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 .. Když červenec pěkně hřeje,o Vánocích se zima zaskvěje.                                                                 2/2017..  

Oslavy 90 let SDH Karlovice 

 

V atraktivním programu vystoupili na oslavách i moderně vybavení hasiči z Holešova 

                 Slavnostní průvod                           Ocenění bývalých členů sboru          Historická technika z Roštění 

-                                                             - Jiří Pospíšilík 

 

Foto: Šárka Andrlíková 
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Vážení spoluobčané, 
     v živé paměti máme kouzlo jarních měsíců, kdy se příroda pro-
budila ze zimního spánku k novému životu. Vůně kvetoucích rostlin 
a zpěv živočichů z ptačí říše nám dodaly energii, sílu a optimismus 
do nadcházejícího období. Sluníčko vychází každým dnem dříve a 
zapadá později. Dny se postupně prodlužují. Světlo v nás evokuje 
aktivitu, která je pro život velmi důležitá, pokud ji dovedeme správ-
ně využít. 
     8. května jsme položili věnec a kytice k pomníkům padlých a 
připomněli si tak 72. výročí konce II. světové války. Příspěvkové 
organizace zřízené obcí – mateřská škola a základní škola, připravily 
řadu tematických akcí a programů, které veřejně prezentovaly. 
Pěkné bylo pásmo žáků základní školy v sokolovně u příležitosti Dne 
matek. Jako třešnička na dortu působila závěrečná scénka v podání 
učitelů ZŠ. Děti z mateřské školy se prezentovaly hudebním před-
stavením Ta naše zemi, zemička aneb Staré pověsti české. Předsta-
vení sklidilo velký úspěch, a proto mělo několik repríz – pro tatínky 
a rodinné příslušníky, žáky ZŠ, seniory. Vysoce oceňuji a velmi si 
vážím přístupu personálu v MŠ, s jakým k těm našim nejmenším 
přistupují. Každý víkend jsou v akci členové fotbalového oddílu SK 
MORAVAN a to jak mužstvo dospělých, tak i těch začínajících. KVZ 
(Klub vojáků v záloze) Kostelec u Holešova a SDH Karlovice připravi-
ly u příležitosti dětského dne pro děti zajímavý program. 10. června 
2017 jsme si připomněli 90. výročí založení SDH Karlovice. Členové 
tohoto sboru připravili důstojný program k tak významnému výročí. 
Tento den se z Myslivny do širokého okolí nesly písně z akce zvané 
KOFOLE (Kostelecké folkové léto). Je zřejmé, že společenský a kul-
turní život v obci nestrádá. Aby tomu tak bylo, je třeba ze strany 
obce vytvářet těmto spolkům pro jejich činnost vhodné podmínky, a 
to jak po stránce finanční, tak i materiální. A to se daří. 
     V minulém čísle KOSTKY jsem vás informoval, které akce chceme 
v roce 2017 v obci realizovat. Řada z nich se již uskutečnila. Hasičská 
zbrojnice v Karlovicích má novou fasádu a její celková rekonstrukce 
je tím hotova. Zámkovou dlažbou byly nově vydlážděny prostory 
před garážemi v lokalitě Sušeny, před garáží školní kuchyně a pří-
jezdová cesta k mateřské škole. V sokolovně visí nová opona a 
horizonty. Byla uzavřena smlouva se společností Horák a synové 
z Bystřice pod Hostýnem, která postupně provede revitalizaci obec-
ních pozemků Lipiny. V prázdninových měsících budou v Kostelci a 
v Karlovicích zbudována dětská hřiště, na která obec získala dotaci. 
Uskutečňuje se také odkup pozemku a vodojemu z roku 1918 do 
vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce vybralo firmu, která provede 
opravu fasády na Domě služeb a ochozu na školní kuchyni. Na za-
stupitelstvu obce 27. 6. 2017 opakovaně projednáme výzvu na 
zhotovitele VO (veřejného osvětlení). Jarní měsíce kladou vysoké 
nároky na pracovníky obce. Intenzivní růst vyžaduje opakované 
sečení travnatých ploch, kterých vlastní obec velké množství (travní 
plochy v obci, střelnice, Myslivna, hřiště pod lesem, protipovodňový 
příkop, hřiště ve skále, plochy u rybníka, revitalizovaná skládka 
Karlovice…). Nároky na údržbu stále rostou. Občané se postupně 
přestávají starat o prostory před svými domy a spoléhají na to, že to 
provede obec. Myslím si, že to není správné. Opouštíme něco, co 
pro nás a naše předky bylo zcela samozřejmé, pečovat o nejbližší 
okolí před svými domy. Tento nepříznivý trend se snažíme elimino-
vat výkonnější komunální technikou. 
     Výše popsané řádky by mohly v čtenáři vzbudit dojem, že chod 
obce je zcela bezproblémový. Z mého pohledu konstatuji, že tomu 
tak není. Důkazem toho bohužel jsou jednání zastupitelstva obce. Je 
velká škoda, že se jednání zastupitelstva neúčastní více občanů naší 
obce a připravují se tak o možnost bezprostředního vyjádření svého 
názoru. Již dlouhou dobu skupina opozičních zastupitelů dělá vše 

pro to, aby body projednávané na zastupitelstvu zpochybnila a 
znemožnila jejich schválení. Tito zastupitelé nepodpořili schválení 
rozpočtu obce na rok 2017 jako základního dokumentu pro normál-
ní chod obce. Také nepochopitelně nepodpořili zhotovitele na 
revitalizaci obecního pozemku Lipiny, ani zhotovitele na dětská 
hřiště, kteří vzešli z regulérního výběrového řízení. V rozhodujících 
hlasováních se tito zastupitelé nejčastěji zdržují hlasování nebo jsou 
proti. Výsledek je stejný, daný projekt  nemá jejich podporu. Jejich 
počínání však jde ještě dál. Snaží se obci přiřknout „neoprávněné“ 
jednání ve vztahu k provozování školní jídelny (obec má 
s provozovatelem školního stravování uzavřenou smlouvu, která 
byla schválena orgány obce). V jejich rétorice zaznívají ostrá, tvrdá 
slova – vybírám z písemné přílohy ZZO č. 21, 30. 05.2017, bod 9 
diskuze – vyvození důsledků z auditu: 
…porušení zákona jsou chybou a selháním konkrétní osoby pana 
Ing. Petra Hlobila působícího v roli starosty. …podpora soukromého 
podnikání z veřejných prostředků jsou seriózní trestné činy a měli 
bychom je brát vážně. …Měli bychom jako zastupitelstvo zvážit 
odvolání Ing. Petra Hlobila z funkce starosty obce a podat trestní 
oznámení pro porušení zákona. Dá se očekávat, že příznivci a no-
hsledi Ing. Petra Hlobila ostatní zastupitele přehlasují a budou se 
snažit porušení zákona zamést pod koberec.…Jestliže zastupitelstvo 
rozhodne, že nebude řešit porušení zákonů, někdo bude muset mít 
odvahu na to, aby trestní oznámení podal. Jistě si dokážete domys-
let, kdo to bude. Ing. Petr Žůrek zastupitel. 
     Vážení spoluobčané, divím se, kam až jsou ochotni někteří zastu-
pitelé zajít. Samé negace, urážky, zesměšňování, zavádějící tvrzení. 
Vyhrožování, a to nejen starostovi, ale i zastupitelům stejného 
smyšlení. V naší předvolební proklamaci jsme uvedli: - nabízíme 
změnu - budeme usilovat o lepšího člověka. Na tomto nebudeme 
nic měnit, nepřistoupíme na hru našich oponentů. Někteří z vás se 
mě ptáte, jak to budeme řešit a jak to zvládám. Odpověď je snadná. 
Na své funkci nelpím, mám se kam vrátit – SŠZe Přerov. Řešit to 
budeme stejně jako dosud, každodenní poctivou prací tak, aby na 
konci volebního období byly za námi vidět konkrétní výsledky. 
Zvládám to dobře, protože se řídím heslem „ Rozčilovat se znamená 
mstít se na svém zdraví pro blbost jiných“. Proto se nerozčiluji, jsem 
klidný a myslím si o takovýchto lidech své. Podporu a vnitřní uspo-
kojení nacházím hlavně v rodině a také mezi vámi, kteří smýšlíte 
stejným způsobem a chápete, o co nám jde.  
     V první části jsem se zmínil o řadě akcí, které v obci proběhly. 
Bylo by nesprávné, kdybych se nezmínil o těch, které jsou pro mě 
nejdůležitější a které mi velmi pomáhají. Jsou to pravidelné nedělní 
bohoslužby v místním kostele, který je zasvěcen sv. Petru a Pavlu. 
Jedinečný zvuk místních zvonů, budova kostela s příznačnou archi-
tekturou, pěkný interiér, jasné tóny varhan a především promluva 
místního faráře Otce Vinklera, která nás nutí k zamyšlení. Teprve 
tehdy si člověk uvědomí, proč na tomto světě je a které jsou pro něj 
ty hlavní priority. Touto cestou chci Otci Vinklerovi veřejně za sebe 
a společenství věřících poděkovat  za všechno, co pro farnost vyko-
nal a stále koná. Žádná píseň nesoucí se z Myslivny v rámci KOFOLE 
se nemůže rovnat s písní, kterou jsme si následný den v neděli 
zazpívali v místním kostele – Píseň k NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI. 
     Kvetoucí lípy dávají najevo, že přichází další roční období, období 
léta. Blíží se konec školního roku, následně prázdniny a doba dovo-
lených. Dětem i jejich rodičům přeji, aby si užili společně stráveného 
času v rodinném kruhu, který je neopakovatelný. Zemědělcům přeji 
příznivé počasí v době žní, aby úrodu z polí sklidili ve vysoké kvalitě 
s nízkými ztrátami. Zastupitelstvu obce přeji akceschopnost, tole-
ranci a spolupráci, které navodí optimismus do další práce. 

Ing. Petr Hlobil, starosta obce 

  

Příspěvek starosty obce 
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Zápis ze zasedání Rady č. 6/2017 obce Kostelec u Holešova, kona-
né dne 13. 3. 2017 

1
 

Kontrola usnesení ze zasedání  Rady č. 5/2017 

 udělení plné moci Mgr. Jitce Nedvídkové, advokátce e. č. ČAK 
15785 se sídlem Palackého 518/14, 769 01 Holešov k veške-
rému zastupování ve věci příkazní smlouvy uzavřené dne 4. 7. 
2016 se společností STILT PROJECTS, s. r. o., IČ 28622294, síd-
lem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov. - plná moc udělena 
28. 2.2017. 

Rada schválila 

 zahájit správní řízení ve věci skácení předmětných stromů 
v blízkosti budovy ZŠ a informovat o této záležitosti spolek 
Aktivní Kostelec z. s., jehož účelem je ochrana přírody a 
krajiny. 

 objednat zhotovení nové vlajky obce o rozměrech 
100x150 cm. Jedná se o vlajku slavnostní, vyšívanou. 

Zápis ze zasedání Rady č. 7/2017 obce Kostelec u Holešova, kona-
né dne 27. 3. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 6/2017 

 zahájit správní řízení ve věci skácení předmětných stromů v 
blízkosti budovy ZŠ a informovat o této záležitosti spolek Ak-
tivní Kostelec z. s., jehož účelem je ochrana přírody a krajiny.  
Správní řízení bylo zahájeno, spolek Aktivní Kostelec z. s. byl pí-
semně informován, do řízení se přihlásil. 

 zhotovení nové vlajky obce o rozměrech 100x150 cm. Jedná 
se o vlajku slavnostní, vyšívanou - zhotovení vlajky bylo tele-
fonicky předjednáno, zaslána objednávka e-mailem. 

Rada nevyhověla 

 žádosti o zproštění povinnosti platby za odvoz komunálního 
odpadu. Osvobození od poplatku se řídí ustanoveními Obec-
ně závazné vyhlášky č. 1/2015, čl. 6, které tato žádost nespl-
ňuje. 

Rada souhlasí 

 s umístěním urnového hrobového místa o výměře 1 m2 v 
sousedství rodinného hrobu (dle žádosti ze dne 21.3.2017 
evidované pod č.j. OUKuH - 190/2017). Přesné místo bude vy-
tyčeno v součinnosti žadatele a obce. 

Rada schválila 

 zhotovitele na 5 zakázek - opona a horizonty sokolovny, 
vydláždění vjezdů do garáží Sušeny, vydláždění vjezdu do ga-
ráže u školní kuchyně, rekonstrukci příjezdové cesty k MŠ a 
zhotovení projektové dokumentace na novostavbu šaten u 
fotbalového hřiště. 

 výstavbu plotu před domem č. p. 145 na parcele 66/1. 
Zápis ze zasedání Rady č. 8/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 12. 4. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání  Rady č. 7/2017 

 5 zakázek - opona a horizonty sokolovny, vydláždění vjezdů do 
garáží Sušeny, vydláždění vjezdu do garáže u školní kuchyně, 
rekonstrukci příjezdové cesty k MŠ a zhotovení projektové do-
kumentace na novostavbu šaten u fotbalového hřiště - zahá-
jeno jednání směřující k realizaci jednotlivých zakázek. 

 výstavba plotu před domem č. p. 145 na par-
cele 66/1 - zaslán písemný souhlas. 

 žádosti o zproštění povinnosti platby za odvoz komunálního 
odpadu. Osvobození od poplatku se řídí ustanoveními Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2015, čl. 6, které tato žádost nesplňuje. - 
zaslán doporučený dopis - stanovisko RO č. j. 
OÚKUH/192/2017. 

 umístěním urnového hrobového místa o výměře 1 m2 v sou-

                                                           
1
 * Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka 

sedství rodinného hrobu (dle žádosti ze dne 21.3.2017 evido-
vané pod č. j. OUKuH - 190/2017). Přesné místo bude vytyče-
no v součinnosti žadatele a obce - e-mailem zaslán dopis č. j. 
OÚKUH/190/2017. 

Rada schválila 

 zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení na akci "Rekonstrukce - Dům seniorů, Kostelec u 
Holešova" firmou BM-BAUMAS, spol. s.r.o. dle předložené 
nabídky. 

 vyúčtování  služebních cest starosty obce (cesty soukromým 
vozidlem) za období od 10. 1. 2017 do 6. 4. 2017, dle předlo-
žené knihy jízd a cestovních zpráv 

 vydat souhlas žadateli s provedením stavby na pozemku p. č. 
106/7 v k. ú. Kostelec u Holešova. 

Rada vzala na vědomí 

 informaci o získání dotace na projekt "Naše vysněná 
hřiště". 

Zápis ze zasedání Rady č. 9/2017 obce Kostelec u Holešova, kona-
né dne 24. 4. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 8/2017 

  zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení na akci "Rekonstrukce - Dům seniorů, Kostelec u 
Holešova" firmou BM-BAUMAS, spol. s.r.o. dle předložené 
nabídky - 18.4.2017 zaslána objednávka na zpracování PD, 
připravena smlouva k podpisu. 

 vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým 
vozidlem) za období od 10. 1. 2017 do 6. 4. 2017, dle předlo-
žené knihy jízd a cestovních zpráv - proplaceno z pokladny OÚ. 

  souhlas žadateli s provedením stavby na pozemku p. č. 106/7 
v k. ú. Kostelec u Holešova - stanovisko RO předáno osobně 
žadateli 24. 4. 2017. 

Rada vzala na vědomí 

  ukončení právního zastoupení obce Kostelec u Holešova 
Mgr. Jitkou Nedvídkovou ve věci příkazní smlouvy se spo-
lečností STILT PROJECTS s.r.o. 

Rada schválila 

 udělení plné moci advokátovi Mgr. Zdeňku Machovi ve věci 
sporu se společností STILT PROJECTS s.r.o. 

 smlouvu o dílo č. 7/2017 se zhotovitelem BM-BAUMAS, s.r.o. 
na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu po-
volení na akci "Rekonstrukce - Dům seniorů, Kostelec u Hole-
šova" 

Zápis ze zasedání Rady č. 10/2017 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 10. 5. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 9/2017 

 plná moc advokátovi Mgr. Zdeňku Machovi ve věci sporu se 
společností STILT PROJECTS s.r.o. - plná moc udělena 24. 4. 
2017. 

 smlouva o dílo č. 7/2017 se zhotovitelem BM-BAUMAS, s.r.o. 
na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu po-
volení na akci "Rekonstrukce - Dům seniorů, Kostelec u Hole-
šova" - smlouva podepsána 28. 4. 2017. 

Rada schválila 

 smlouvu mezi obcí Kostelec u Holešova (povinný) a žadatelem 
(oprávněný) v souvislosti s uložením nové vodovodní přípojky 
v služebném pozemku ve vlastnictví obce p. č. 762 a s vybudo-
váním nového sjezdu ke komunikaci obce. 

 nákup šesti kusů laviček s betonovou základnou do obecní-
ho mobiliáře. 

 pro činnost TDI na akci Obnova krajinné zeleně v k. ú. 
obce Kostelec u Holešova společnost FLORSTYL, Panská 
25, 686 04 Kunovice. 
 

Zprávy z obce* 
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Rada doporučila 

 zařadit žádost Linky bezpečí, z. s. o podporu na její činnost ve 
výši 5 000,- Kč na pořad jednání ZO. 

Rada projednala 

 zhodnocení jednání ZO č. 20 ze dne 27. 4. 2017. Schválený 
program jednání měl 9 bodů. Z hlediska hlasování byl problé-
mový bod č. 4 - schválení nejvhodnější nabídky "Obnova kra-
jinné zeleně v k. ú. Kostelec u Holešova. Zhotovitel této akce 
byl schválen nejtěsnějším počtem hlasů. Výsledek hlasování: 
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 4 (Žůrek P., Dulava M., Měrka P., 
Furch R.). Ostatní body jednání byly hlasovány bez problémů. 

 informaci starosty obce ze schůzky konané dne 3. 5. 2017 
mezi obcí a STILT PROJECTEM Přerov za přítomnosti právního 
zastoupení obou stran. Stanovisko obce - neplatit společnosti 
žádnou finanční částku. Zástupci protistrany - zanalyzují danou 
situaci a své stanovisko sdělí právnímu zástupci obce. 

 návrh zastupitele Furcha a připraví návrh na řešení situace 
podomního prodeje v obci. 

 návrh zastupitele Dulavy na vyhlášku o omezení hlučných 
činností; základní vzor veřejné vyhlášky rozeslán zastupitelům 
k podání návrhů řešení; pokud nebudou konkrétní návrhy na 
znění veřejné vyhlášky podány, navrhne RO zařadit na pro-
gram jednání ZO hlasování o tom, zda vyhláška ano nebo ne.  

 návrh místostarostky na rekonstrukci obecních studní - uve-
dení do souladu s ČSN.  

Zápis ze zasedání Rady č. 11/2017 obce Kostelec u Holešova, 
konané dne 22. 05. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 10/2017 

 uzavření smlouvy mezi obcí Kostelec u Holešova (povinný) a 
žadatelem (oprávněný) v souvislosti s uložením nové vodo-
vodní přípojky v služebném pozemku ve vlastnictví obce p. 
č. 762 a s vybudováním nového sjezdu ke komunikaci obce - 
smlouva podepsána 11. 5. 2017. 

 nákup šesti kusů laviček s betonovou základnou do obecní-
ho mobiliáře - lavičky objednány 11.5.2017. 

 pro činnost TDI na akci Obnova krajinné zeleně v k. ú. obce 
Kostelec u Holešova uzavřít smlouvu se společností FLORS-
TYL, Panská 25, 686 04 Kunovic - smlouva podepsána 11. 5. 
2017. 

 zařadit žádost Linky bezpečí, z. s. na pořad jednání ZO - zařa-
zeno na pořad jednání ZO 30. 5.2017. 

Rada doporučila 

  zařadit možnosti řešení propojení dalších notebo-
oků s projektorem na pořad jednání ZO 

 zařadit možnost čerpání dotace na revitalizaci obec-
ního rybníka v Karlovicích na program jednání ZO 

Rada vzala na vědomí 

 společnost STILT PROJECTS s. r. o. upouští od dalšího vymá-
hání pohledávky za práce provedené na základě příkazní 
smlouvy ze dne 4. 7. 2016 

 podnět ze strany SK Moravan na provedení regenerace trav-
naté plochy na fotbalovém hřišti dle nabídky firmy Eurogre-
en. Bude zařazeno na program příštího jednání RO 

 dopis mysliveckého spolku k usnesení RO č. 3/4R/2017 
(souhlas se zájmovým chovem koní na obecním pozemku). 
Členové RO provedou místní šetření a poté RO zaujme 
stanovisko. 

Zápis ze zasedání  Rady č. 12/2017 obce Kostelec u Holešova, 
konané dne 5.6. 2017  
Kontrola usnesení ze zasedání Rady č. 11/2017 

 zařazení možnosti propojení dalších notebooků s projektorem 
na pořad jednání ZO - bod zařazen na program veřejného za-
sedání ZO 30.5.2017. 

 zařazení možnosti čerpání dotace na revitalizaci obecního 
rybníka na program jednání ZO - bod zařazen na program ve-
řejného zasedání ZO 30.5.2017. 

 společnost STILT PROJECTS, s. r. o. upouští od dalšího vymáhání 

pohledávky za práce provedené na základě příkazní smlouvy ze 
dne 4. 7. 2016. 

 podnět ze strany SK Moravan na provedení regenerace trav-
naté plochy na fotbalovém hřišti dle nabídky firmy Eurogre-
en. Je zařazeno na program jednání RO. 

 dopis mysliveckého spolku k usnesení RO č. 3/4R/2017. Členo-
vé RO provedli místní šetření, starosta obce informoval o vý-
sledcích jednání  majitelku koní, stanovisko RO k dopisu mysli-
veckého spolku ze dne 22.5.2017 bude písemně doručeno 
předsedovi spolku. Spásání travnatých ploch v lokalitě Býčí 
louky nebude prováděno. Myslivecký spolek zajistí údržbu po-
zemku formou kosení a odstraňování náletových dřevin. 

Rada schválila 
 nařízení obce Kostelec u Holešova č. 1/2017 o zákazu podo-

mního a pochůzkového prodeje. 
 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Koste-

lec u Holešova za rok 2016. 
 převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace 

Mateřská škola ve výši 5671,38 Kč do rezervního fondu. 
 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kostelec 

u Holešova za rok 2016. 
 schvaluje provést regenerační zásahy na trávníku fotbalového 

hřiště technologií EUROGREEN za podmínky, že bude dodrže-
na nabídková cena ve výši 39997,- Kč včetně DPH. Regenerač-
ní zásahy provede firma EUROGREEN CZ, s. r. o., náměstí Jiří-
ho 2., 407 58 Jiřetín. 

Rada doporučila 

 zadat realizaci nových webových stránek firmě AVONET, s.r.o. 
a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy o dílo. 

Diskuze 

 návrh - zaslat omluvný dopis a zdravici do Kostelce u Stříbra u 
příležitosti Setkání Kostelec 

 dotaz na stav zakázky na novou vlajku obce, starosta informo-
val o jednání se zhotovitelem - předpoklad dodání v září 2017  

 dotaz na stav přípravy Kosteleckých hodů, informace starosty 
- kolotoče budou, hudba zajištěna, s posekáním trávy na mys-
livně se počítá 

 starosta informoval o drobných změnách PD na veřejné osvět-
lení, dopracovaná PD bude dodána 7.6.2017, následně bude 
svolána pracovní schůzka tak, aby bylo možné konečnou verzi 
předložit na nejbližším veřejném zasedání ZO 

 jednáno ve věci vyčištění, dezinfekce a stavebních úprav 
obecních studen  

 informace o financování projektu bezbariérová škola 
 

Usnesení ze  zasedání  Zastupitelstva č. 18/2017 obce Kostelec u 
Holešova, konané dne 28. 2. 2017  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje: 
1/18Z/2017    program jednání 
4/18Z/2017 rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok 2017 
v objemu příjmů 14.146.700,- Kč a objemu výdajů 14.146.700,- Kč 
5/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/1 pro 
Myslivecké sdružení Kostelecký les, z.s. 
6/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/2 pro TJ 
Sokol Kostelec u Holešova 
7/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/3 pro SK 
Moravan Kostelec u Holešova, z.s. 
8/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/4 SDH 
Kostelec u Holešova 
9/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/5 SDH 
Karlovice 
10/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/6 pro KVZ 
Kostelec u Holešova 



5 
 

11/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/7 pro 
Kosteláň, z.s. 
12/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/8 pro 
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Holešov 
13/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/9 pro 
Sociální služby Uherské Hradiště 
14/18Z/2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č. D/2017/10 pro 
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje 
15/18Z/2017 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, 
navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele o 4% - dle přílohy č. 6 
s platností od 1. 3. 2017. Při souběhu funkcí u neuvolněného zastu-
pitele (např. předseda výboru a člen ZO) náleží měsíční odměna až 
do výše součtu jednotlivých nároků. 
18/18Z/2017 pro realizaci projektu "Modernizace a rozšíření 
veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova" variantu LED tech-
nologie. 
19/18Z/2017  Příkazní smlouvu - Dobrá zakázka, s. r. o., Hlubinská 
1378/36, 702 00 Moravská Ostrava 
20/18Z/2017 projektovou dokumentaci "Obnova krajinné 
zeleně v k. ú. Kostelec u Holešova" 6/2016 Florsty,l s. r. o. 
21/18Z/2017 prodej pozemku pro Tkadlčíka Pavla a Tkadlčí-
kovou Martinu, č. p. 7 - p. č. 740/6 o výměře 95 m2, pro Hermanna 
Luďka a Hermannovou Dagmar, č. p. 203 - p. č. 740/5 o výměře 16 
m2, pro Hlobila Tomáše, č. p. 8 - p. č. 740/4 o výměře 30 m2. Cena 
za 1 m2 je stanovena na 20,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním se zájemci o 
koupi uvedených pozemků a realizací prodeje. 
22/18Z/2017 odkup pozemku p. č. 618/9 v k. ú. Kostelec u 
Holešova za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 9.170,- 
Kč. 
23/18Z/2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění stravování 
mezi "Objednatelem" obcí Kostelec u Holešova a "Poskytovatelem" 
SCOLAREST - zařízení školního stravování, s. r. o. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
2/18Z/2017 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 17 ze 
dne 8. 12. 2016. 
3/18Z/2017 informace o činnosti OÚ v období od 8. 12. 2016 
do 26. 2. 2017. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova revokuje 
17/18Z/2017  usnesení číslo 6/17Z/2016, 7/17Z/2016 a 
8/17Z/2016. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá 
16/18Z/2017  starostovi obce vypovědět Příkazní smlouvu s příkaz-
níkem STILT PROJECTS, s. r. o. 
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje pro realizaci 
projektu "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Koste-
lec u Holešova" variantu SODÍKOVÉ technologie. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Příkazní smlouvu 
č. SW09/2017, "příkazník" IWWAL consulting, s. r. o. se sídlem Na 
Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž. Pověřuje starostu obce podpi-
sem této smlouvy. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Příkazní smlouvu 
- Dobrá zakázka, s. r. o., Hlubinská 1378/36, 702 00 Moravská Os-
trava. 
Usnesení ze  zasedání Zastupitelstva č. 19/2017 obce Kostelec u 
Holešova, konané dne 14. 3. 2017  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
1/19Z/2017  program jednání  

2/19Z/2017 výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy na zho-
tovitele plánované akce "Obnova krajinné zeleně v k. ú. Kostelec u 
Holešova." Pověřuje starostu obce vyhlášením výzvy a zajištěním 
výběrového řízení. 
3/19Z/2017  projekt na zbudování dětského hřiště zaslaný na MMR. 
Usnesení ze  zasedání Zastupitelstva č. 20 obce Kostelec u Holešo-
va , konané dne 27. 4. 2017  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
1/20Z/2017  program jednání 
4/20Z/2017 pro realizaci projektu "Obnova krajinné zeleně v 
k. ú. Kostelec u Holešova" uchazeče s názvem Horák a synové, 
Okrasné školy, s. r. o. se sídlem Za drahou 1276, 768 61 Bystřice 
pod Hostýnem. 
5/20Z/2017 koupi 14 m2 pozemku p. č. 161/3 v k. ú. Koste-
lec u Holešova. Cena za 1 m2 je stanovena na 20,-Kč. 
6/20Z/2017 výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy na zho-
tovitele plánované akce "Naše vysněná hřiště." Pověřuje starostu 
obce vyhlášením výzvy včetně zveřejnění na úřední desce a zajiště-
ním výběrového řízení. 
7/20Z/2017  technické rozšíření možnosti více vstupů signálu pro 
dataprojektor. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
2/20Z/2017  informace o plnění usnesení ze zasedání č. 18 ze dne 
28. 2. 2017 a č. 19 ze dne 14. 3. 2017. 
3/20Z/2017  informace o činnosti OÚ v období od 27. 2. 2017 do 
26. 4. 2017. 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č. 21/2017 obce Kostelec u 
Holešova, konané dne 30. 5. 2017 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
1/21Z/2017  program jednání. 
4/21Z/2017 pro realizaci projektu "Naše vysněná hřiště" 
uchazeče s názvem Bonita Group Service, s. r. o., Koráb 131, 666 01 
Tišnov. 
5/21Z/2017 zhotovitele na opravu fasády na Domě služeb č. 
p. 58 a opravu ochozu na školní kuchyni č. p. 150 firmu RooS Kro-
měříž, s. r. o., Bílanská 1836/16a, 767 01 Kroměříž. 
6/21Z/2017  zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 437/12 o výmě-
ře 24 m2. 
7/21Z/2017  zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 437/13 o výmě-
ře 24 m2. 
8/21Z/2017 zadat vypracování projektové dokumentace 
revitalizace obecního rybníka společnosti AXIOM engineering, s. r. 
o. pro následnou žádost o dotaci na SFŽP. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
2/21Z/2017  informace o plnění usnesení ze zasedání č. 20 ze dne 
27. 4. 2017. 
3/21Z/2017  informace o činnosti OÚ v období od 27. 4. 2017 do 
30. 5. 2017. 
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zhotovitele na 
opravu fasády na Domě služeb č. p. 58 a opravu ochozu na školní 
kuchyni č. p. 150 firmu RooS Kroměříž, s. r. o., Bílanská 1836/16a, 
767 01 Kroměříž. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zhotovitele na 
opravu fasády na Domě služeb č. p. 58 a opravu ochozu na školní 
kuchyni č. p. 150 firmu PROVING, s. r. o., Poštovní 480, 768 24 
Hulín. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje na základě 
Veřejnoprávní smlouvy č. D/2017/11 příspěvek na činnost Linky 
bezpečí, z. s. ve výši 5000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje realizaci propo-
jení dalších notebooků s projektorem v zasedací místnosti formou 
drátového připojení. 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce 

 



6 
 

Ta naše zemi, zemička… aneb Staré pověsti české 
     Tak se jmenoval program, kterému jsme v mateřské škole věno-
vali více než dva měsíce práce. A výsledkem byl muzikál pro děti, ve 
kterém se zpěvem, tancem, hrou na rytmické a melodické hudební 
nástroje i formou dramatických scének seznámily naše děti s dějem 
pěti pověstí z historie české země. Poznaly praotce Čecha, vojvodu 
Kroka i jeho dcery - Kazi, Tetu a Libuši, silného Bivoje i moudrého 
Přemysla, pyšného Křesomysla a statečného Horymíra. Naučily se 
spoustu písniček a formou hry poznávaly život v našich zemích 
v dávných dobách, kdy se pod horou Říp usadili naši předkové, aby 
zde založili první vesnice, postavili první hradiště a hrady a učili své 
děti krásné české řeči.  
     Výchova k vlastenectví nemusí být strohým poučováním nad 
knihami s obrázky státních symbolů. Myslím, že se nám podařilo 
vzbudit v dětech opravdovou hrdost na to, že také patří k těm, kdo 

kdysi dávno osídlili toto krásné území, ze všech stran chráněné před 
nepřáteli hradbou hor. Že vědí, kde je jejich domov,   a že třeba 
nebudou patřit k těm, kdo zpívají: „…země česká, domov můj…“ 
pouze v rámci oslav vítězství našich hokejistů v zápase mistrovství 
světa. 
     Užili jsme si to - a bylo nám při tom spolu dobře. Děti samy na-
malovaly krásné kulisy. Maminky jim připravily úžasné kostýmy a 
zapůjčily řadu rekvizit. Co nám chybělo, vyrobili jsme si v mateřské 
škole. Nakonec jsme naše „muzikálové divadélko“ sehráli celkem 
4x, a vždy s velkým úspěchem.  
     Závěrem bych chtěla říci, že jsem na naše děti moc hrdá. Ne 
proto, že se toho tolik naučily. Ale proto, jak opravdově si „Staré 
pověsti české“ prožily a užily. 

Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola, foto autorka 

 

  

Mateřská škola 

 

 Libuše 

Zatčení Ho-

rymíra 

→Bivoj chytil 

kance 

←Kance se 

nebojíme 

↙Dáme se do 

tance 

↘Horymír 

↓Utíkám Kazi 

pro bylinky 
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Atletický čtyřboj 
Dne 16. května 2017 jsme 
s žáky 4. a 5. ročníku 
reprezentovali naši školu 
v atletickém čtyřboji. 
Akce se konala na 2. 
základní škole v Holešově, 
kde nás uvítala paní 
ředitelka se sportovní-
mi reprezentanty dalších 
škol. Žáci mezi sebou 
soutěžili v těchto disciplí-
nách – trojskok, hod 
medicinbalem, skoky přes 
švihadlo a sedy lehy. 
Všem nadšeným sportovcům se moc dařilo a za odměnu jsme se 
prošli holešovským zámeckým parkem a vychutnali zmrzlinu při 
jarních paprscích žhavého slunce.  

Mgr. Renata Barotová 
Školní akademie 
(zb.)Pro maminky ke Dni matek a pro ostatní pro potěšení připravily 
děti se svými učitelkami pásmo vystoupení. Podle potlesku se líbila 
nejen vystoupení jednotlivých tříd, ale i překvapení v závěru pro

gramu. Děkujeme za přízeň a podporu. 
Beseda o včelkách 
Žáčky první třídy navštívil pan Tobolík ( tatínek Nikolky ) a udělal 
velmi zajímavou besedu o včelkách, které chová. Děti beseda dost 
zaujala, poslouchaly s nadšením, měly spoustu dotazů. Pan Tobolík 
měl s sebou i plástve a jeho domácí med, takže beseda končila 
ochutnávkou. Protože to bylo super, požádali jsme také o krátké 
povídání v 2. třídě. Takže nakonec beseda byla pro 1. i 2. třídu. 

Mgr. Petra Dítětová 
Beseda s SDH 
(zb.)O práci hasičů se nejen povídalo, ale děti viděly i praktické 
ukázky techniky a obleků a pomůcek pro hašení požáru. Děkujeme 
hasičům z Karlovic, Kostelce, Roštění i Prusinovic.   

Projekt Co umím na ZŠ v 
Kostelci u Holešova  
Na začátku někdy před 12 
lety byla myšlenka. Pojďme 
dát našim žákům možnost, 
aby nám učitelům, ale také 
svým spolužákům řekli něco 
více o sobě. Co dělají ve 
volném čase?  
A tak se zrodil projekt s 
názvem - Co umím? Projekt, 
který dá žákům v určeném 
čase prostor sdělit ostatním, 
co je zajímá, baví, čemu se 
věnují. Zaměřili jsme ho na 
osmý ročník. Tady jsou již i 
dostatečně zběhlí v práci s 

počítačem, aby si připravili prezentaci, vložili do ní třeba fotky či 
vlastní video.  
Půl roku mají žáci na přípravu projektu spolu se svým konzultantem 
z řad učitelů či jiných dospělých a pak přijde den představení vlastní 
práce před publikem a porotou.  
Při tom musí komentovat vlastní prezentaci, komunikovat s diváky a 
reagovat i na případné dotazy. Přidanou hodnotou jsou názorné 
ukázky a pomůcky, které si žáci přinesou, fotky, které sami nafotili, 
video, jež natočili.  
Porota i diváci bodují jednotlivá vystoupení a autoři nejlepších 
prezentací získávají diplomy a drobné ceny. Každoročně nás neje-
den projekt příjemně překvapí svou vysokou úrovní a každoročně 
takto překvapí i prospěchově slabší žáci.  

Mgr. Alena Julinová  
Čtení v MŠ 
(zb.) V rámci projektu Celé Česko čte dětem pravidelně nejstarší 
žáci školy čtou ve všech spolupracujících MŠ. Tato fotka je z MŠ 
Kostelec u Hol. Děti byly pozorné a dokázaly výborně spolupraco-
vat. V závěru zvládly i kreslení pracovního listu ke čtenému textu. 
Rádi zase přijdeme.Foto:str.10 
Den Země 
 (zb.) Celá akce v řádu několika 
hodin byla zaměřena přede-
vším na praktický úklid 
v jednotlivých částech obce, 
mapování odpadu, který už 
dětskými silami nezvládneme, 
a hlavně se nám snad podařilo 
posílit povědomí žáků o tom, 
jak by mělo vypadat prostředí 
jejich obce. 
Divadelní soubor Klíček 
V letošním roce jsme zpraco-
vali pohádku s písničkami Vodníci a čerti. Členové souboru, žáci 3. - 
9. ročníku, hráli celkem šest 

představení včetně přehlídek v Hulíně, Kroměříži a ve Hvozdné. 
Získali jsme také 
několik cen: 
ocenění poroty 
za herecké výko-
ny (Barbora 
Furchová ve 
Hvozdné a 
v Kroměříži, Eva 
Furchová 
v Kroměříži). Jako 
režisér bych chtěl ocenit pomoc paní učitelky Václavkové při přípra-
vě představení a zájezdech na vystoupení. 
Druhé poděkování věnuji členům souboru, protože skvěle zvládli 
představení bez hudby a doprovodů k jednotlivým písním, když nám 
těsně před představením v Kroměříži prasklo CD s nahrávkami. 

Mgr. Z. Ballnér 

Základní škola 
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Dopravní soutěž 
16. 5. 2017 se naši žáci zúčastnili okresního kola dopravní soutěže 
v Kroměříži. V souboji o ceny a postup do krajského kola se utkalo 
v rámci dvou věkových kategorií celkem 17 družstev. Disciplíny byly 
tradičně čtyři – test z pravidel silničního provozu, jízda po doprav-
ním hřišti, poskytování první pomoci a jízda zručnosti. K naší 

velké radosti se žáci mladší kategorie (Jan Mácha, Vojta Lipner, 
Natálie Hradilová, Kamila Uhlířová) umístili na krásném 4. místě a 
starší kategorie (Tomáš Bílek, Ondřej Václavek, Veronika Škrabalo-
vá, Petra Hejníčková) na 2. místě. Další dobrou zprávou je, že si 
naprosto nejlépe vedli v poskytování 1. pomoci! Ještě jednou vám 
děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy a přeji všem našim 
žákům i zaměstnancům mnoho ve zdraví najetých kilometrů 
o blížících se prázdninách.  

Mgr. M. Ministrová 
Exkurze Kroměříž 

 (zb.) Jednou z exkurzí, které v rámci celoškolního plánu žáci absol-
vují, je i výjezd do Kroměříže pro žáčky druhého ročníku. Poznávají 
městskou zástavbu, architekturu i základní provoz na rušném ná-
městí. Navštěvují také kroměřížské zahrady. 

Hostýnská píšťa-
lička 
 (zb) Pravidelně 
se zúčastňujeme 
soutěže ve zpěvu 
valašských písní i 
přesto, že vzhle-
dem k poloze naší 
obce nemohou 
naši žáci postou-
pit do vyšších kol 
soutěže (Kostelec 
u Holešova neleží 
podle organizáto-
rů na Valašsku). 
Letos se Karolínce 
Motáňové z první 
třídy podařilo 

získat pěkné umístění ve své kategorii. 
 
Pohádkový les 

 
(zb.)Na každoročně pořádanou akci pro nejmenší školáky zveme i 
děti z místní a okolních MŠ. Připomínáme si tak aktivně Den dětí. 
Spolu s učiteli jej připravují žáci nejstarších ročníků a věříme, že se 
dětem i letos v lese líbilo. 
Kopaná v Prusinovicích 

 (zb.) Okresní fotbalový svaz pořádal pro děti 1. - 3. ročníku setkání 
s fotbalem – dopoledne plné dovednostních soutěží i her, na které 
zajistili pro všechny třídy nejen program, ale i dopravu. 
Celá akce měla podpořit zájem dětí o sport, především o kopanou, 
s možností pokračovat v činnosti v rámci oddílu v místě svého byd-
liště.  
Školní kolo recitační soutěže  

Literární přehlídka básní a poezie patří již k tradičním březnovým 
aktivitám naší školy. Nejinak tomu bylo i letos. Školní kolo recitační 
soutěže bylo pořádáno letos pro žáky 1. -  9 ročníku. Soutěžilo se 
v několika kategoriích, v nichž porota nakonec rozhodla o vítězích 
takto: I. třída:  Alena Jindrová, II.a III. třída:  Lucie Zemanová, IV. a V. 
třída: Jakub Šiška, VI. – IX. třída:  Barbora Furchová.  
V okresním kole v Kroměříži reprezentovala naši školu Barbora 
Furchová, a protože získala 1. místo, postupuje do kola krajského.  
Děkujeme všem za účast v této soutěži, vítězům blahopřejeme.  

Eva Doleželíková  
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Sportovní dopoledne 
(zb.)Letošní sportovní aktivity pro starší žáky ZŠ v rámci Dne dětí 
proběhly na hřištích v Němčicích. Byli bychom rádi, kdyby žáci školy 
poznávali i sportoviště a prostředí v sousedních obcích. Věříme, že 
to bude motivací nejen pro sport ale i pro správné chování dětí a 
mládeže v prostorách obce, v níž bydlí, nebo kterou navštíví. 
Krmítka v Bystřici  

 
(zb.)Na pozvání SŠ přijela 8. třída v rámci jednoho dopoledne do 
dílen SŠ nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem. V plně vybavené 
dílně si pak mohli vyrobit vlastní ptačí krmítko. Nejenže byli žáci na 
své výtvory pyšní, ale dostali jsme i pochvalu za vzorné chování. 
Vážíme si spolupráce a děkujeme. 
Zájezd na Slovensko 

 (zb.) Podle návrhu pana učitele Suraly uspořádala škola zájezd do 
Jánošíkových dier. Vzhledem k tomu, že zájemců ze školy bylo na-
konec méně než v plánovaném průzkumu, nabídla škola možnost 
zúčastnit se zájezdu i rodičům a občanům obce. Výlet se skvěle 

vydařil nejen díky dobrému počasí, ale především díky výborné 
organizaci a přípravě akce, kterou pan učitel zajistil a doplnil poví-
dáním o Slovensku a Jánošíkovi. Věříme, že se zájezd líbil všem 
zúčastněným. 
Akce ve školní družině 
Věřím, že čtenáři už ví, že paní vychovatelky ve školní družině děti 
jen nehlídají před jejich odchodem ze  školy, ale probíhá zde tzv. 
zájmové vzdělávání podle předem stanoveného plánu. Ten je 
v průběhu roku doplňován dalšími akcemi. Tentokrát to byly Čaro-
dějnice a zápolení ve stolní hře Člověče, nezlob se. 
Ve III. oddělení školní družiny se 20. dubna 2017 bojovalo ve hře 
Člověče, nezlob se. Nechybělo povzbuzování, napětí ani drama. V 
kategorii 3. třídy zvítězila Natálka Zapletalová, v 5. třídě Denisa 
Zemánková. Soutěžící za svůj výkon získaly věcné odměny a diplo-
my.  

Mgr. Elena Pospíšilíková 
M
g
r

↑Zápis do 1.  třídy 

↙ Slet čarodějnic v družině 

↓ Vystoupení v Domě seniorů 
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První svaté přijímání 
     V letošním roce, dne 11. 6. 2017, přistoupilo k prvnímu svatému 
přijímání celkem 6 dětí z obcí Kostelce u Holešova a Roštění. Slav-
nostní mše svatá se konala v kostele sv. Floriána za velké návštěvy 
rodičů, kmotrů a dalších příbuzných i farníků. V hodinách nábožen-

ství se děti seznámily s křesťanskou naukou a přiměřeně svým 
schopnostem pochopily základní tajemství víry. Před přijetím svá-
tostného pokrmu vykonaly také první svátost smíření. 

Barevné foto na str. 16 

Umění modlitby 
     „Modlitba by měla být pohnutkou ke změně,“ připomínal 
nám nedávno při nedělním kázání P. Vinkler. Ale umíme se 
dobře a opravdově modlit, nebo pouze odříkáváme naučené 
texty? Lidé často říkají, že se to neumí, nebo neví, jak na to.  
Modlitba je náš osobní rozhovor s Bohem. Můžeme mu říct 
všechny své myšlenky, pochyby i radosti. Vše, co prožíváme. 
Rozhovor, který má být pravdivý a otevřený, bez přetvářky, kdo 
jsme a jací jsme.  
     Ať už využíváme naučené texty (Otče náš, Zdrávas Maria …) 
nebo vlastní slova, je důležité najít si pro budování vztahu 
s Bohem čas. Pokud budeme čekat na to, až nám nějaká chvíle 
vybude, je téměř jisté, že se nikdy modlit nezačneme. Není 
nutné hledat ideální podmínky. Bůh se s námi nesetkává 
v ideálním světě, ale v každodenním životě v konkrétních situa-
cích. Přestože Boha nevidíme, víme, že je s námi a chceme mu 
tento čas modlitby věnovat. Neexistují dokonalé metody mod-
litby. Různé způsoby a techniky jsou jen prostředky k cíli, které 
nám pomáhají udržet naše srdce i mysl otevřené Bohu. 
     Pro křesťana je modlitba důležitá jako dýchání pro tělo. 
Nejlépe se ji naučíme praxí tak, že se modlit prostě začneme. 
Modleme se tak, jak umíme. Jde o to být s Bohem, v jeho pří-
tomnosti. Komunikuje s námi skrze naši mysl, dotýká se našeho 
srdce, zasahuje nás v našich pocitech, dává impuls naší před-
stavivosti. Ztišíme-li své myšlenky a dáme prostor Jemu, může 
k nám promlouvat a vést nás svým originálním způsobem. 

 Mgr. Monika Motáňová, foto P. Motáň 
 
 

 

  

Z farnosti 

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pra-
vý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.  
(Jan 6, 54-56) 

Čtení v mateřské škole, str. 7 Diplomy z dopravní soutěže, str. 8 
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VII. ročník soutěže ve střelbě z malorážky 
     
Slunečné ráno bez mráčku zastihlo členy KVZ Kostelec u Holešova 
při přípravě sedmého ročníku soutěže ve střelbě z malorážky, která 
se uskutečnila na střelnici KVZ v sobotu 3. 6. 2017. Do osmé hodiny 
ráno, kdy podle plánu měla nastoupit k soutěžnímu klání první 
skupina soutěžících, se podařilo vše včas připravit.  
     Na parkovišti před střelnicí se prezentoval SDH Karlovice vyba-
vením pro hasičský potěr – oddíl Florian 1. Rozsáhlejší expozici 
tentokrát zabránila nutnost uspořádat ve stejném termínu regio-
nální soutěž v požárním sportu. Cení se, že i za těchto okolností se 
SDH Karlovice podařilo prezentaci zajistit.  
     Krátce po osmé hodině byl spuštěn pro první soutěžící nacvičený 
scénář: poučení o zásadách bezpečnosti, seznámení s povely, vy-

světlení správného míření a spouštění, rozlosování stanovišť 
s přidělenými instruktory a už se velelo k zahájení nástřelných ran. 
Po jejich vyhodnocení a posledních radách zbývalo pečlivě vypraco-
vat rány soutěžní. Pro větší plynulost tentokrát podepsané terče 
vyhodnocovala komise rozhodčích „naležato“ a soutěžícím byly 
rozdány až po zápisu do výsledkové listiny. 
     Soutěž, jak už je zvykem, probíhala ve dvou hlavních kategoriích 
- mladší žáci 10 – 12 let a starší žáci. Vedlejší, ovšem neméně důle-
žitou kategorií, jsou dospělí z řad doprovodu.   
     Výsledky nejlepších v jednotlivých kategoriích jsou shrnuty 
v následující tabulce

 

Jméno Kategorie 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ran Celkem Pořadí 

Natálie Hradilová 10 - 12 1 3 2   2 1 1         10 74 1 

Jakub Šiška 10 - 12   1 2 1 2 2 1   1     10 60 2 

Petr Dorničák 10 - 12   1 2 2 2     1   1 1 10 55 3 

                                

Ondřej Václavek >12 2 4 1 1 2             10 83 1 

Marek Příhoda >12   5 4   1             10 83 2 

David Němec >12   5 2 2 1             10 81 3 

                                

Jitka Dolníčková doprovod   5 4 1               10 84 1 

František Měrka doprovod 1 2 3 3 1             10 79 2 

Gabriela Křižková doprovod 1 2 4   2 1           10 77 3 

 
     Tito soutěžící byli v hlavních kategoriích oceněni medailemi, 
diplomy a dárkovými balíčky, dospělí z řad doprovodu si odnesli 
diplomy. 
     Děkujeme soutěžícím za aktivní účast, pořadatelům z řad KVZ 

Kostelec u Holešova a SDH Karlovice za jejich vynaložené úsilí, OÚ 
Kostelec u Holešova a ZŠ Kostelec u Holešova za podporu akce a 
věříme, že se všichni účastníci dobře bavili.    

L. Pavelec

Klub vojáků v záloze 
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Hra Plamen Chropyně  

V sobotu 13.5.2017 se mladí hasiči zúčastnili okresního kola hry 
Plamen v obci Chropyně. Družstvo bylo zařazeno do kategorie 
starších žáků. Soutěžili Ondřej Václavek, Luděk Mlčák, Adéla Hlobi-
lová, Natálie Hradilová, Vojtěch Kojecký, Jakub Slezák, Eliška Huva-
rová a Šimon Kirnig. Závodníci svou rozhodností a odhodláním 
vybojovali konečné 12. místo v okrese.  

Okresní kolo hasičského dorostu 

V neděli se vydala skupinka dorostenců vedená svými vedoucími na 
závody jednotlivců, kteří soutěžili ve třech disciplínách: běhu na  
100 m s překážkami, dvojboji a testech z požární ochrany. 
V kategorii starší dorostenky se Tereza Válková umístila na 4. místě 
a Anna Mlčáková na 5. místě. V kategorii starší dorostenci se Mar-
tin Pospíšilík umístil na druhém místě a vybojoval si postup do 
krajského kola. 

Závod jednotlivců na 60 m s překážkami, 
Břest 

3. června soutěžili mladí hasiči 
ve třech kategoriích na pře-
kážkové dráze v obci Břest. 
Soutěžili Luděk Mlčák, Natálie 
Hradilová, Šimon Kirnig, Eliška 
Huvarová, Jakub Slezák a 
přípravka: Ellen Slezáková a 
Michal Hradil. 
Natálie Hradilová mezi mlad-
šími dívkami obsadila 1. místo. 

Okrskové kolo 
v požárním sportu 
3. června uspořádal náš sbor 
okrskové kolo v požárním 
sportu pro okrsky Prusinovice 
a Holešov. Družstvo mužů se 
umístilo na 3. místě. 

90 let SDH Karlovice  

V sobotu 10. 6. 2017 oslavili dobrovolní hasiči své výročí.  Pro děti 
se přichystala soutěž o Karlovický pohár. Za deštivého počasí se 
domácí družstvo umístilo na 3. místě. 

Hasiči Karlovice 
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Odpoledne přichystali hasiči pro veřejnost přehlídku hasičské tech-
niky okolních sborů doplněnou ukázkami zásahů. Představila se i 

skupinka vojenské historie s ukázkou vztahující se k posledním 

dnům války, kdy obci hrozilo vypálení. 
Vedoucí a instruktoři mládeže spolu s výborem SDH Karlovice děku  

jí všem mladým hasičům za dobrou reprezentaci sboru. Dále děkují 

všem účinkujícím, pozvaným hostům a divákům za účast a podporu. 
 

Krajské kolo dorostu 

 
11. 6. 2017 se Martin Pospíšilík zúčastnil krajského kola dorostu 
v Kroměříži. Ve velmi silné konkurenci v kategorii starší dorostenci 
vybojoval 4. místo se ztrátou 0,3 sec. na třetí místo. Podařilo se mu 
předstihnout i kolegu z Morkovic, se kterým postoupil z okresního 
kola, kde reprezentovali okres Kroměříž. 

Ing. Ladislav Pospíšilík 
. 

  

Foto: archív SDH (8), Andrlíková ((6) 

Martin Pospíšilík 
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Fotbal – mladší přípravka 
Mladší přípravka si podzimními výsledky vysloužila nadstavbovou 
část s označením „skupina o 9. místo“. Vzhledem k tomu, že šlo o 
více méně vyrovnané týmy, byly k vidění pěkné zápasy, ze kterých 
se nám jich podařilo jedenáct vyhrát. U zbývajících pěti, které jsme 
prohráli, se až na dvě výjimky jednalo o velmi těsné výsledky a 
troufám si říct, že kdybychom měli o dva hráče širší kádr, nemuselo 
být prohraných zápasů tolik, jelikož jsme prohráli vždy až druhý 
zápas turnaje a na chlapcích byla vidět únava. Pozitivní je, že tým 
má stabilní „kostru“, ke které se postupně daří připojovat další 
nové hráče. Další naše plus je, že náš tým měl ve svém středu nej-
lepšího střelce nadstavbové části, kterým se stal Adam Dědič, jenž 
dle statistik FAČR nastřílel 79 branek, což znamenalo o celých 10 
branek více než druhý nejlepší střelec. Střelecky se postupně začalo 
dařit i obráncům a to je pro ně drobnou odměnou za to, že jejich 
„odmakaný“ výkon není tolik statisticky měřitelný.  
Starší přípravka vstoupila do jarní části soutěže posílená o Jana 
Škrabalu z Roštění, který velice dobře do mužstva zapadl a stal se 
jednou z opor týmu. Škoda, že jeho věk mu již nedovolí pomoci 
starší přípravce i v příští sezóně. Díky vyjednané změně termínů 
pomáhali starší přípravce i hráči z té mladší. I přes toto všechno 
obsadilo mužstvo starší přípravky poslední příčku, neboť na jaře z 
10 zápasů získalo pouze 4 body za výhru se Žalkovicemi a prohru na 
penalty s Bezměrovem. Pominu-li zápasy s nejlepšími čtyřmi týmy, 
které byly jednoznačné jak po herní stránce, tak i výsledkem, ode-
hráli jsme zápasy vyrovnané, jen v každém vždy něco k úspěchu 

scházelo. Avšak poslední zápas s Bezměrovem budiž nám nadějí do 
příští sezóny. Kluci se v něm za nepříznivého výsledku 1:5 po dvou 
třetinách semkli a našli v sobě zbytky fyzické i mentální síly a zápas 
dotáhli k výsledku 6:6. Na penalty jsme sice prohráli 1:2, ale to již 
dojem z projevu v poslední třetině nepokazilo. Na závěr bych chtěl 
poděkovat všem hráčům, ale i rodičům za pomoc při organizaci 
během zápasů. 
Vrcholem letošní sezóny bude pro obě věkové kategorie Turnaj o 
pohár starosty obce dne 24. 6. 2017, na kterém se chlapci představí 
v nových dresech a naposledy si zahrají rozděleni na dva týmy.  
Vzhledem k tomu, že u obou přípravkových týmů byl po celou 
sezónu problém s nedostatkem hráčů, který se zřejmě jen tak brzy 
nezlepší, dojde v nadcházející sezóně k opětovnému spojení mladší 
i starší přípravky.  
Závěrem bych za nás, za trenéry přípravkových mužstev, chtěl 
poděkovat všem rodinným příslušníkům a kamarádům našich ma-
lých hráčů, kteří je chodili na zápasy podporovat, členům klubu za 
ochotu při pomoci s organizací zápasů a v neposlední řadě klubu SK 
Moravan, pod jehož hlavičkou všichni fungujeme. 
A na úplný závěr chci ještě velmi poděkovat panu Koutňákovi, který 
se věnuje našim úplně nejmenším. Postupně vytváříme v Kostelci 
novou základnu fotbalu a vychováváme budoucí generace, pro 
které bude sport radostí a kvalitně vyplněným volným časem. 

Mgr. Aleš Pospíšilík, trenér mladší přípravky 

 
Tabulka I. B třídy sk. B – Zlínský kraj - muži 

Pořadí Družstvo 
Počet 

zápasů 
Body 

1  Nevšová 26 68 

2  V. Otrokovice B 26 60 

3  Mladcová 26 57 

4  Slavičín B 26 48 

5  Tečovice 26 47 

6  Veselá 26 44 

7  Admira Hulín 26 42 

8  Tlumačov 26 36 

9  Lůžkovice 26 34 

10  Příluky 26 30 

11  Lípa 26 27 

12  Kostelec u Holešova 26 26 

13  Němčice 26 23 

14  Lukov 26 4 

 

Sport 

 

Zpráva o fotbalu za I. pololetí 2017 
 

     Mistrovská utkání mládeže pomalu končí nebo 
již skončila, stejně jako soutěže mužů. Naše 
mužstvo nakonec obsadilo 12. příčku ze 14 týmů. 
Celkové umístění není nic, nad čím by se dalo 
jásat, dokonce se v posledním kole mohlo stát, že 
po 6 letech I.B třídu opustíme. I když jsme v 
posledním zápase prohráli na hřišti Nevšové, 
páteční duel sousedních Němčic v Tlumačově 
rozhodl o tom, že i v příštím ročníku budeme hrát 
I.B třídu. Výsledky se budou muset však 
diametrálně změnit. 
     Nevěnujeme se jen sportovním aktivitám. V 
dubnu jsme zrealizovali sběr železa. Dále se 
pravidelně staráme o údržbu sportovního areálu. 
     24. 6. proběhl fotbalový turnaj O pohár 
starosty obce Kostelec u Holešova v kategoriích 
mladší, starší a přípravka. Bližší informace o 
výsledcích turnaje se dozvíte v dalším vydání 
časopisu Kostka. 
     Stěžejní akcí letošního roku pro nás určitě jsou 
Kostelecké hody, které letos pořádáme. 
 

Ing. Tomáš Marek 
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KOSTELECKÉ HODY 
30. 6. - 2. 7. 2017 

Pořádá: SK Moravan Kostelec u Holešova, z. s. 
 

Program hodů 

PÁTEK 30. 6. 2017 SOBOTA 1. 7. 2017 NEDĚLE 2. 7. 2017 

OD 21:00 
Taneční zábava s holešovskou 
rockovou kapelou PRESS Rock 

na Myslivně 
 

Vstupné: 100 Kč 

OD 13:00 
Tradiční hodové fotbalové 

utkání na hřišti 
 

přípravka Kostelec vs. 
Němčice 

 

SVOBODNÍ vs. ŽENATÍ 
OD 21:00 

Taneční zábava s kapelou 
SPAM ROCK na Myslivně 

 

Vstupné: 50 Kč 

OD 14:00 
Nedělní odpoledne s 

Hanáckou dechovou hudbou 
Hulíňané na Myslivně 

 

OD 17:00 
Večerní diskotéka na Myslivně 

 
 

Vstupné: dobrovolné 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 

 

 

  

Góóól!!! Derby Kostelec - Němčice Hlavička 

Klička Jako hosté v Lůžkovicích 
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↑Střelecká soutěž (str. 11) 

Foto na stránce: Andrlíková (4,), Mgr. Andrlík (2), Zaviačičová (1), 
P. Motáň (1), Ing. Pavelec (1) 

 

↑První svaté přijímání. Foto s panem farářem. Str. 10. 

Ve stínu letošních tragických požárů (Londýn, Portugalsko, 
Makarská riviéra): naši hasiči jsou dobře připraveni. Zá-
chranné práce nacvičují od dětských let. Str. 12, 13 

↑Družina starých Slovanů, str. 6 

↑Věrní fotbaloví diváci. Pan Jaromí Malý (uprostřed)    
zde oslavil 90 let. Blahopřejeme! 

 

  ↑ „A máš to tam, máčko!“ (Derby Kostelec – Němčice) 

72. výročí konce 2. světové války v Kostelci u Holešova 

↑Družina starých Slovanů. str.6. 


