, celkové umístění
se určitě nemůže být bráno jako úspěch. Výsledky byly z velké části
ovlivněny nedostatečně širokým kádrem. V některých zápasech B-tým
hrál jen v deseti hráčích.

9

Nevšová

24

36

10

Veselá

24

36

11

Tečovice

24

33

12

Slavičín B

24

27

13

Lukov

24

22

14 Roštění
24
22
Na závěr bych rád poděkoval všem fanouškům za podporu, sponzorům a lidem, kteří nám pomáhali během ročníku 2015/2016. Věřím,
že nám zachováte přízeň i v následujícím ročníku.
Ing. Tomáš Marek

Vítězné derby
Na zahájení letošní jarní sezóny se 1. B
třídy Zlínského kraje se opět odehrálo derby
Roštění – Kostelec u Holešova.
Po urputné bitvě, ale za krásného počasí a
na soupeřově hřišti vyhrál Kostelec 1 : 2 na
pokutové
kopy.
Přinášíme
fotografii
z průběhu utkání.
Mgr. J. Andrlík, foto na stránce dtto
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Divadelní soubor Klíček (k čl. na str. 8)↑
Škola v přírodě (k čl. na str. 8)↓

S čerty nejsou žerty. Ani v pohádkovém lese. (K čl. na str. 9)↑

První svaté přijímání (k čl. na str. 10)↑

Pohoda pod pergolou (k čl. na str. 14)↑
Kostelecká Kocanda (k čl. na str. 14)↓

Foto na stránce: archív školy (3), Jaroslava Ondračková (1) P. Motáň (1),
Z. Zaviačičová (1), Andrlíková (1), archív SDH Karlovice (1)

Děkujeme hasičům za pěkné dopoledne! Děti z MŠ. ↑
Oceněná Ing. Mgr. Elena Pospíšilíková (vlevo), hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák (za ní) (k čl. na str. 11)↓
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