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Pan František Motáň 
z  Karlovic (foto soukromý 
archív)  

… z jedné strany Alpiny, z druhé pa-

dají miny, tak začala vojna na Itá-

lii. Když jsem já na stráži půl hodi-

ny stál, v tom italský útok náhle za-

počal. Šrapnely tam létaly, kamará-

di padali, smutný podívání na ty 

raněný... 

Píšu já ti dívenko má, píšu psaníč-

ko - to  psaníčko je psáno, mou krví 

podepsáno, na italské frontě v pět ho-

din ráno … 

 

Legie a vznik české státnosti - čs. legionáři z Kostelce u Holešova 
Velký význam pro 
vznik ČSR měl boj 

československých 
legií v letech 1914 – 
1918, kdy Evropu 
zachvátila válka, 
které se brzy začalo 
říkat „světová“ či 
„velká“. Odhaduje 
se, že v tomto 
období válečnou 
službu ve vojsku 
nastoupilo přes 
milion Čechů, Mo-
ravanů a Slezanů. 
Za oběť jich padlo 
vice než 150 000. 
Z naší obce muselo 
ihned narukovat 43 

mužů, za nimi šli brzy další. Z Kostelce a Karlovic narukovalo celkem 
171 mužů. Vrátilo se jich 148. 23 jich padlo a jejich jména najdeme 
na pomníku padlých z 1. světové 
války, zbudovaném na návsi r. 
1929. Nikde však nenajdeme 
jména kosteleckých legionářů, 
kteří přispěli k tomu, aby na 
troskách habsburské monarchie 
dosáhli naši předkové dříve ne-
myslitelného vzniku samostatné-
ho československého státu.  
Legionáři se rekrutovali převážně 
z dobrovolníků – válečných zběhů 
či zajatců, kteří prostě nechtěli 
bojovat proti jiným Slovanům, a 
tak nejdříve bojují proti Rakousku 
– Uhersku a Německu a později 
se situace komplikuje a protivníky 
se stávají i ruští bolševici, kteří 
jim brání ke konci války v cestě 
do Evropy. Mimo Čs. legie 
v Rusku se vytvářely podobné 
jednotky, ale početně slabší, i ve 

Francii a Itálii. V těchto jednot-
kách se nacházelo hodně sokolů, 
takže zde vládl sokolský duch, 
sokolský řád, oslovení „bratři“ a 
sokolský pozdrav „Nazdar!“. 
Největší počet legionářů byl 
v Rusku (60 109 - z  našeho Kos-
telce 18), v Itálii (19 225 - 
z Kostelce 7, z toho 1, pan Franti-
šek Motáň *1889, pradědeček 
našeho spoluobčana Petra Motá-
ně, čp. 325, byl z Karlovic). Fran-
couzské legie byly nejméně po-

četné, celkově měly 9 367 dobro-
volníků, z Kostelce v nich působil 
pouze Josef Najman *1895. Cel-
kově působilo v Čs. legiích za 1. 
světové války z Kostelce a Karlo-
vic 30 legionářů. Na závěr uvádím na jejich počest jejich jména, 
protože i oni se zasloužili o naši svobodu, kterou tvrdě vybojovali a 
kterou bychom měli v současnosti umět bránit.  

Jména legionářů z Kostelce u 
Holešova – Ruská fronta: Dušek 
František, Forýtek Emil, Hanák 
František, Hudeček Alois, Mlčák 
Josef, Obrátil Alois, Ponížil Flori-
an, Roubalík František, Staněk 
František, Tihlář Emil, Tihlář 
Rudolf, Zámečník Alois, Zaoral 
František, Zavrtal František, 
Zbořil Jan, Zbořil Karel; 
z Karlovic: Pospíšil Antonín, 
Tomeček František. Italská fron-
ta: Fröhlich Josef, Horák Franti-
šek, Klesnil František, Utěkal 
Jaroslav, Vinklárek Antonín, 
Zanáška František; z Karlovic: 
Motáň František. Francouzská 
fronta: Najman Josef (všichni-
jmenovaní jsou ročník 1881 - 
1898).* 

Podle zdrojů z Okresního archívu v Kroměříži zpracoval Mgr. Jiří Andrlík 

 

*Pokud má některý z občanů fotografie či jiné předměty po legionářích, můžeme je vyfotografovat a uveřejnit v příštím čísle. Redakce  

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.                                                                  3/2018 
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Vážení spoluobčané, 
dostává se vám do rukou poslední číslo 
obecního zpravodaje KOSTKA v tomto 
volebním období.  Ve dnech 5. a 6. října si 
ve volbách do zastupitelstev v Česku 
zvolíte nové složení zastupitelstva obce 
Kostelec u Holešova, kterému dáte důvě-
ru pro období let 2018 – 2022.  
V minulém čísle Kostky jsme vás poměr-
ně podrobně informovali o tom, co bylo 
v naší obci vykonáno ve volebním období 

2014 – 2018.  Zbývá jen dodat, že se dokončují práce na rekon-
strukci veřejného osvětlení a rekonstrukci části chodníků.  
Pro nové zastupitelstvo jsou připraveny podklady pro realizaci 
dalších prací. Jejich cílem je zlepšit prostředí, ve kterém máme 
všichni svůj domov. Namátkou uvádíme např. rekonstrukci míst pro 
oddělený sběr odpadů v Kostelci a Karlovicích, na kterou máme 
schválenou dotaci OPŽP ve výši celkových způsobilých výdajů 
732.050 Kč, revitalizaci rybníka v Karlovicích, kde máme o dotaci 
zažádáno, projekt nového řešení zeleně podél hlavních průtahů obcí 

v Kostelci, dokumentaci pro rekonstrukci 
Domu seniorů, dokumentaci pro vybu-
dování nového zázemí sportovců a ško-
láků na fotbalovém hřišti v Kostelci, atd. 
Do příštího volebního období 2018 – 
2022 vstoupí naše obec bez finančních 
závazků, které by musely být v příštím 
volebním období spláceny a je jen otáz-
kou priorit nového zastupitelstva, kterým 
úkolům dá přednost.  

Co říci na závěr.  Do volebního období 2014 – 2018 jsme vstupovali 
jako nováčci, bez jakýchkoliv zkušeností s komunální politikou. 
Věděli jsme ale to, že práce vedoucích představitelů obce je přede-
vším o dialogu s vámi občany, naslouchání vašim potřebám a řešení 
úkolů, které vyplývají z povinnosti pečlivě se starat o věci veřejné, 
aby se nám všem obyvatelům z Kostelce a Karlovic žilo v našich 
domovech stále líp. Děkujeme všem, kteří nás v tomto našem sna-
žení podporovali. 

Ing. Petr Hlobil, starosta obce 
RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce 

U S N E S E N Í  zasedání  Zastupitelstva č. 28  obce Kostelec u 
Holešova          
konané dne 26.6.2018  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
1/28Z/2018    program jednání. 
4/28Z/2018     Závěrečný účet  obce  Kostelec u Holešova za rok 
2017  bez výhrad. 
5/28Z/2018    účetní závěrku obce  Kostelec u Holešova za rok 2017  
a hospodářský výsledek ve výši 4 752 149.74 Kč. 
8/28Z/2018  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce  Kostelec u Holešova č. 
D/2018/11 pro Charitu Holešov  ve výši 6.000,- Kč. 
10/28Z/2018   vyřazení nedokončených investic z majetku obce  dle 
přiloženého návrhu ze dne  4. 5. 2018. 
11/28Z/2018   SMLOUVU č.: 1030043586/002 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 246/29 k realizaci 
stavby s názvem "Kostelec u H., kabel. přípojka NN-***. 
12/28Z/2018   rozpočtové opatření č. 1/2018. 
13/28Z/2018   Úpravu č. 1 Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 
2019  - 2023. 
14/28Z/2018   a vydává  Plán  rozvoje  sportu obce  Kostelec u 
Holešova na období 2018  - 2022. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
2/28Z/2018     informace o plnění usnesení ze zasedání č. 27 ze dne  
3. 4. 2018. 
3/28Z/2018     informace o činnosti OÚ v období od 4. 4. 2018  do 
26. 6. 2018. 
6/28Z/2018 projednání Závěrečného účtu  Svazku  obcí pro 
hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2017. 
15/28Z/2018   Zápis  ze zasedání a usnesení Kontrolního výboru  ze 
dne  6. 6. 2018. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova neschvaluje 
7/28Z/2018     provozování pošty  Partner obcí Kostelec u Holešova. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje 
9/28Z/2018     pro příští volební  období 2018  - 2022  zastupitelstvo 
obce  v počtu 15 členů. 
Zasedání  Rady č. 11/2018 obce Kostelec u Holešova  

konané dne 18.6. 2018 
Rada vzala na vědomí  

 záměr vybudování stání pro osobní auto  před domem č. p.275 
na soukromé p. č. 168/22. 

Rada schválila 

 Vyjádření kontrolovaného subjektu - Rady obce  Kostelec u  
Holešova k Zápisu ze zasedání a usnesení Kontrolního výboru  
ze dne 6. 6. 2018. 

 program 28. veřejného zasedání ZO. 
Zasedání  Rady č. 12/2018 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 9.7. 2018 
Rada schválila 

 vyřadit z účetní evidence dva kusy pracovních stolů  pro kovo-
výrobu a následně je nabídnout k odprodeji  1 ks za 500,- Kč. 

 na základě žádosti přidělení bytu  č. 24 v Domě seniorů paní 
*** od 1. 8. 2018. 

 na základě žádosti přidělení bytu  č. 12 v Domě seniorů panu 
*** od 1. 9. 2018. 

 prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. p. 150  panu *** 
do 31. července 2019. 

Rada souhlasí 

 s opravou stávajícího zastaralého plotu  ohraničujícího poze-
mek st. 175/2  v k.ú. Kostelec u Holešova,  který sousedí s par-
celou č. 736/29, jež je v majetku obce. 

Zasedání  Rady č. 13/2018 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 30.7. 2018 
Rada schválila 

 cenovou nabídku a opravu chodníku etapa IV - prodloužení 
úseku ve výši 71.458,62 Kč bez DPH. 

 cenovou nabídku a opravu asfaltového sjezdu k RD č. p. 288 ve 
výši 139.164,38 Kč bez DPH. 

 opravu a úpravy nábytku v MŠ Kostelec u Holešova dle cenové 
nabídky ve výši 35.600,- Kč.  

 vyřazení majetku z evidence obce  a jeho fyzickou likvidaci dle 
Soupisu majetku ze dne  23.07. 2018. 

Příspěvek starosty a místostarostky obce 

 

Zprávy z obce 
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V letošním roce uplyne sto let od doby, kdy byl ustaven samo-
statný stát Čechů a Slováků – Československo. Stalo se tak večer 
28. října 1918, kdy Národní výbor československý vydal první 
zákon - zákon o zřízení samostatného státu československého a 
poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru „Lide 
československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ..." I v naší obci 
si připomeneme toto pro nás tak významné výročí. Chtěli by-
chom všechny občany Kostelce u Holešova a Karlovic pozvat na 
slavnostní setkání, které se uskuteční v pátek 26. 10. 2018 od 
16:30 na návsi v Kostelci. Součástí oslav bude odhalení pamětní 
desky k 100. výročí založení Československa. Protože v takových 
chvílích nemůže chybět hudba, pozvali jsme dechový orchestr 
Hulíňané, kteří budou do 18:30 hrát pro podtržení slavnostní 
nálady i pro radost.  

Vedení obce Kostelec u Holešova 

 vyřazení pohledávek za zemřelé nájemníky Domu seniorů z 
roku  2012 ve výši 1.221,-  Kč a 3.366,-  Kč., dále pohledávky za 
nespotřebované stravenky z roku  2015  v hodnotě 1.020,- Kč. 

 vyřadit z účetní evidence jeden kus pracovního stolu  pro 
kovovýrobu a následně jej nabídnout k odprodeji za 500,- Kč. 

Rada vzala na vědomí 

 žádost JSDHO o nákup nového automobilu pro řidičské 
oprávnění skupiny "B" pro dopravu hasičů a jejich  vybavení. 
Dále dovybavení jednotky pro rok 2019. Předložené dokumen-
ty budou postoupeny nově zvolenému zastupitelstvu obce  k 
projednání v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2019. 

Rada souhlasí 

 s připojením plynu  k rodinnému domu  č. p. 144 dle před-
ložené situace. 

Rada konstatuje 

 že zatrubněná svodnice a přemostění vjezdu  do prostoru 
chatové osady  z komunikace III. třídy č. 4903 nejsou v majetku 
obce  a jsou umístěny na parcele č. 802/1, která je ve vlastnic-
tví Zlínského kraje a ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
Obci Kostelec u Holešova nepřísluší rozhodovat  o řešení dané 
věci. 

Rada navrhuje 

 na základě žádosti ředitele ZŠ posílit  rozpočet ZŠ o částku 
183.000,-  Kč (zajištění GDPR a oslav v rámci 120.  výročí 
založení ZŠ). Je nutné předložit na jednání ZO v září  2018  
rozpočtové opatření ve výši navrhované částky. Údržbové prá-
ce uvedené pod body 1b, 1c, 2a až 2d  jsou plně v kompetenci 
ředitele  školy. 

Zasedání  Rady č. 14/2018 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 20.8. 2018 

Rada schválila 

 pořídit do ZŠ nový zásobník na ohřev teplé vody dle cenové 
nabídky INSTALATÉRSTVÍ, Antonín  Darebníček, Břest 113.  
Cena  62.334,- Kč bez DPH. 

 zhotovení sjezdu z parcely 736/1  na parcelu 161/2. Náklady 
spojené se zhotovením hradí v plném rozsahu žadatel. 

Zasedání  Rady č. 15/2018 obce Kostelec u Holešova  
konané dne 11.9. 2018 
Rada schválila 

 navýšení rozpočtu MŠ na rok 2018 ve výši 30.000,- Kč. Je třeba 
zařadit do rozpočtového opatření a projednat 18. 9. 2018 na 
zasedání ZO. 

 pořízení a montáž expanzní nádoby k bojleru v ZŠ dle cenové 
nabídky. 

 posílení obecního rozhlasu čtyřmi novými bezdrátovými hlásiči, 
dle cenové nabídky společnosti Empemont, Pavel Kuběja - 
EMPEMONT, Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské 
Meziříčí. 

 bezúplatný pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Kostelec u 
Holešova, parcelní číslo: 581/4, 579/4, 579/5, 579/1 v termínu 
28. 9. - 8. 10. 2018 za účelem pořádání akce KOSTELECKÁ 
TRAKTORIÁDA spolkem KOSTELÁŇ. 

 provedení opravy kanalizačního řádu v Karlovicích a 
zhotovitele firmy Ryzák Rostislav, Vodohospodářské stavby 
s.r.o., Bystřice pod Hostýnem, dle cenové nabídky, předpoklá-
daná cena 40.000,- Kč.. 

 Rada souhlasí 

 s provedenou změnou technického řešení vjezdu k rodinnému 
domu,  Kostelec u Holešova 276 

RNDr. Mrcela Pospíšilíková, místostarostka obce 

 

Oslavy 100. výročí založení Československa v Kostelci u Holešova 

 

Volby do Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova 2018 

Informace 
1. Volby do Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova se uskuteční v 

- pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
- sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu.  
Volební okrsek č. 1 – zasedací místnost Obecního úřadu, Kostelec u Holešova 58, 

pro občany s trvalým pobytem v Kostelci u Holešova 
Volební okrsek č. 2 – klubovna SDH, Karlovice 350, 
pro občany s trvalým pobytem v Karlovicích a část občanů s trvalým pobytem v Kostelci u Holešova 
3. Pro volby do Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova tvoří obec Kostelec u Holešova jeden volební obvod, ve kterém se volí 15 členů 

zastupitelstva. 
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4. Právo volit do Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova má občan obce Kostelec u Holešova za předpokladu, že jde o státního občana 
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v Kostelci u Holešova  přihlášen k trvalému pobytu. 

5. Právo volit do Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova má také státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let, je v Kostelci u Holešova přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kte-
rou je Česká republika vázána (občan státu Evropské unie). Hlasování mu bude umožněno na základě zápisu do dodatku stálého se-
znamu voličů, který vede Obecní úřad Kostelec u Holešova a kam je zapsán na základě své žádosti podané nejpozději 3. října do 16 
hodin.  

6. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 
7. Voliči bude dodán hlasovací lístek nejpozději tři dny přede dnem konání voleb, tj. 2. října 2018. Ve dnech voleb volič může obdržet 

hlasovací lístek ve volební místnosti. 
8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Kostelec u Holešova (tel.: 573 385 069, 77 55 64 809, e-

mail: obeckuh@volny.cz) a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze 
však v územním obvodu volebního okrsku podle místa svého trvalého pobytu.  

Volební místnost 
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se nebo odvolání 
kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost 
musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí. 
Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství 
prokážou občané České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský 
průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného 
členského státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 
Hlasovací lístek 
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text 
Pokračování na 2. straně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvo-
len. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v poli-
tických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo 
při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístek 
je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.  
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič 
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek 
jedním ze způsobů:  
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům 

této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.  
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 

tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.  
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a  dále 

v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uve-
deny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas 
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce 

4. Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena 
ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou pře-
tržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasova-
cích lístků do téhož zastupitelstva. 

Obecní úřad 

Odpověď 
V čísle 2/2018 periodického tisku KOSTKA byl na str. 7, v tabulce „Účast zastupitelů na veřejných zasedáních Zastupitelstva obce Kostelec u 
Holešova“, ve vztahu k mé účasti na zasedáních dne 27. 2. 2018 a 3. 4. 2018, uveřejněn údaj „0“. Taková tvrzení neodpovídají skutečnosti. 
Obou uvedených veřejných zasedání jsem se osobně zúčastnil (včetně hlasování po dobu mé přítomnosti), jednání jsem pouze s omluvou 
odkazující na můj nepříznivý zdravotní stav opustil před jejich skončením. 

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce Kostelec u Holešova 
Vážení spoluobčané, tabulku, kterou zmiňuje zastupitel Žůrek, jsem osobně zpracoval. Údaj „0“ ve vztahu k jeho účasti na zmíněných zase-
dáních ZO byl uveden z toho důvodu, že se účastnil v obou případech jen úvodních tří bodů jednání, ne hlavních projednávaných bodů. ZO 
27. 2. 2018 - doba jednání 17.00-20.41 h, na programu 13 bodů, odchod zastupitele v 17.29 h. ZO 3. 4. 2018 - doba jednání 17.00-18.30 h, 
na programu 10 bodů jednání, odchod zastupitele v 17.17 h 

Ing. Petr Hlobil 
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Doplňující informace 
V č. 2/2018 obecního periodika KOSTKA bylo uveřejněno moje sdělení zastupitele, které bylo oproti zaslanému textu vydavatelem zkráceno 
takovým způsobem, že publikovaný text mého původního příspěvku ztratil logický smysl. Mělo být uveřejněno sdělení zastupitele v tomto 
obsahu a rozsahu:(viz K doplňující informaci zastupitele Žůrka) 

Ing. Petr Žůrek 
K doplňující informaci zastupitele Žůrka: 
Další text doplňující informace je totožný s již otištěným textem ve fóru zastupitelů v č. 2/18 zpravodaje Kostka, str. 8. Vydavatel chtěl a 
chce předejít možnému porušení některých právních předpisů, proto další vyžadovanou informaci nezařadil ani nezařazuje k otištění. Má-
me za to, že vynětím této informace se nezměnil logický smysl „názoru“ (§ 4a zák. 46/2000 Sb.) zastupitele. Správnost takového postupu 
potvrdil Krajský úřad Zlínského kraje ve svém rozhodnutí čj. KUZL/34550/2018, 7. 6. 18. Zájemci o detaily se mohou jmenovaného podrob-
ně dotazovat na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. 

Redakční rada 
Fórum zastupitelů 
Právo na informace je zakotvené v Ústavě ČR a rozpracované v zákoně 106/1999 Sb. Každá státní instituce musí zveřejnit povinné informa-
ce s uvedením postupu, jak lze informace na základě žádosti získat. Na webu naší obce záložka povinné informace existuje. V čísle 2/2018 
KOSTKA starosta píše, že požadování informací je obci spíš ke škodě než ku prospěchu. Znamená to, že obec sice dodrží zákon, ale zároveň 
bude žadatele veřejně pranýřovat, že požadují dokumenty? Je zveřejněno 141 žádostí za 3 roky (v průměru 1 týdně), poskytnuté informa-
ce, statistiky, dle kterých zápisy RO a ZO tvoří 60%, protože obcí zveřejňované zápisy jsou bez data a podpisů a obsahují upozornění "Jedná 
se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě." Díky vyžádaným dokumentům jsem např. obci ušetřil 29 tis. Kč za 
chybu administrátora VZ, byla zrušena smlouva administrátora VZ kvůli konfliktu zájmů, na zakázce VO obec ušetřila 141 tis. Kč 

Ing. Petr Žůrek, zastupitel 
Vážení spoluobčané, v periodiku KOSTKA číslo 2/2018 jsem se snažil objektivně zhodnotit končící čtyřleté volební období 2014 – 2018. 
Příspěvek byl zpracován v obecné rovině, bez konkrétních názvů volebních stran a jmen osob. Reakce zastupitele Žůrka je nepochopitelně 
konfrontační, podrážděná, neadekvátní. Obec nikoho nepranýřuje, je to subjektivní názor zastupitele Žůrka. V článku jsem doslovně napsal 
– V tomto volebním období jsme zaznamenali nové přístupy a invektivy ve vztahu k obci, které byly spíše ke škodě než ku prospěchu. Uve-
dený text zastupitelem Žůrkem – starosta píše… je vytržený z kontextu, zavádějící. Příspěvek považuji za zmatečný, s cílem zastupitele o 
zviditelnění. 

Ing. Petr Hlobil 
Vážení občané, nadešel čas dalšího příspěvku do Fóra zastupitelů, ve kterém bych chtěl využít způsobu, který byl praktikován v minulém 
vydání, tedy v čísle 2/2018, kdy k některým podaným článkům zmíněné rubriky vyšly reakce části zástupců vedení obce v tom stejném čísle 
jako články samotné. Toho využívám nyní a pokládám před Vašimi zraky dotaz vedení obce, zda je se zhotovitelem první etapy moderniza-
ce a rozšíření  VO  řešen problém naklánějících se lamp. Problém jsem již otevřel v průběhu posledního zasedání Zastupitelstva obce Koste-
lec u Holešova, kde pan starosta ing. Petr Hlobil pouze připustil, že se jedna konkrétní lampa naklání, já však vidím, že je jich více. Jako 
profesionální inspektor kvality k tomu dodávám, že ve způsobu ukotvení nebo naopak kvůli nedodržení předepsaného způsobu ukotvení 
může časem nastat problém i u těch sloupů, které se dosud nenaklání. Žádám tímto od vedení obce informaci, jak bude vzniklou situaci 
řešit.  

Ing. Martin Dulava, Ph.D., zastupitel 
Vážený Ing. Martine Dulavo, Ph.D., reaguji na Váš dotaz ohledně naklánějících se stožárů VO z I. etapy realizace. 
Nejsem profesionální inspektor kvality, takže nedokáži úplně objektivně zhodnotit, které další naklánějící se stožáry máte na mysli. Jestliže 
přesně víte, o které konkrétní stožáry se jedná, obraťte se oficiální formou na starostu obce s požadavkem o nápravu.  
Pokud se jedná o stožár zmiňovaný na posledním zastupitelstvu, ten byl zhutněn, srovnán a znovu zabetonován. 

Ing. Tomáš Marek, člen obecní rady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vážení spoluobčané, poslední srpnový víkend jste dostali do schránek další tiskovinu, která vznikla jako společná práce několika zastupitelů a 
občanů.  Je plná rádoby důkazů o špatném řízení obce, z nichž některé jsou doloženy útržky z různých dokumentů, větami vytrženými 
z kontextu, polopravdami, apod. Všechny významnější projekty, které byly v minulém volebním období v obci realizovány, jsou zde kritizo-
vány a shazovány a je poukazováno na formální nedostatky, které jsou záměrně zveličovány.  Kritika zaznívá od zastupitelů, kteří za celé 
volební období nepřišli  ani s jediným konkrétním návrhem na realizaci obecně prospěšného projektu. Pouze kritizovali a snažili se zastavit 
projekty navržené vedením obce a schválené druhou částí zastupitelů. Dle našeho názoru nemá v této chvíli smysl se opakovaně vyjadřovat 
k jednotlivým tvrzením autorů článků.  Pokud máte zájem o informace z druhé strany, bez váhání se se svými dotazy obraťte na vedení obce.  

Ing. P. Hlobil, starosta obce, RNDr. M. Pospíšilíková, místostarostka, radní: T. Hlobil, Ing. T. Marek, V. Rušikvas, zastupitelé obce: 
Ing.  O.  Masný, Mgr. A. Pospíšilík,  Z. Slováček, R. Tkadlčík, Z. Zaviačičová 
 

Farnost 

Křesťanská víra je základem české kultury. Křesťanské hodnoty dobra, lásky k bližnímu i k Bohu jsou důležité pro formování zodpovědné 
budoucí generace, která dbá nejen o své kulturní kořeny, pečuje o své blízké a o svoji zemi. Příklad rodičů, kmotrů a dalších farníků je 
důležitý pro získání úcty k Bohu a smyslu pro to posvátné. Je třeba v dětech vzbudit zájem a touhu dozvědět se víc.  
V rámci výuky náboženské výchovy ve školách se děti seznamují s obsahem křesťanské víry, učí se komunikovat s Bohem a získávají 
všeobecný historický přehled. V letošním školním roce se přihlásilo na hodiny náboženství zatím 40 dětí. Výuka pro 1. - 3. ročník bude 
probíhat v pondělí, pro 4. - 6. ročník ve středu a pro 7. – 9. ročník ve čtvrtek (změna rozvrhu je vyhrazena). Výuku povede P. Vinkler 
z Kostelce u Holešova a kaplan z Holešova. Rodiče, kteří mají zájem dodatečně přihlásit své dítě do náboženství, se mohou obrátit na 
ředitele ZŠ Kostelec u Holešova nebo na P. Vinklera. 

Mgr. Monika Motáňová 
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Září v mateřské škole 

Je to skoro k nevíře, ale tento začátek školního roku 
probíhá – prozatím – skoro bez pláče. Některé „nové“ 
děti si sice první dny trošku poplakaly, ale ve srovnání 
s jinými lety byl počet uplakánků zcela zanedbatelný. 
Už umíme písničku o té naší „kostelecké školičce“ i 
několik říkanek a her, učili jsme se poznávat barvy a 
užili si slunečných dnů na zahradě i na hřišti. Dokonce 
jsme se vydali i na malý výlet do Roštění, kde jsme si 
společně s dětmi z tamní mateřské školy zazpívali a 
zahráli v hudebním pořadu „Ententýky“. 

Přes prázdniny se v mateřské škole pracovalo. Zahradní 
domek a lavičky potřebovaly opravit a „ponatírat“. 
V červenci proběhla výměna plynového kotle. S tím 
souvisely také opravy nebo výměna všech vodovodních 
baterií a WC splachovadel v celé budově a také ventilů 
na tělesech ústředního topení. V srpnu jsme vystěhova-
li původní šatnu a na jejím místě zřídili novou jídelnu. 
Do nově vzniklé šatny (vzhledem k malému prostoru 

zádveří je to spíše „převlékárna“) bylo zapotřebí na 
míru zhotovit skříňky, vyřešit ukládání obuvi a hlavně 
promyslet, jak zorganizovat prostor a čas, aby se děti 
při převlékání na vycházku v tak malé místnosti netlači-
ly. Ke zmíněným úpravám prostředí došlo proto, aby 
mateřská škola mohla přijmout stejně jako v minulých 
letech 28 dětí, a toto řešení bylo nejjednodušším a 
nejrychlejším způsobem, jak toho dosáhnout (podmín-
kou povolení počtu 28 dětí byla samostatná jídelna).  

Ale jak říkávala moje babička: Když se chce, všechno 
jde. Zřizovatel mateřské školy – obec Kostelec u Hole-
šova – vyšel požadavku MŠ vstříc a všechny zmíněné 
úpravy schválil a zafinancoval. Věříme, že budou dosta-
tečným řešením zvýšených požadavků na umístění dětí 
do MŠ v nejbližších letech. 

Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola Kostelec u Holešo-
va, foto dtto 

Mateřská škola 
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V přírodě 
Jak vypadá učení mimo klasické školní lavice, si vyzkoušely všechny 
děti z prvního stupně ve škole v přírodě, kterou jsme tentokrát 
zorganizovali na Rusavě. Vyučování v netradičním prostředí doplně-
né vycházkami a sportovními aktivitami, to vše umocněné společ-
ným usínáním a vstáváním zanechalo ve všech účastnících jedineč-
né vzpomínky. Poděkování zaslouží všechny paní učitelky, vychova-
telky i asistentky o to více, že s sebou berou i nejmenší žáčky školy.  
Tak tedy hurá, ať žije škola v přírodě!  

Skok do života  

Více než dvacet let skáčou naši deváťáci symbolicky do života na 
konci školního roku, v němž končí školní docházku. Některé skoky 
jsou opatrné, jiní do toho jdou s vervou a nadšením, někdy i bez 
rozmyslu. Občas zůstanou i boule a škrábance. Je to velmi podobné 
tomu, jak dospívající kluci a holky opravdu vstupují do další, dospě-
lejší etapy svého života.  
Držíme palec, aby vykročili správně.   

Myslivecká olympiáda 

Akce, na kterou se těší žáčci i paní učitelky. Již více než třicet let 
připravují na konci června myslivci z MS Kostelecký les v krásném 
prostředí kostelecké Myslivny a v blízkém lese pro děti zajímavou a 
atraktivní soutěž. Děti oprašují své znalosti přírody a dozvídají se 
nové věci. Jednotlivá stanoviště mají na starost laskaví páni myslivci 
ve stejnokrojích a to dodává celé akci nezaměnitelný půvab, který 
oceňují právě ti nejmenší. Děkujeme hlavnímu organizátorovi panu 
Aloisi Hradilovi i všem ostatním členům a příznivcům MS. 

Branný den 
Díky spolupráci školy a SDH Karlovice již několik let obohacuje náš 
branný den stanoviště zaměřené na požární ochranu. Ke znalostem 
o tématu Chování člověka za mimořádných situací musí žácig přidat 

i přesnou mušku při střílení ze vzduchovky, hodu granátem nebo 
dovednost práce s busolou. Děkujeme panu Odložilíkovi z MS Kos-
telecký les za možnost využívat areál Myslivny. 

Čtení v MŠ 
Čtení ve školkách realizujeme už několik let v rámci projektu Celé 
Česko čte dětem podobně, jako čteme ve škole třeba při výtvarné 
výchově atd. Na fotografiích vidíte, že dětem ve školkách se čtení 
moc líbí. Přidejte se, prosím, proto i vy, kteří jste to ještě nezkusili. 
Čtěme našim dětem pravidelně. Je to pro ně nesmírně přínosné. 

Den s IZS 

Den se složkami integrovaného záchranného systému jsme naplnili 
aktivitami, které si mohli všichni žáci také vyzkoušet. Jízda zručnosti 
na kole, dopravní testy, telefonování na linku 112, ale i nácvik ma-
sáže srdce a přenosu zraněného jsme zajistili sami. S aktivitami a 
ukázkami hasicí techniky nám pomohli členové SDH Roštění, poli-
cejní práci a vybavení představili Mgr. A. Pospíšilík, Bc. P. Moravco-

Základní škola 
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vá a B. Balážová. Měli jsme také možnost vidět ukázky z výcviku 
služebních policejních psů a díky panu A. Hradilovi i speciální kolo 
pro cyklistické závody. Děkujeme všem, kteří nám pomohli tento 
den zorganizovat, i vedení SŠ zdravotnické v Kroměříži za zapůjčení 

pomůcek pro nácvik první pomoci. 

Ovocentrum 

Odpoledne ve školní družině s maskotem firmy, která nám dodává 
ovoce, doplňuje celý projekt Ovoce do škol. V něm žáci ve škole 
dostávají zdarma díky dotaci MŠMT ovoce. Od tohoto školního roku 
budou navíc dostávat i mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do 
škol. 

Zahrady v Kroměříži 

Součástí výuky v naší škole je systém zajímavých a poučných exkur-
zí. Většina je doplněna pracovními listy, které na místě nebo po 
návratu do školy žáci zpracovávají a upevňují si tak získané vědo-
mosti. Samozřejmě využíváme nejbližší klenoty naší historie i okolní 
přírody. 

Pasování na čtenáře 
Veliký krok kupředu v životě člověka je, když se naučí číst a psát. 
Pasování na čtenáře prožívají naši prvňáčci spolu se svými staršími 
kamarády – žáky devátého ročníku, kteří v rámci patronátu nad 
první třídou organizují spolu s třídními učiteli obou tříd několik 
podobných zajímavých akcí a aktivit během roku. O důležitosti a 
významu patronátu pro obě třídy jsme se opakovaně přesvědčili a 
tak věříme, že se bude v těchto aktivitách pokračovat i v budoucnu. 

Projekt VODA 
VODA byl jeden z projektů, které realizujeme v rámci plánu EVVO, 
byl možností, jak zapojit kteroukoliv třídu a kterýkoliv předmět. 
V různých obměnách se tedy zkoumalo a pozorovalo, kreslilo, zpíva-
lo, ale i četlo a vyprávělo. Na fotografii je jedna z aktivit třetí třídy. 

IX v MŠ 

Návštěva deváťáků v místní MŠ probíhá každoročně na pozvání paní 
ředitelky. Pro některé žáky je plná nostalgických vzpomínek, pro 
jiné je to možnost „zablbnout si“ a někteří to vnímají i jako zkuše-
nost pro své budoucí povolání. Děkujeme za pozvání. Rádi zase 
přijdeme.  

 

Autor článků v rubrice Mgr. Zdeněk Ballnér , foto archív školy 
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Vychytávky paní Marie Kubačkové 
Paní Marie, představte se našim čtenářům. 
Myslím, že jsem dostatečně známá obyvatelům Kostelce, kde již žiji 
38 let. Pocházím ale z Rymic a můj manžel z Opavy, ale vyrůstal ve 
Valticích. Po absolvování základní školy jsem pracovala nejprve 
v národním podniku Loana v Holešově, kde jsem získala svou první 
kvalifikaci, takže vyučená kuchařka nejsem. K tomuto zaměstnání 
jsem se dostala až po mateřské dovolené. Nejprve jsem krátce 
pracovala v družstevní kuchyni ZD Moravan v Kostelci a pak 16 let 
ve školní jídelně v Kostelci. Do důchodu jsem odešla předčasně před 
třemi lety ze zdravotních důvodů. Mám dvě děti a pět vnuků. Nyní 
si vařím pouze pro radost a občas si zajdu navštívit své bývalé spo-
lupracovnice – Bouchalíkovou, Entrovou a další, povykládat na 
bývalé pracoviště, nyní je to Scholarest.  

Když jste vzpo-
mněla firmu 
Scholarest a 
bývalou školní 
jídelnu, můžete 
to porovnat? 
Můžu. Jedno-
značně ve pro-
spěch firmy 
Scholarest. Došlo 
zde k rozsáhlé 

modernizaci, 
zvláště pracovní 
prostředí se pro 

zaměstnance 
změnilo očividně 

k lepšímu. Strojový park se zmodernizoval, nynější zaměstnanci 

nepracují ve vlhkém a nehygienickém 
prostředí, opravená kanalizace vyřešila 
nevhodně umístěné odpady, takže 
dříve stále mokré podlahy jsou minulos-
tí. Zlepšilo se větrání a klimatizace, 
výrobní prostory jsou jinak a účelně 
uspořádány, takže proti bývalému stavu 
je vidět viditelný pokrok, což mohou 
potvrdit i ostatní mé bývalé spolupra-
covnice. Strávníci si změnu rovněž chválí, mohou si vybrat ze dvou 
druhů jídel a cena je i pro cizí strávníky přijatelná. 
Teď tedy vaříte jen pro sebe a manžela? Které je vaše nejoblíbe-
nější jídlo? 
Abych pravdu řekla, je to spojeno s počasím. Když byla donedávna 
ta tropická vedra, moje nejoblíbenější jídlo byl „šopský salát“, tj. 
nakrájená rajčata, papriky a okurka, opečený toustový chleba a se 
vším, co k tomu patří, tj. s balkánským sýrem, olivovým olejem, 
citronem a nahoře 2 až 3 olivy. Jinak vařím ne příliš těžká jídla 
(manžel drží dietu) a taková, které nám chutnají. Vaření a úprava 
jídla se teď pro mě stalo obrovským koníčkem, jídlo si i fotím a 
umisťuji na sociálních sítích. 
Jste tedy ochotná některé vaše vychytávky ze své vlastní receptu-
ry našim čtenářům představit? 
Myslím, že to ženské mezi sebou dodnes dělají, že si vyměňují re-
cepty, a pokud to bude prostřednictvím zpravodaje Kostka, nemám 
nic proti tomu. Pro začátek přikládám fotku šopského salátu. 
Děkujeme za rozhovor. 

Rozhovor vedl: Mgr. Jiří Andrlík, foto M. Kubačková, Aná

Vědci odhalili tajemství dokonalých šestiúhelníků 
včelích pláství 
Po tisíce let lidé žasnou nad inženýrským výkonem, jaký představuje 
včelí plástev. Každá vosková buňka je tvořená dokonalým šestiúhel-
níkem, jehož stěny nejen zajišťují odolnost struktury plástve, ale 
také nejchytřejší způsob jak ukládat med. 
Na základě jisté geometrické předvídavosti včely vědí, že šestiúhel-

ník je větší než čtverec nebo trojúhelník, a pobere víc medu se 
stejnou spotřebou materiálu a práce. Ale jak to včely dělají? 
Odpověď nabízí nová studie trojice vědců z Británie a Číny, podle níž 
buňky nezačínají jako šestiúhelníky, ale jako kruhy, napsala agentu-
ra AFP. Ty se postupně formují do šestiúhelníků jemným stékáním 
vosku, který částečně taje díky teplu vydávanému těly speciální 
skupiny včelích dělnic. 

Vědci sledovali, jak včely pracují na stavbě šestimilime-
trových buněk plástve, které budují kolem vlastních těl. 
Pracují freneticky vedle sebe na sousedících buňkách a 
kousky vosku lepí a udusávají kolem trojích spojnic 
buněk; o ostatní už se pak postará teplo. 
Při teplotě zhruba 45 stupňů Celsia začne vosk pomalu 
téct jako pružná, vazká tekutina a natahuje se jako 
karamel. Postupně se vytahuje nahoru a formují se 
místa, která se stanou "úhly" šestiúhelníku. Během 
tohoto procesu se stěny buňky postupně natahují, až se 
nakonec stěny sousedících buněk spojí a zpevní, čímž 
vznikne dokonalý šestiúhelník. 
I když tedy jde záhadu včelích pláství vyřešit s pomocí 
kombinace fyziky a matematiky, přesto vědci uvádějí, že 
si včely zaslouží ocenění. 
"Nemůžeme pomíjet ani přestat obdivovat úlohu, jakou 
včely sehrávají při procesu zahřívání, pěchování a zten-
čování vosku přesně tím způsobem, jakým potřebují.“ 
Zdroj: , Novinky, Journal of the Royal Society Interface  - 

zpracovala Aná  Placená inzerce (formát A7) 

Představujeme vám 

Včelaři 
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Závod jednotlivců na 60m,  3.6.2018 Břest 
Soutěže se zúčastnilo 10 mladých hasičů.  Nejlépe se dařilo příprav-
ce, kde jsme obsadili 2. a 3. místo. V kategorii mladší chlapci obsadil 
Šimon Kirnig 4. místo.  

 
O pohár obce Karlovice   

9.6.2018 uspořádal sbor jubilejní  20. ročník soutěže pro mladé 
hasiče. Mezi mladšími žáky se naše družstvo umístilo na 2. místě. Ve 
starší kategorii obsadili naši žáci 2. místo.   
Požární sport netradičně - tentokrát naruby  
9.6.2018 jsme  v obci přivítali družstva mužů, žen a starších pánů. 
Tentokrát se požární útok prováděl naruby. Startovalo se od terčů 
červeného kohouta, odkud se provádělo sestavení útočného, do-
pravního vedení a sacího vedení. Nejrychleji se s novou situací 
vypořádalo družstvo mužů z Roštění. V kategorii žen zvítězilo druž-
stvo z Břestu před domácími. V kategorii starších pánů zvítězily 
Karlovice. 

 

Máme vítěze republikového kola Požární ochrana očima dětí a 
mládeže 2018 

22. června proběhlo v hasičském muzeu v Přibyslavi vyhodnocení 
celorepublikového kola. Vítězem kategorie Digitální technika DT2 se 
stal Martin Pospíšilík. Ceny předával náměstek starosty SH ČMS Jan 
Slámečka. Do soutěže bylo zapojeno 40 000 dětí a mládeže do 19 
let. 
 
Slavnostní vyhlášení soutěže požární ochrana očima dětí a mláde-
že v základní škole  
28.6.2018 při slavnostním ukončení školního roku Základní školy 
Kostelec u Holešova předal člen rady prevence OSH Kroměříž 
Ing.Ladislav Pospíšilík žákům, kteří postoupili se svými pracemi do 
okresního kola,  diplomy a odměny. Dvěma žákům předal  diplomy 
a odměny za 1. místa v okresním kole.. 
 
7.7.2018 Ukázka z výcviku mladých hasičů na oslavách 130 let SDH 
Prusinovice 

SDH Prusinovice oslovil náš sbor s požadavkem ukázky z práce 
mladých hasičů pro vystoupení v programu oslav založení sboru. 
Mladí hasiči s přípravkou si pro odpolední program přichystali ukáz-
ku zásahu na hořící garáž s ochranou sousedícího domu. Ukázku 
prováděli s malým hasičským autem vybaveným potřebnou techni-
kou pro zásah. Předvedli průzkum objektu a jeho okolí s následným 
uhašením požáru pomocí dvou útočných proudů. Ukázku komento-
val Martin Pospíšilík. 
Dne  14.7.2018 se odehrál 15. ročník turnaje v nohejbale trojic. Od 
rána se zapsalo celkem 8 týmů a nic nebránilo zahájení turnaje. Na 
hřiště u rybníka v Karlovicích si našla cestu i řada diváků, kteří vy-
tvořili krásnou kulisu. Pro všechny bylo přichystané občerstvení. 
Roli favorita potvrdila trojice reprezentující SK Moravan Kostelec u 
Holešova ve složení Martin Hradil, Dušan a Tomáš Markovi, kteří 
vyhráli tento turnaj již poněkolikáté. Celá akce se nesla v duchu fair 

SDH Karlovice 
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play a obešla se bez zranění. Pro všechny hráče byly připraveny 
ceny, za které bych chtěl poděkovat našim dlouholetým sponzorům. 
Poděkování patří také všem organizátorům, kteří vytvořili výborné 
podmínky pro průběh turnaje.  

Jiří Čúzy , foto na konci stránky↓ 
 
12.8.2018 Stará Ves - O pohár starosty obce 

V rámci hodových oslav obce uspořádali hasiči ze Staré Vsi soutěž 
pro mladé hasiče. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a požárním útoku. 
Družstvo starších žáků doplněné o několik členů mladších žáků se 
po vyrovnaném boji umístilo na 3. místě.  
 
18.8.2018 - 80. výročí založení SDH Bořenovice a 645 let od první 
zmínky o obci Bořenovice. 

Oslava byla zahájena slavnostní schůzí, po které následovalo žehná-
ní opravené zbrojnice a dopravního automobilu, který zakoupila 
obec. Po svaté mši, kterou celebroval pomocný biskup olomoucký 
Josef Nuzík, proběhly ukázky hasičské techniky a lidová veselice. 
Oslav se zúčastnili tři zástupci sboru. Pamětní medaili a poděkování 
za spolupráci od SDH Bořenovice přebrali David Pomajbík a Daniela 
Mlčáková. Starosta okrsku Ing. Ladislav Pospíšilík obdržel pamětní 
medaili a poděkování za spolupráci mezi okrsky Prusinovice a Hole-
šov. 

 
4.8.2018 Družstvo žen v Přílepích 

Obnovené družstvo žen pracuje v Karlovicích již třetím rokem. 
V letošním roce nezahálelo ani v období prázdnin a dovolených. 
Pravidelně se vždy v pátek scházelo a připravovalo se na soutěže. 
Svou dovednost si vyjely ženy ověřit na pohárovou soutěž do Přílep, 
kde obsadily 4. místo.  
25.8.2018 Soutěž v Žopích 

Naše družstva žen a mužů přijala pozvání do Žop. Zde místní hasiči 
připravili netradiční soutěž s neupravenými stroji PPS 12 a PPS 8. 
Družstva musela zvládnout běh mezi překážkami, prolézt tunelem, 
přelézt žebřík a následně provést požární útok. Vše probíhalo u 
našich družstev žen a mužů hladce až na čerpadlo PPS12. To nedo-
kázalo dotlačit vodu k proudnicím v takovém čase  jak by si závodní-
ci přáli. Přesto družstva sklidila zasloužený potlesk. Družstvo žen 
bylo odměněno věcnou cenou. 

Ing. Ladislav Pospíšilík, foto Pospíšilíkovi 
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O pohár obce Karlovice – 20. ročník 

  

Sport 

 

Novinky z přípravky 

Fotbalová sezóna našich chlapců vyvrcholila 
hodovým zápasem proti jejich spolužačkám a 
učitelkám z kostelecké základní školy. Zápas se 
těšil velkému zájmu diváků, a tak se při pěkné 
atmosféře odehrálo zajímavé fotbalové utkání, 
které bylo samo o sobě tak zábavné, že po 
zápase ani nikdo neznal přesný výsledek.  Po 
hodovém fotbale, který byl brán jako poslední 
v sezóně, si chlapci i trenéři od fotbalu „odpo-
činuli“. Ke konci měsíce srpna jsme se začali 
postupně scházet k pátečním podvečerním 
fotbálkům, které byly postupným začátkem 
oficiálních tréninků. Naplno jsme opět začali 
trénovat v posledním srpnovém týdnu, od 
kterého už se standardně trénuje v úterý a 
v pátek. Od nové sezóny již naši chlapci hrají ve 
vyšší věkové kategorii, a tak naše nadcházející 
sezóna bude spíš znamenat sbírání cenných 
zkušeností než bodových úspěchů. 

Mgr. Aleš Pospíšilík 

 

Rozpis – podzim 2018 muži 

NE  30.09. 15.30 SLAVKOV P. HOST. – KOSTELEC 

NE  07.10. 15.00 KOSTELEC – LUŽKOVICE 

SO  13.10. 15.00 LOUKY – KOSTELEC 

NE  21.10. 15.00 KOSTELEC – JAROSLAVICE 

NE  28.10. 14.30 CHROPYNĚ – KOSTELEC 

NE  04.11. 14.30 KOSTELEC – PŘÍLUKY 

 

Foto: Šárka Andrlíková 
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Proč tolik peněz? 
Jako bývalý člen výboru SK Moravan a jako příznivec nejen kopané, 
ale sportu všeobecně bych se chtěl vyjádřit k článkům, které byly 
zveřejněny v plátku Inventura pana ing. Žůrka. V těchto článcích se 
vyskytuje spousta překroucených a nepravdivých informací, které 
zde publikují někteří zastupitelé obce.  

Jde např. o financování fotbalistů SK Moravan. Částka 465 000 Kč, 
kterou oddíl za čtyři roky od OÚ dostal na činnost je skutečně prav-
divá. Je také pravda, že oproti jiným spolkům v Kostelci a Karlovicích 
dostávají fotbalisté podstatně více finančních prostředků. Proč 
tomu tak je? 

SK Moravan si, na rozdíl od většiny jiných spolků v naší vesnici, 
hradí z těchto peněz veškeré energie, zatímco např. provoz soko-
lovny, kterou využívá oddíl stolního tenisu, nebo energie obou 
hasičských zbrojnic hradí OÚ přímo ze svých prostředků. Všechny 
finance, které fotbalový oddíl od obce dostává, vydává k pokrytí 
nákladů spojených s údržbou celého sportovního areálu a zabezpe-
čení činnosti jak mužského, tak žákovského oddílu. Tyto náklady 
šplhají téměř k 100 000 Kč za rok (elektřina, voda, sečení hřiště, 
drobné opravy, povinné občerstvení pro hráče, platby rozhodčím). 
Všechny výdaje pak jsou a vždy byly předkládány obci ke kontrole.  

Hřiště navíc nevyužívá pouze 43 členů SK Moravan, jak se v článcích 
píše, ale také nejméně 170 žáků ZŠ k pravidelným hodinám TV a 
řadě projektů, které se zde konají. V zimních měsících probíhá dle 
počasí stříkání kluziště (také z těchto prostředků) pro nejen fotbalo-
vou veřejnost. Travnaté plochy na Myslivně, střelnici a Starém hřišti 
sečou zaměstnanci OÚ. Pokud by autoři článků chtěli být objektivní, 
měli by spolkům, které tyto areály využívají, připočíst veškeré ná-
klady. Tím by se dramaticky změnila výše dotací na jednoho člena, 
která je uvedena v „koláčích“. Navíc: Sokol má užívání budovy 
smluvně zdarma za převedení sokolovny na obec. 

Tím v žádném případě nenapadám členy uvedených spolků ani 
nekritizuji stav věcí, pouze vysvětluji, jak jsou v naší obci nastavena 
pravidla, která fungují již mnoho let, ne pouze v posledním voleb-
ním období. Výše dotací přece nemůže být poměřována počtem 
členů, ale využitím celého areálu či budovy. To, že hřiště stejně jako 
sokolovnu a další areály využívá veřejnost, ZŠ, příp. jiné spolky, je 
naprosto v pořádku. Pouze to v článcích nebylo uvedeno. 

Ke každému sportovnímu klubu patří zázemí, je třeba se věnovat i 
rekonstrukci či výstavbě nových šaten. Ty současné byly uvedeny do 
provozu v roce 1972 a za tu dobu proběhla pouze rekonstrukce 
toalet a sprch. Jistě uznáte, že to, co stačilo před 46 lety, dnes pros-
tě nevyhovuje. Předpisy a normy jsou stále přísnější a současné 
šatny jsou nevyhovující. K uspořádání turnajů (mužských i žákov-
ských) dvě malé šatny nestačí podobně jako další prostory (prádel-
na slouží k převlékání rozhodčích, chybí kulturní zázemí pro výdej 
občerstvení, elektroinstalace a střecha jsou v havarijním stavu). 
Částka přibližně 7 000 000 Kč je částečně nadsazená (je uváděna ve 
studii o stavbě). Reálná cena je asi o 1 500 000 Kč nižší. Nikdy ale 
nebylo řečeno, že bude celá pokryta z rozpočtu obce. Vždy se mluvi-
lo o nutnosti využití nejrůznějších dotací, takže se můžeme bavit o 
přibližně poloviční ceně. Vzhledem k již zmíněnému využívání celé-
ho areálu a možnostem naší obce si myslím, že částka není vysoká. 
A pokud někomu vadí zřízení příjemného a důstojného prostředí 
pro hráče a příznivce všech věkových kategorií a pokud zaměňuje 
klubovnu s hospodou, neměl by psát, že nemá nic proti fotbalu. 

Závěrem pouze dodatek. Jestliže někomu v obci chybí větší škála 
sportů a nestačí mu ty, které zde v současnosti jsou, má rozhodně 
příležitost je vytvořit a vést. Takovéto využití volného času je daleko 
smysluplnější než neustálá kritika. Naše obec vždy, i v minulosti, 
podporovala všechny činnosti spojené s dětmi a mládeží. A osobně 
věřím, že tak tomu bude i v budoucnosti.  

Mgr. Jindřich Surala 

Amatérský fotbal v ohrožení! Zanikají stovky týmů, život na venkově pak skomírá. 

 (Aná) Takovýto krátký film natočil známý herec a režisér Jakub 
Kohák. Zprávy podobného typu na nás prší ze všech médií; amatér-
ský fotbal zaniká a s ním i život na venkově. Ve stínu těchto zpráv se 
v naší vsi rozhořel boj a nařčení některých občanů, kteří se rozhodli 

bojkotovat (jako spoustu jiných aktivit pro občany) i stavbu nových 
fotbalových šaten.  

Zatímco jinde zarůstají hřiště postavená s láskou našimi dědy a otci 
plevelem a pcháčím, naše hřiště je díky obětavému správci jako 

obrázek. Jinde si fotbaloví funkcionáři stýskají, že z pěti vesnic není 
možné sestavit dětské mužstvo, u nás máme přípravky nadšených 
kluků zrovna dvě a vedou si dobře. Hudrování, že zázemí jak pro ně, 
tak pro dospělé hráče bude drahé, není namístě. Slova básníka „čas 
oponou trhnul, je 21. století“ jsou přesnější. Koho by těšilo posezení 
před a po zápase v zatuchlém 50 let starém kamrlíku, který nejde 
ani vyvětrat kvůli vlhkem zkříženým oknům. Jak tam asi chutná 
povinné občerstvení? Včera proběhla v TV zpráva, že vláda připra-
vuje 0,8 miliardy dotací (!) na obnovu vesnických hřišť a zázemí pro 
hráče. S příkladnou aktivitou našeho fotbalového klubu jistě na 
takovou dotaci dosáhneme (je tam povinnost zaplatit 1/3 nákladů 
z peněz obecního úřadu). A už se nám náklady smrskly na miliony 2.  

Zkuste, milí kritici, navrhnout (vzhledem ke tvaru navrhovaných 
šaten) třeba bowlingovou dráhu, nad kterou si vezmete patronát. 

←Přikládám obrázek z jedné vsi v ČR, o fous menší než je naše. Není 
to „pracháčská“ vila, ale šatny pro fotbalisty, včetně kuchyňky, 
bufetu, venkovního posezení a – klubovny pro 40 – 50 osob, kde se 
konají oslavy výročí občanů, schůze, ale i svatby. Plánují i posilovnu 
a vířivku. A výsledek? Kromě mužů začala hrát fotbal i děvčata. A 
sbírají jeden pohár za druhým. Děvčata z Kostelce, moc vám přeju, 
ať se vám to taky podaří. 

(Zdroj: ČTK, ČS sport, TV), foto Aná
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Zprávy z fotbalového dění 

Opět se v celé republice rozběhly fotbalové soutěže a do mužských sou-
těží vstoupil i Kostelec. Byl nasazen v I.B třídě ZK do skupiny B.  
Po konci minulého ročníku ze skupiny vypadla tato mužstva:   

 TJ Sokol Lípa – pád do nižších soutěží ve ZK 

 TJ Sokol Sehradice – pád do nižších soutěží ve ZK 

 SK Březnice – přesun do jiné skupiny I.B  třídy 

 FC TVD Slavičín B - přesun do jiné skupiny I.B  třídy 

Zároveň k nám byla nalosována tato mužstva:  

 FC Fryšták – sestup z vyšších soutěží ve ZK 

 FK Chropyně – sestup z vyšších soutěží ve ZK 

 SK Jaroslavice – sestup z vyšších soutěží ve ZK 

 SFK Elko Holešov B – postup z OP Kroměříž   

Rád bych k tomu poznamenal, že o postupech, sestupech či přesunech v 
posledních letech nerozhoduje jen výsledné umístění mužstva v tabulce, 
ale i následné rozhodnutí, zda danou soutěž chce mužstvo hrát či z urči-
tých důvodů nechce/nemůže. Případně hraje roli i poloha města, obce ve 
členění Zlínského kraje. Z těchto důvodů spadlo např. mužstvo FK Chro-
pyně (sestup až ze Zlínského krajského přeboru) nebo proběhl přesun SK 
Březnice, FC TVD Slavičín B do skupin mužstev s bližším dojezdem. 

Pokud se podíváme na naše soupeře v tabulce, lze říci, že co se týče 
dojezdových vzdáleností, je tato skupina nejpřijatelnější za celou dobu, 
co I.B třídu hrajeme. Nutno však podotknout, že o to těžší v ní bude 
uspět.  

Ing. Tomáš Marek, foto Mgr. J. Andrlík 
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