Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

4/2018

Oslavy 100 let Československa
v Kostelci u Holešova
(Aná + foto) Oslavy 100. výročí vzniku
Československa byly v Kostelci u
Holešova na programu již v pátek
26. 10. 2018. Za účasti třebětických
sokolů v historických krojích a
s historickými prapory a mužů
v legionářských uniformách byla
uctěna památka padlých v I. světové
válce. K výročí republiky byla odhalena pamětní deska jako poděkování
občanů Kostelce a Karlovic; deska je
ukotvená v pískovcovém kameni
z Hostýnských vrchů. Na návsi byl též
zasazen Strom republiky. Slavnost
přilákala množství návštěvníků. Pro
všechny bylo připraveno pohoštění, k
dobré náladě zahrál i oblíbený dechový orchestr Hulíňané.

Volby 2018
(An) Komunální volby jsou za námi a je čas se nad
touto událostí zamyslet. Účast byla úctyhodná, jedna
z nejvyšších v polistopadových svobodných volbách.
Hlasovalo 815 oprávněných voličů, což je 67,28 %.
Volební výsledek ukázal, co si lidé v Kostelci a Karlovicích nepřejí, komu věří, a především to, co si přejí.
Podpora kandidátů „Sdružení nezávislých kandidátů
2014“ byla velmi výrazná a ve spojení se „Sdružením
nezávislých kandidátů 2018“ nabývá tato koalice nebývalou odpovědnost. Voliči si zřejmě uvědomili, že
staronová koalice chce pokračovat v úsilí vytvářet
z Kostelce a Karlovic obec, kde se dobře žije a bude se i
nadále v pohodě žít občanům - bez pomluv, podlostí,
lží a urážek. Vždyť tam, kde fungují přátelské mezilidské vztahy, tam prospívá kulturní, společenský a volnočasový život. Věříme, že v takové obci se lidé budou
spolu rádi setkávat a také se sem budou rádi vracet,
budou budovat své domovy a zázemí. Samozřejmě
přepokládáme další razantní kroky ke zkvalitnění infrastruktury a veškerého zázemí pro plnohodnotný život všech obyvatel. Věřme, že naše zastupitelská opozice nebude vždy automaticky
proti tomuto úsilí, vždy podpoří dobrou věc a bude předkládat vlastní iniciativní nápady. Chceme tímto naznačit, že férové a dělné vztahy
mezi představiteli obce bez intrik a podrazů jsou podle nás klíčem k úspěchu a blahobytu obce. (Foto Aná)
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Příspěvek starostky obce
Vážení zastupitelé, vážení přítomní,

RNDr. Marcela Pospíšilíková,
starostka obce

v úvodu mého prvního vystoupení ve funkci starostky obce chci poděkovat občanům Kostelce u Holešova
a Karlovic, kteří ve volbách do obecního zastupitelstva svým hlasováním vyjádřili přání, abych pokračovala v práci v obecním zastupitelstvu, a vám zastupitelům, kteří jste mi svojí volbou svěřili odpovědnost
vykonávat funkci starostky obce.
Po čtyřech letech, kdy jsem byla místostarostkou obce, jsem získala pro mne nové zkušenosti a poznatky
o tom, co znamená, když se řekne „komunální politika“, a to v kladném i záporném směru. Rozhodnutí
přijmout kandidaturu na post starostky pro mne nebylo úplně jednoduché. Jsem si vědoma toho, že tato
práce není jen o tom, že se starosta stará o záležitosti spojené s fungováním a rozvojem obce, ale zároveň, a především, o schopnosti komunikace s občany, zaměstnanci obce, i s vámi, zvolenými zástupci. A
to je mnohdy to nejtěžší. Přitom si myslím, že by stačilo, abychom všichni měli stále na paměti moudrá
slova „Pamatuj na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za své konání“.
Na závěr chci poděkovat odstupujícímu starostovi obce Petru Hlobilovi za velký kus obětavé práce, kterou
v minulých čtyřech letech pro obec vykonal. I díky jeho vytrvalosti a cílevědomosti máme teď na co navazovat. Děkuji vám za pozornost.
(Projev RNDr. Marcely Pospíšilíkové, starostky obce při zvolení do funkce)

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje Kostka,
jsem ráda, že vám mohu všem, prostřednictvím našeho obecního zpravodaje, popřát krásné a pokojné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2019 vám přeji hlavně pevné zdraví a co nejvíce šťastných chvil prožitých v kruhu své rodiny a přátel.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce

Zprávy z obce
Nové zastupitelstvo v Kostelci u Holešova

Obecní rada (zleva): Ing. Petr Hlobil, místostarosta, Mgr. Jindřich Surala, Bc. Zdeněk Klesnil, Ing. Tomáš Marek

Členové obecního zastupitelstva: (nahoře zleva): Mgr. Aleš Pospíšilík, Mgr. Martin Hradil, Ing. Petr Hlobil, ml., Ing. Oldřich Masný,
Jakub Zmeškal,
(dole zleva): MUDr. Vojtěch Sklenář, Petr Měrka, Ing. Petr Žůrek, Alois Hradil, Radoslav Pospíšilík
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U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 1 obce Kostelec u Holešova konané dne 5. 11. 2018
Zastupitelstvo
obce
Kostelec
u
Holešova
schvaluje
4/1Z/2018 zvolení jednoho místostarosty.
16/1Z/2018 proplatit Petru Hlobilovi st. poměrnou část nevyčerpané dovolené za rok 2018, která činí 12 dnů. Zastupitelstvo obce
Kostelec u Holešova volí 6/1Z/2018 starostkou obce paní Marcelu
Pospíšilíkovou, narozenou ***, bytem Kostelec u Holešova, Karlovice ***.
7/1Z/2018 místostarostou obce pana Hlobila Petra, narozeného
***, bytem Kostelec u Holešova ***.
8/1Z/2018 členem Rady obce pana Suralu Jindřicha, narozeného
***, bytem Kostelec u Holešova ***.
9/1Z/2018 členem Rady obce pana Klesnila Zdeňka narozeného
***, bytem Kostelec u Holešova ***.
10/1Z/2018 členem rady obce Marka Tomáše narozeného ***,
bytem Kostelec u Holešova ***.
12/1Z/2018 předsedou finančního výboru pana Masného Oldřicha,
narozeného ***, bytem Kostelec u Holešova ***.
13/1Z/2018 předsedou kontrolního výboru pana Pospíšilíka Aleše,
narozeného ***, bytem Kostelec u Holešova, Karlovice ***.
Zastupitelstvo
obce
Kostelec
u
Holešova
ukládá
14/1Z/2018 zvoleným předsedům výborů připravit do příštího
zasedání ZO kandidáty na členy finančního a kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje 15/1Z/2018 v
souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách bez sčítání funkcí, a to:
• místostarosta 13.276,- Kč
• člen rady 2.950,- Kč
• předseda výboru/komise 1.475,- Kč
• člen výboru/komise 1.229,- Kč
• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 738,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 6. 11. 2018. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova určuje
5/1Z/2018 v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Ostatní funkce budou zastupitelé obce vykonávat jako neuvolněné.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova zřizuje
11/1Z/2018 finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledky projednávání, které nebyly přijaty
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova volí členem Rady obce
pana Radoslava Pospíšilíka.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích svým neuvolněným
členům za výkon funkce odměny za měsíc, v částkách bez sčítání
funkcí, ve stejné výši, jak bylo schváleno na zasedání obecního
zastupitelstva č. 9/25Z/2017.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 16/2018 obce Kostelec u Holešova
konané dne 24. 9. 2018. Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/16R/2018 prodloužení nájemní smlouvy na byt v Hasičské zbrojnici Kostelec u Holešova do 31. 12. 2018. Další prodloužení až po
uhrazení všech závazků nájemníkem. V případě neuhrazení závazků
nájemní smlouvu ukončit.

2/17R/2018 vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým vozidlem) za období od 10. 5. 2018 do 8. 10. 2018, dle
předložené knihy jízd a cestovních zpráv.
3/17R/2018 vyřadit z účetní evidence ZŠ Kostelec u Holešova majetek dle přiloženého soupisu. Provést jeho likvidaci.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 18/2018 obce Kostelec u Holešova
konané dne 22. 10. 2018
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/18R/2018 program oslav k 100. výročí založení Československa.
Náklady na hudební vystoupení dechového orchestru Hulíňané a
občerstvení budou uhrazeny z prostředků obce.
3/18R/2018 program veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 1/2018 obce Kostelec u Holešova
konané dne 13. 11. 2018
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/1R/2018 zřízení kulturní komise a komise pro činnost spolků.
3/1R/2018 Mgr. Michaelu Mikeškovou do funkce předsedkyně
kulturní komise.
4/1R/2018 Ing. Tomáše Marka do funkce předsedy komise pro
činnost spolků (KOČIS).
7/1R/2018 proplacení cestovních nákladů za služební cesty starosty
obce Ing. Petra Hlobila, za období od 11. 10 do 31. 10. 2018 dle
předložených žádanek o přepravu a příkazů k jízdě.
Rada obce Kostelec u Holešova navrhuje
5/1R/2018 do redakční rady zpravodaje Kostka schválit Mgr. Jindřicha Suralu (pověřený člen RO) a Mgr. Michaelu Mikeškovou (pověřený člen kulturní komise).
Rada obce Kostelec u Holešova stanovuje
6/1R/2018 vyhlásit záměr kácení stromů v k. ú. Karlovice, na parcele č. 85/1, včetně povinnosti úklidu pozemku pro následující výsadbu. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce 15 dnů a záměr
bude vyhlášen místním rozhlasem a na webových stránkách obce.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 2/2018 obce Kostelec u Holešova
konané dne 27. 11. 2018
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/2R/2018 Zdeňku Zaviačičovou, Jindřicha Suralu, Petru Pospíšilíkovou, Kláru Čúzyovou za členy kulturní komise.
3/2R/2018 Ing. Lubora Pavelce, Rudolfa Furcha, Ing. Oldřicha Masného, Romana Zmeškala st., Ing. Ladislava Pospíšilíka, Zdeňka Ballnéra za členy komise pro činnost spolků.
5/2R/2018 jednací řád RO Kostelec u Holešova.
6/2R/2018 znění předložené novely Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků s Městem Holešov a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Rada obce Kostelec u Holešova jmenuje
4/2R/2018 p. Radoslava Pospíšilíka, Mgr. Aleše Pospíšilíka a Mgr.
Martina Hradila za členy Školské rady ZŠ Kostelec u Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova rozhodla
7/2R/2018 v souladu s článkem VII, odst. 7.1. Směrnice k zadávání
veřejných zakázek Obce Kostelec u Holešova řešit havarijní stav
vytápění Domu seniorů objednáním instalace nového kotle dle
nabídky firmy Topič, s.r.o. a pověřuje starostku obce potvrzením
nabídky a objednávkou prací.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí Návrh na spoluúčast
obce na prodloužení vodovodního řádu. Doporučuje, aby ve věci
bylo dále jednáno až po převedení pozemků p. č. 611/4 a 611/1 na
stavební parcely.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace starostky
obce o aktuálních možnostech získání dotací z MMR ČR.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí Zápis
č.1512018/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kostelec u
Holešova, IČ 00287342 za rok 2018.

Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje
3/16R/2018 v současné době jakýkoli zásah do vzrostlých bříz v
areálu Mateřské školy v Kostelci u Holešova
U S N E S E N Í schůze Rady č. 17/2018 obce Kostelec u Holešova
konané dne 8. 10. 2018
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Všechny kandidátní listiny
poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo

číslo název

věk

abs. v %

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2 Sklenář Vojtěch MUDr.

26 KDU-ČSL BEZPP 152 11,49 1

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1 Pospíšilík Radoslav

60 KDU-ČSL BEZPP 144 10,89 2

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4 Hradil Alois

63 KDU-ČSL BEZPP 117 8,85 3

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 1 Marek Tomáš Ing.

33

NK

BEZPP 165 13,56 1

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 2 Pospíšilík Aleš Mgr.

33

NK

BEZPP 149 12,25 2

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

1 Žůrek Petr Ing.

58

NK

BEZPP 81

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

1 Měrka Petr

49

NK

BEZPP 114 11,74 1

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

4 Zmeškal Jakub

28

NK

BEZPP 86

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

4 Surala Jindřich Mgr.

45

NK

BEZPP 296 8,48 1

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

1 Hlobil Petr Ing.

62

NK

BEZPP 274 7,85 2

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

2 Pospíšilíková Marcela RNDr. 60

NK

BEZPP 267 7,65 3

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

3 Hradil Martin Mgr.

35

NK

BEZPP 252 7,22 4

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

5 Hlobil Petr Ing.

36

NK

BEZPP 231 6,62 5

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

6 Masný Oldřich Ing.

56

NK

BEZPP 228 6,53 6

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

7 Klesnil Zdeněk Bc.

31

NK

BEZPP 251 7,19 7

10,68 1
8,85 2

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina

Kandidát

číslo název

poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2

Sklenář Vojtěch MUDr.

26 KDU-ČSL

BEZPP

152 11,49 1

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

Pospíšilík Radoslav

60 KDU-ČSL

BEZPP

144 10,89 2

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

Hradil Alois

63 KDU-ČSL

BEZPP

117 8,85 3

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

3

Dulava Martin Ing. Ph.D.

52 KDU-ČSL

KDU-ČSL

105 7,94 1

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

7

Večeřa František

62 KDU-ČSL

KDU-ČSL

101 7,63 2

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

5

Bleša Jiří Mgr.

45 KDU-ČSL

KDU-ČSL

75

5,67 3

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

6

Dolák Tomáš

41 KDU-ČSL

BEZPP

77

5,82 4

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

8

Motáňová Monika Mgr.

32 KDU-ČSL

BEZPP

91

6,88 5

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

9

Lysáková Helena Bc.

33 KDU-ČSL

BEZPP

70

5,29 6

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

10

Jašová Eva

53 KDU-ČSL

BEZPP

62

4,68 7

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

11

Marková Petra

39 KDU-ČSL

BEZPP

76

5,74 8

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

Topič Alois

71 KDU-ČSL

KDU-ČSL

70

5,29 9

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

13

Blešová Barbora

42 KDU-ČSL

KDU-ČSL

55

4,16 10

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

14

Dulavová Jana Ing.

52 KDU-ČSL

KDU-ČSL

57

4,31 11

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

15

Sklenářová Aneta Ing.

26 KDU-ČSL

BEZPP

70

5,29 12

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 1

Marek Tomáš Ing.

33 NK

BEZPP

165 13,56 1

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 2

Pospíšilík Aleš Mgr.

33 NK

BEZPP

149 12,25 2

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 3

Hlobil Tomáš

41 NK

BEZPP

141 11,59 1

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 15

Bartoš Petr Ing.

53 NK

BEZPP

91

7,48 2

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 4

Kovalda Milan

33 NK

BEZPP

83

6,82 3

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 5

Marek Dušan

31 NK

BEZPP

52

4,27 4

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 6

Slaměník Roman

29 NK

BEZPP

64

5,26 5

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 7

Macháčová Šárka

53 NK

BEZPP

59

4,85 6

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 8

Čúzy Jiří

30 NK

BEZPP

81

6,66 7

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 9

Pospíšil Michal

39 NK

BEZPP

60

4,93 8

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 10

Kovalda st. Milan

60 NK

BEZPP

56

4,60 9

4

Hlasy
Navrhující Politická
příslušnost abs. v %
věk strana

Pořadí
náhradníka

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 11

Bukvald Rudolf Ing.

61 NK

BEZPP

44

3,61 10

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 12

Ragoš Martin

30 NK

BEZPP

65

5,34 11

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 13

Žůrek Martin Ing.

32 NK

BEZPP

55

4,52 12

2

KOSTELEC A KARLOVICE 2018-SNK 14

Zavadil Antonín

65 NK

BEZPP

51

4,19 13

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

1

Žůrek Petr Ing.

58 NK

BEZPP

81

10,68 1

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

3

Motáň Jan Bc. DiS.

31 NK

BEZPP

77

10,15 1

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

5

Motáňová Iveta

33 NK

BEZPP

72

9,49 2

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

9

Pospíšilík Ladislav Ing.

62 NK

BEZPP

66

8,70 3

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

2

Tomeček Jakub DiS.

26 NK

BEZPP

65

8,57 4

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

4

Měrka František

26 NK

BEZPP

54

7,12 5

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

6

Picková Nataša

53 NK

BEZPP

42

5,54 6

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

7

Spáčil Karel

31 NK

BEZPP

40

5,27 7

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

8

Ondruch Luděk

46 NK

BEZPP

43

5,67 8

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

10

Čadová Jiřina

60 NK

BEZPP

41

5,40 9

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

11

Janováčová Martina

20 NK

BEZPP

36

4,74 10

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

12

Mlčák Petr Ing.

35 NK

BEZPP

39

5,14 11

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

13

Šidlíková Hana

44 NK

BEZPP

34

4,48 12

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

14

Žůrková Šárka

49 NK

BEZPP

35

4,61 13

3

Rozvoj a budoucnost pro K.a K.

15

Tomeček Libor

57 NK

BEZPP

33

4,35 14

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

1

Měrka Petr

49 NK

BEZPP

114 11,74 1

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

4

Zmeškal Jakub

28 NK

BEZPP

86

8,85 2

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

2

Furch Rudolf

48 NK

BEZPP

83

8,54 1

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

8

Měrka Petr Mgr.

29 NK

BEZPP

78

8,03 2

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

3

Pospíšilík Roman

30 NK

BEZPP

74

7,62 3

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

5

Zedek Lubomír

35 NK

BEZPP

58

5,97 4

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

6

Pomajbík David

36 NK

BEZPP

60

6,17 5

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

7

Hráček Tomáš

24 NK

BEZPP

66

6,79 6

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

9

Pavelec Lubor Bc.

22 NK

BEZPP

66

6,79 7

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

10

Šůstal Ondřej

27 NK

BEZPP

54

5,56 8

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

11

Horáková Ivana Ing.

38 NK

BEZPP

51

5,25 9

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

12

Frnková Sylva

39 NK

BEZPP

41

4,22 10

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

13

Frnka Peter Ing.

44 NK

BEZPP

41

4,22 11

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

14

Václavková Miluše Mgr.

43 NK

BEZPP

64

6,59 12

4

Aktiv.pro Kostelec a Karlovice

15

Dumková Kateřina

31 NK

BEZPP

35

3,60 13

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

4

Surala Jindřich Mgr.

45 NK

BEZPP

296 8,48 1

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

1

Hlobil Petr Ing.

62 NK

BEZPP

274 7,85 2

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

2

Pospíšilíková Marcela RNDr. 60 NK

BEZPP

267 7,65 3

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

3

Hradil Martin Mgr.

35 NK

BEZPP

252 7,22 4

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

5

Hlobil Petr Ing.

36 NK

BEZPP

231 6,62 5

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

6

Masný Oldřich Ing.

56 NK

BEZPP

228 6,53 6

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

7

Klesnil Zdeněk Bc.

31 NK

BEZPP

251 7,19 7

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

8

Slováček Zdeněk

42 NK

BEZPP

240 6,88 1

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

9

Zaviačičová Zdeňka

59 NK

BEZPP

251 7,19 2

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

10

Rušikvas Vítězslav

70 NK

BEZPP

240 6,88 3

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

11

Mikešková Michaela Mgr.

32 NK

BEZPP

224 6,42 4

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

12

Tkadlčík Radim

44 NK

BEZPP

205 5,87 5

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

13

Procházková Hana

39 NK

BEZPP

180 5,16 6

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

14

Lajda Ivo

60 NK

BEZPP

175 5,01 7

5

SNK 2014 Kost.u H. a Karlovice

15

Šidlík Svatopluk

54 NK

BEZPP

174 4,98 8

5

Fórum zastupitelů
Vážení spoluobčané,
v říjnových komunálních volbách jste měli možnost spolurozhodovat o novém složení zastupitelstva obce Kostelec u Holešova pro
volební období 2018 – 2022. Konkurence volebních stran byla vysoká. Přihlášeno bylo pět volebních stran, každá po patnácti kandidátech. O to více si vážíme toho, že volební strana SNK 2014 Kostelec u H. a Karlovice obhájila počtem sedmi mandátů v ZO stav
z předchozího volebního období. Volební výsledek vnímáme tak, že jste zhodnotili naši práci pro obec v uplynulém období a rozhodli,
že v takto nastoleném trendu je možné dále pokračovat. Volebního výsledku si velmi vážíme a uvědomujeme si, že poneseme hlavní díl
odpovědnosti za správu věcí veřejných v naší obci i v nadcházejícím volebním období. Děkujeme vám všem, kteří jste nám ve volbách
dali svůj hlas. I nadále budeme pracovat tak, abychom nezklamali vaši důvěru
Ing. Petr Hlobil, SNK 2014
Černá stavba "Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova". Proč nám obec jde špatným příkladem, že se nemusí dodržovat stavební zákon? Fakta posuďte sami.
23. 4. 2018 dodavatel zahajuje práce. 2. 6. 2018 obec na webu kostelecuholesova.cz a 5. 6. 2018 na facebooku publikuje záběr hotových
chodníků z I. etapy. 8. 8. 2018 obec podává na SÚ žádost, kterou později stahuje. 5. 9. 2018 obec znovu žádá o stavební povolení.
25. 9. 2018 jsou dokončeny práce. 2. 10. 2018 je ukončeno předávací řízení bez vad a nedodělků. 4. 10. 2018 je doručena faktura na
3 036 013,76 Kč. 8. 10. 2018 obec proplácí plnou částku 3 036 013,76 Kč, zádržné není uplatněno. 6. 11. 2018 je vydáno stavební povolení,
které nabývá právní moci 8. 12. 2018. 20. 11. 2018 starostka obce písemně sděluje, že kolaudace stavby zatím neproběhla a kolaudační
rozhodnutí zatím nebylo vydáno.
Ing. Petr Žůrek
Vážení spoluobčané, v roce 2018 byla dle plánu rozvoje obce 2015 – 2018 realizována akce s názvem „Oprava chodníků v obci Kostelec u
2
Holešova“. Celkem bylo opraveno 2000 m chodníků. Zastupitelstvo obce schválilo zadávací dokumentaci i zhotovitele této akce. Dílo bylo
provedeno a předáno v souladu s uzavřenou smlouvou. Na začátku realizace tohoto díla došlo ke změně stanoviska nadřízeného orgánu ve
smyslu potřeby stavebního povolení. Obec neprodleně učinila veškeré potřebné kroky tak, aby bylo stavební povolení vydáno. V tomto
stavebním povolení je uvedeno, že stavba bude dokončena do 31. 12. 2022. Odmítám tvrzení zastupitele Žůrka, že se jedná o černou stavbu. V následném období proběhne zaměření stavby a poté její kolaudace.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce
Doplňující informace
K doplňující informaci k článku – názoru (Kostka 3/18, str. 5), kterou požaduje Ing. Žůrek sdělujeme, že postup redakce je stejný, jak je
tamtéž uvedeno.
Redakční rada

Mateřská škola
Největším svátkem letošního roku
bylo bezesporu sté výročí vzniku Československa. Tato událost se
nám dospělým skoro po celý rok připomínala v médiích, kulturními
akcemi, výstavami, přednáškami. Ale jak ji přiblížit malým dětem?
Co dokáží pochopit a co je pro ně zbytečným balastem, který je jen
na týden až dva „zalepí“ informacemi, které nevyužité po dalším
týdnu zmizí z jejich hlaviček? Jak to udělat, aby se samy o událost
zajímaly a chtěly se zapojit do oslav?
Protože vznik státu je v naší historii skutečně významná událost, ani
nás nenapadlo přejít ho v mateřské škole mlčením. Vymýšlet začali
dospělí – ale děti brzy samy přišly s krásnými nápady. Například mi
vůbec nepřišlo na mysl, že k narozeninám se zpravidla peče dort. A
vidíte – děti to napadlo. Co dál? Písničky, básničky, kreslení a malo-

vání, povídání, předčítání – a taky opakování příběhů ze Starých
pověstí českých, které si děti před dvěma lety zahrály jako muzikálové divadlo.
Povídali jsme si o tom, co znamená slovo „domov“, kdo s námi
v tom domově žije, co mohou pro svůj domov a lidi v něm děti
udělat teď, když jsou malé, a co později, až vyrostou. Měli jste slyšet
ty moudré odpovědi: pomáhat ostatním, dělat něco pro druhé lidi,
vymýšlet nové věci.
Velkou událostí pro děti bylo, když do MŠ v pátek 26.10. zavítala
vzácná návštěva: moje stará maminka a Vašíkův dědeček. Vyprávěli
dětem o tom, jaké to bylo v Československu, když oni sami byli
dětmi. Naše děti měly spoustu kouzelných dotazů, mimo jiné „jestli
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už byly auta a vlaky“, ale nejvíc se zajímaly o to, jak a s čím si dřív
děti hrály nebo jestli chodily taky do školky. Pak jsme si společně
zazpívali – a pustili se do dortu. Každý měl svůj kousek ozdobený
srdíčkem a malou dětmi zhotovenou vlaječkou.
Odpoledne naše společné zážitky vyvrcholily na návsi při oslavě
vzniku ČSR, kterou pořádala obec. Děti zde přednesly několik básni-

ček a také sem si s sebou vzaly vlastnoručně vyrobené vlaječky.
Mám radost, že jsme nepromarnili úžasnou příležitost zasadit do
úrodné půdy dětské dušičky semínka hrdosti na svůj domov a na
svou zem. Přejeme jim, aby na otázku „Kde domov můj?“ v úvodu
naší hymny vždycky znaly odpověď.
Zdeňka Zaviačičová, mateřská škola Kostelec u Holešova

Pečeme narozeninový dort

Šťastní cukráři

Vzácná návštěva

Unavení vlajkonoši↑
←Vystoupení k 100. výročí republiky

Krabice od bot 2018 – aneb „Ježíškovi pomocníčci“
Začátkem prosince jsme se v MŠ zapojili do sbírky pořádané Diakonií Českobratrské
církve evangelické „Krabice od bot“. Během jediného týdne děti se svými maminkami naplnily 22 krabic drobnými (i většími) dárečky pro děti, které vůbec neznáme. Věříme, že dárky udělají dětem z chudých rodin a
azylových domů pod stromečkem radost.
Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešova
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Základní škola
Moje třída, moje parta!
Před prvním adventním víkendem jsme se vydali společně
s žáky 6. třídy do Fryštáku, kde
každoročně absolvujeme kurz
Orientačních dnů. Tématem
byly vztahy v kolektivu, komunikace a respektování jeden
druhého. Od úžasného zážitku
nás neodradilo mrazivé počasí
ani několik nachlazených členů
naší výpravy. Zažili jsme opravdu nevšední aktivity – slaňovali
jsme, šplhali po horolezecké
stěně, odhalovali „mafiány“,
soutěžili vevnitř i venku. A
hlavně jsme zjistili, že jsme
skvělá parta. Tímto bych chtěla
velmi pochválit všechny šesťáčky za velkou bojovnost, odhodlanost,
ochotu, ale hlavně za opravdu týmové chování, protože nikdy nic
nevzdali a snažili se s plným nasazením plnit všechny nástrahy a
úkoly, které jim instruktoři nachystali.
Mgr. Petra Pospíšilíková
Pasování čtenářů

Žáci zde získali přehled o nabídce
oborů vzdělávání na středních školách, seznámili se s možnostmi uplatnění na trhu práce a získali i kontakty
na budoucí zaměstnavatele.
Velmi je zaujaly praktické ukázky
z činnosti škol, dozvěděli se řadu
informací o nových studijních oborech
v regionu. Odnesli si podrobné informační materiály z vybraných škol
s pozvánkami na Dny otevřených
dveří.
Mgr. Věra Dudíková
výchovná poradkyně pro volbu povolání
120 let ZŠ Kostelec u Holešova

120 let existence už stojí za připomenutí! Právě takovýchto krásných kulatin se letos dožívá i naše základní škola v Kostelci u Holešova, a proto jsme se toto výročí rozhodli pořádně připomenout.
Naši žáci se v rámci projektového dne seznamovali s její dlouhou
historií, také si školu krásně vyzdobili, připravili speciální číslo školního časopisu a videozdravici a též nachystali drobné pohoštění a
upomínkové předměty na další část oslav. Tou bylo milé setkání
současných i bývalých pracovníků se zástupci zřizovatele, spolupracujících obcí, škol a spolků plné vzpomínání na společně prožité
okamžiky, akce a zážitky. Poté se škola otevřela návštěvníkům z řad
široké veřejnosti, aby si i oni mohli prohlédnout neustále se proměňující prostory a vybavení a dozvědět se, co nového se u nás děje.
Mohli sledovat fyzikální pokusy, listovat v kronikách, pohrát
si se stavebnicemi, hledat se
na dobových fotografiích,
vychutnat si pohoštění v kavárničce nebo si zasportovat
v tělocvičně. A všude se
s úsměvem na tváři setkávali
učitelé a další naši pracovníci s
bývalými a i budoucími žáky a
jejich rodiči. Doslova se tím
naplnilo přání, které při svém
projevu vyslovila Mgr. A. Grajciarová: „Přeju kostelecké
škole, aby v ní vždy byli spokojení lidé – malí i velcí.“ Věřím,
že to budeme všichni rádi
naplňovat!
Děkujeme žákům, zaměstnancům a sponzorům za přípravu
oslav a hostům za jejich příjemnou společnost!
Mgr. Miluše Václavková

Na začátku první třídy se žáci učí číst písmena a slabiky pomocí živé
abecedy, která je přípravou na vlastní čtení a další rozvoj čtenářských dovedností. U nás ve škole už mají tuto fázi nejmladší žáci za
sebou.
Koncem listopadu žáci 9. třídy, coby členové královského dvora,
pasovali prvňáčky na čtenáře. Uvaděč s dvorními šašky uvedl královskou rodinu a dvorní dámy přečetly hezké pohádky. Dále měl
proslov král s královnou a mohlo se přistoupit k samotnému pasování. Malí čtenáři prokázali své dosavadní čtenářské zkušenosti,
složili čtenářský slib, poklekli před králem a královnou a mečem od
rytíře byli pasováni na čtenáře. Od princezny obdrželi šerpu a od
prince si hrdě odnáší svůj první slabikář.
Následovalo společné listování a čtení v novém slabikáři, zábava a
radování, jak už tomu u královského dvora bývá. Teď už jen zbývá
popřát mnoho přečtených řádků a velkou chuť do čtení.
Mgr. Renata Smékalová
Nastartuj svoji budoucnost
V říjnu se žáci deváté třídy spolu s pedagogickým doprovodem
zúčastnili Přehlídky středních škol a pracovního uplatnění, kterou
pořádala Okresní hospodářská komora Kroměříž, město Holešov a
Úřad práce ČR. Přehlídka se konala 25. 10. 2018 v prostorách zámku
v Holešově.
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Kostelecký slavíček po sedmnácté

Sedmáci už se v „Podzámce“ nemohli jen procházet, ale plnili úkoly,
které spojují několik předmětů. Učili se zkrátka v přírodě.
V pátek 26. října 2018 zorganizovala ZŠ Kostelec u Holešova ve
spolupráci s obcí Kostelec u Holešova již XVII. ročník pěvecké soutěže Kostelecký slavíček. Do místní sokolovny se sjelo 35 žáků z deseti
škol v regionu. Zpěváčci byli rozděleni do čtyř věkových kategorií a
mohli zazpívat libovolnou umělou píseň se zvoleným doprovodem.
Porotu tvořili učitelé ze zúčastněných škol s čestným hostem Patrikem Možíšem, který zazpíval píseň z připravovaného muzikálu
pražské konzervatoře, kde studuje. Ve své kategorii zvítězili Karolína
Motáňová (ZŠ Kostelec u Holešova), Filip Navrátil ( ZŠ Bratrství ČaS
Bystřice pod Hostýnem), Sofie Červenková (1. ZŠ Holešov), Michaela
Suchá (Církevní ZŠ Kroměříž).

V listopadu si pak Kroměříž prohlédli i jako kulturně historickou
zajímavost našeho regionu a spolu s návštěvou muzea si doplnili
znalosti do výuky zeměpisu..

Poděkování patří všem, kteří se na celé akci podíleli, panu Štefanovi
Kanovskému, který zastupuje firmu Motorexpert a uměleckou
agenturu Ageum Přerov za sponzorské nazvučení celé akce, skvěle
připraveným vystupujícím, ale i jejich učitelům, těm, kteří zpěváky
doprovázeli na hudební nástroje či připravili hudební podklady,
porotě a Mgr. Jindřišce Sklenářové za výrobu originálních pohárů
pro vítěze. V neposlední řadě zaslouží poděkování i žáci naší školy,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce.
Mgr. Z. Ballnér

Atletický pětiboj s naší rekordmankou v trojskoku Šárkou Kašpárkovou pořádala 2. ZŠ v Holešově. Přestože se tentokrát naše bývalá
atletka nemohla zúčastnit, soutěžili žáci s vervou a nadšením. Monika Jindrová byla dokonce mezi dívkami nejlepší. Blahopřejeme.
A-Z
kvíz
s tematikou
ČSR
k příležitosti
oslav výročí
založení
republiky
připravil pro
žáky druhého
stupně pan
učitel Surala.
Otázky byly
postaveny
tak, že ne

Součástí plánu exkurzí je návštěva Kroměříže pro žáky II. třídy.
Nejvíce je zaujala samozřejmě Podzámecká zahrada.
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vždy rozhodovaly znalosti nabyté ve škole. Zvítězili zástupci 7. ročníku.
Bazárek připravili ve spolupráci maminky z Rady rodičů
a učitelé spolu se žáky školy.
Vždy nás udiví, kolik „nepotřebných“ věcí z jedné domácnosti se hodí do jiné.
Připraveno bylo i bohaté
občerstvení. Výtěžek z akce
poputuje zase zpět k žákům
ZŠ, třeba ve formě knižních
odměn na konci roku.

Letos se nám postoupit nepodařilo, ale naši chlapci bojovali statečně a za to jim patří náš dík.

Doprovodná
akce k oslavám
120.
výročí
založení školy
byla
trošku
zahalena tajemstvím a umocněna přítmím v
podvečerní
atmosféře školy.
Úkoly pro soutěžící
skupiny
dětí a rodičů
nebyly snadno splnitelné. Nakonec se ale všichni v naší „Pevnosti
Boyard“ dostali k truhlici s pokladem, a když znali správné heslo …..


Peer program – zvláštní pojem, který má ale jasnou náplň. Střední
policejní škola v Holešově připravuje své žáky v rámci prevence
rizikového chování dětí a mládeže k tomu, aby mohli vést několikahodinové kurzy na ZŠ s problematikou prevence proti drogám a
rasismu.

Formou různých aktivit si žáci doplňují své znalosti, ale také vyjadřují své názory a postoje. Program jsme realizovali s finanční podporou prostřednictvím místního akčního plánu (MAP) Mikroregionu
Moštěnka.

Dopravní hřiště již tradičně patří k doplnění výuky dopravní výchovy
ve 4. ročníku.

Patronát žáků 9. ročníku nad prvňáčky sdružuje mnoho aktivit během školního roku. Společná hodina Tv nebo společná vycházka
k nim rozhodně patří.
Mgr. Zdeněk Ballnér

Florbalem žije naše škola řadu let, pořádáme pravidelně mezitřídní
turnaje a jednou za čas vyzkoušíme své síly na okrskových turnajích.
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Kulturní komise
Vítání občánků
„Dítě je zviditelněná láska.“ (Novalis)
Slavnostní vítání občánků proběhlo v neděli 14. října 2018 již tradičně v zasedací místnosti Obecního úřadu Kostelce u Holešova. Nově
narozené děti, jejich rodiče a blízcí přijali pozvání na tento významný okamžik a zúčastnili se přivítání občánků do života v obci. Představila
je předsedkyně kulturní komise paní Zdeňka Zaviačičová, která celým programem provázela. Pan starosta Ing. Petr Hlobil přivítal mezi nové
občánky tři děvčátka – Anežku Hlobilovou, Anetu Hrdličkovou a Rozárii Pšenčíkovou. Děti v hanáckých krojích doplnily program o milé
básně a žákyně základní školy zahrála na zobcovou flétnu. Závěr patřil podpisům rodičů do kroniky, gratulacím a společnému fotografování.
Dětem a jejich rodičům přejeme co nejvíce času stráveného společně v jejich rodinách ve zdraví, štěstí a lásce.
Za kulturní komisi: Mgr. Michaela Mikešková

Pozvánka na Vánoční turnaj v házení šipek
Již po šesté bude uspořádán v hostinci
„Na Rychtě“
29. 12. 2018 turnaj v házení šipek.
Začátek 14:00 hodin
Registrační poplatek 100 Kč se platí předem.
u p. Milana Kovaldy, tel. 724 242 215
11

Setkání seniorů

TJ SOKOL v Kostelci u Holešova
oddíl stolního tenisu pořádá

Vánoční turnaj
pro všechny kostelecké děti a mládež
ve

stolním tenisu

Již několik let pořádá kulturní komise obecního úřadu přátelské
posezení pro seniory z Kostelce a Karlovic. Letos setkání proběhlo 17. října v místní sokolovně. Děti z MŠ připravily s paní
ředitelkou program, členové kulturní komise pak občerstvení.
Úvodem všechny pozdravil starosta obce, který pak osobně
obešel jednotlivé stoly a popřál všem seniorům hodně zdraví a
spokojenosti do roku 2019. Příjemný večer byl provázen hudbou a závěrečnou tombolou. Věříme, že i staronové vedení
obce bude v krásné tradici setkávání seniorů pokračovat.
Mgr. Jiří Andrlík

27. prosince 2018
Prezentace: ve 13:00 – rozdělení do věkových kategorií
14:00 – začátek turnaje s přístupem veřejnosti, zvláště zveme rodiče zúčastněných.
Vlastní pálka a sálová obuv nutná!

Vánoční turnaj v mariáši
V pátek 28. 12. 2018 proběhne
v hospodě Na Rychtě
turnaj tříčlenných družstev v mariáši
Začátek ve 13:00 hod.
Startovné 200 Kč; v případě účasti je nutné zaplatit do
28. 12. 2017 u hospodského.

1. cena sud piva
Přihlášky přijímá Miroslav Procházka, tel. 737 481 418
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Klub vojáků v záloze
KVZ Kostelec u Holešova – přebor spolků a organizací Kostelce u Holešova 2018
V neděli 16. 9. 2018 se konal další ročník již tradičního střeleckého přeboru spolků a organizací Kostelce u Holešova. Protože se soutěž
konala těsně po uzávěrce minulého čísla, přinášíme informace o soutěži a výsledcích nyní.
Zahájení rozpravy a instruktáž o bezpečnosti absolvovalo dvacet pět soutěžících, kteří se rozdělili do osmi soutěžních družstev. V letošním
roce soutěž sestávala ze stejných disciplín jako v roce minulém. Po rozlosování stanovišť a přidělení střeleckých instruktorů z řad členů KVZ
soutěžní klání započalo. První soutěžní úloha se střílela malorážkou osazenou zaměřovacím dalekohledem na vzdálenost 50 metrů. Disciplína obsahovala tři nástřelné a deset soutěžních
Družstvo
Složení
Výsledek Pořadí
ran. Druhé kolo absolvovali soutěžící velkorážnou
MS Kostelecký les
A. Hradil, L. Dorničák, V. Weinlich
410
1
pistolí. Soutěžilo se ve střelbě na přesnost na
mezinárodní pistolový terč „50/20“ na vzdálenost
J. Dolníčková, M. Marcinková,
Smíšené družstvo I.
366
2
25 metrů. Pod dohledem instruktorů odstříleli
J. Tomeček
soutěžící taktéž tři plus deset ran.
O. Böserle, M. Furchová,
Smíšené družstvo II.
366
3
Po vyhodnocení všech terčů byly hodnoticí komisí
T. Hrdličková
vyhlášeny následující výsledky: v soutěži jednotlivSDH Karlovice
J. Čůzy, L. Pospíšilík, L. Zedek
363
4
ců obhájil loňské vítězství Radoslav Pospíšilík
Kosteláň I.
R. Furch, J. Picek, R. Pospíšilík
361
5
celkovým nástřelem 171 bodů. Druhé místo na
stupních vítězů vybojoval Václav Weinlich nástřeF. Pospíšilík, A. Tkadlčíková,
OÚ Kostelec u Hol. II.
337
6
lem 162 bodů. Třetí místo obsadila Marie FurchoR. Tkadlčík
vá se 151 body.
A. Pospíšilík, M. Pospíšilíková,
OÚ Kostelec u Hol. I.
297
7
Pořadí v soutěži družstev ukazuje tabulka:
Z. Zaviačičová
o pořadí na druhém a třetím místě rozhodly lepší
Kosteláň II.
F. Bucňák, E. Furchová, J. Helsner
286
8
výsledky v pistoli.
Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem soutěžícím za účast, členům KVZ za pořadatelskou činnost a OÚ Kostelec u Holešova za dotační
podporu sportovní akce.
Dovolte mi popřát Vám jménem KVZ Kostelec u Holešova veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019.
Ing. Lubor Pavelec

K 100. výročí republiky
Slovenské medovníky

Pečeme s Marií

500 g hladké mouky
130 g Hery
190 g mletého cukru
3 polévkové lžíce medu
2 celá vejce
1 lžička skořice
1 lžička kakaa
1 lžička sody bikarbony

Bílková poleva
2 bílky 28 dg cukru moučka
citronová šťáva
Marie Kubačková
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Farnost
Mějme bdělá srdce nejen o Vánocích…
Letos jsem se na vlastní oči přesvědčila, že jsou mezi námi
lidé, kteří s láskou a velkou radostí dokáží obdarovat
druhého. Seznámila jsem se a posléze jsem se i zapojila
do projektu „Ježíškova vnoučata“, který je organizován
pracovníky Českého rozhlasu. Sami organizátoři vyzývají:
“Pojďme společně znovu měnit životy lidí, kterým chybí
zájem a pohlazení. Má to smysl.“ Tisíce dobrovolníků
(převážně mladých lidí) tak plní přání nemohoucích či
opuštěných seniorů v domovech a dalších podobných
zařízeních. Plní jejich srdce opět nadějí a radostí.
Matka Tereza, misionářka působící v Indii mezi nejchudšími z chudých, řekla:
„Dnes není nejhorší nemocí lepra nebo tuberkulóza dnes je to pocit, že jsem zbytečný, nemilovaný, pohrdaný, nežádoucí, všemi opuštěný. A nejtěžším hříchem je
proto nedostatek lásky, ta hrozná lhostejnost k bližnímu,
který je vystaven vykořisťování, korupci, bídě, nemoci.
Nejde vždy o krajíc chleba, nejde jen o kus oblečení. Po
lásce hladovějí lidé i v bohatých zemích světa. A tam je ten hlad nejmučivější: vědomí, že mě nikdo nemá rád, že o mne nikdo nestojí, že
jsem zbytečný, nežádoucí. Že jsem sám.“
Otevřeme svá srdce a ukažme druhým, že období svátků není časem prázdnoty či konzumu, ale porozumění a radostného očekávání narození Jezulátka. Ať se nám všem v novém roce 2019 daří pomáhat těm, kdo jsou v nouzi fyzické či duševní, a ať radostná zvěst evangelia
otevře naše srdce k naslouchání Bohu.
Mgr. Monika Motáňová

SDH Karlovice
Poděkování
SDH Karlovice děkuje občanům Karlovic a Kostelce u Holešova, kteří se připojili k hlasování v Anketě dobrovolní hasiči roku 2018. Sbor
získal celkem 940 hlasů, které jej vynesly na 3. místo v oblasti sever Moravy (kraje Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský). Úspěch je o
to větší, že v letošním roce byl do soutěže zapojen i sbor z Roštění, který se umístil na 4. místě s 921 hlasy.

Z činnosti SDH Karlovice

16. 9. se soutěže ve
střelbě pořádané
KVZ Kostelec u
Holešova zúčastnili
za SDH Karlovice
Lubomír Zedek, Jiří
Čúzy a Ladislav
Pospíšilík. Družstvo
se umístilo na 4.
místě.
Lubomír
Zedek získal mezi
jednotlivci 4. místo.
Ve střelbě soutěžily

8. 9. se zúčastnila tři družstva mladých hasičů závodů v požárnické
zdatnosti v soutěži pořádané SDH Němčice. Družstvo mladších žáků
ve složení Nela Sedlářová, Maxmilián Buš a mladá hasička z Roštění
se umístilo na 10. místě. Stejné umístění vybojovalo družstvo starších žáků ve složení Natálie Hradilová, Anna Tkadlčíková a Luděk
Mlčák. Druhé družstvo ve složení David Sedlář, Jakub Slezák, Nikola
Žatecká skončilo na 14. místě.
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za jiná družstva i členky našeho sboru Anna Tkadlčíková a Jitka
Dolníčková, která se mezi jednotlivci umístila na 5. místě.
22. -23. 9. tři naši zástupci sboru Anna Mlčáková, Veronika Tomaníková a Martin Pospíšilík absolvovali na Tesáku školení a odborné
zkoušky pro vedoucí mládeže a získali 3. výkonnostní stupeň –
instruktor mládeže.
27. - 30. 9. probíhal v Horní Lidči trénink dorostu na atletické a
hasičské dráze.
12. 10. se na základě pozvání vedením školy Ing. Ladislav Pospíšilík
jako jednatel sboru zúčastnil oslav 120. výročí založení Základní
školy Kostelec u Holešova.

25. 10. proběhla za zhoršených podmínek – vítr a snížená viditelnost - soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Soutěž vyhrála Natálie
Hradilová před Annou Tkadlčíkovou a Nikolou Žateckou. Chlapci
mohli tentokrát svým kolegyním pouze gratulovat k dobrému výsledku.
3. 11. se konalo ve Vítonicích Shromáždění představitelů Sborů
dobrovolných hasičů. Tohoto shromáždění se zúčastnil jednatel a
místostarosta sboru Ing. Ladislav Pospíšilík, který zde byl potvrzen
do funkce vedoucího odborné rady prevence a člena výkonného
výboru OSH Kroměříž.
9. 11. uspořádal výbor sboru společné setkání mladých hasičů a
rodičů s hodnocením soutěžní sezony. Na tomto setkání poděkoval
vedoucí mládeže Ladislav Pospíšilík Anně Mlčákové a Martinovi
Pospíšilíkovi za úspěšnou reprezentaci v kategorii dorostu předáním upomínkových předmětů a popřál jim hodně úspěchů i v kategorii dospělých.
10. 11. se uskutečnila výroční valná hromada SDH Karlovice, které
se zúčastnila starostka obce RNDr. Marcela Pospíšilíková, člen
výkonného výboru OSH Kroměříž František Crhák a zástupci pozvaných
sborů.

13.10 se uskutečnilo v obci Šelešovice podzimní okresní kolo hry
Plamen. Soutěžilo se v závodě požárnické zdatnosti, kde se naše

14. 11. se zúčastnilo osm našich zástupců slavnostního galavečera
s vyhlášením 8. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2018, aby si
převzali ocenění za 3. místo.

družstvo umístilo na 14. místě, a v požárním útoku CTIF podle
mezinárodních pravidel pro požární sport. V této disciplíně se
9členné družstvo umístilo na 10. místě.

SDH Karlovice děkuje za finanční a morální podporu hasičské
činnosti obci Kostelec u Holešova, firmám AEV-Kroměříž,
Valuvis, Roman Uličný, všem občanům Karlovic. Všem přejeme klidné a spokojené vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí v
roce 2019.
Ing. Ladislav Pospíšilík

KOSTKA – číslo 4/2018, vydáno 17. 12. 2018. Periodický tisk územního samosprávného celku, zpravodaj obcí Kostelec u Holešova – Karlovice. Ved. redaktorka: Šárka Andrlíková. Redakční rada - kontrola: Mgr. Jindřich Surala, Mgr. M. Mikešková. Na čísle spolupracovali: Mgr. J. Andrlík, RNDr. M. Pospíšilíková, Ing. Petr Hlobil, Mgr. Z. Ballnér, Ing. L. Pospíšilík, Mgr. V. Dudíková, Mgr. M. Václavková, Mgr. Petra Pospíšilíková, Mgr. R. Smékalová, M. Kubačková,
Mgr. M. Mikešková, Mgr. Aleš Pospíšilík, Z. Zaviačičová, Mgr. M. Motáňová, Ing. T. Marek. Korektura: Mgr. Radka Matějová. Tisk: Tiskárna Brázda Hodonín, e-mail: 518367450@iol.cz. Vydavatel: Obec Kostelec u Holešova, se sídlem Kostelec u Hol. č. 58, IČ 00287342. Povoleno MK ČR E21648. Uzávěrka
příštího čísla 15. 3 12. 2019 ve 12:00 hod. Náklad: 440 ks. Příspěvky (max. 2500 úhozů, obsáhlejší se souhlasem redakční rady) zasílejte na email: andrlikovi@email.cz, telefon: 605 185 256
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Sport
Fotbal – mladší žáci
Vlivem rozčlenění mládežnických fotbalových soutěží jsme byli jako jiné, nejen vesnické kluby nuceni přihlásit vyšší věkovou kategorii. A tak
jsme po prázdninové přípravě zahájili svou sezonu ve skupině mladších žáků. Jelikož jsme v letošním soutěžním roce nováčky v této věkové
kategorii, jsou pro nás zápasy spíše bohatou studnicí zkušeností, které sbíráme pro nadcházející ročníky, kdy se mezi našimi kluky a ostatními kluby rozmělní věkový rozdíl (většina našich kluků je až o čtyři roky mladší než hráči jiných klubů a tento věkový rozdíl je na hřišti velmi
znát). Nicméně bez ohledu výsledky, které nebyly valné a v podzimní části znamenaly pouze jedno vítězství, s předváděnou hrou všech
hráčů jsme spokojeni. Často jsme i přes značný věkový rozdíl hráčů byli vyrovnaným soupeřem a o bodovaný výsledek jsme přišli až
v samotném závěru utkání. Jako v uplynulých letech máme tréninky dvakrát týdně, v úterý a pátek, s ochlazením se přesunuly do tělocvičny
místní základní školy. Na závěr bych chtěl všechny naše mladé hráče velmi pochválit za odpovědný přístup k tréninkům, zápasům, a hlavně
za vytrvalost a trpělivost. Nebojte se, výsledky se dostaví. Všem čtenářům bychom společně s trenérem Jirkou Dědičem chtěli popřát pěkné
prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce.

Výsledkově a herně nepovedený podzim
Pořadí Družstvo

Počet
zápasů

Body

1

FC Fryšták

13

33

2

FK Admira Hulín

13

25

3

FK Mladcová

13

24

4

TJ Sokol Veselá

13

24

5

TJ Sokol Tečovice

13

22

6

SFK ELKO Holešov B

13

22

7

FK Lužkovice-Želechovice

13

21

8

FK Chropyně

13

20

9

SK Jaroslavice

13

19

10

Slavkov pod Hostýnem

13

16

11

SK Louky

13

13

12

FK Příluky

13

12

13

FC Malenovice

13

12

14

SK Moravan Kostelec u
Holešova

13

10

Mgr. Aleš Pospíšilík

V minulém čísle Kostky jsem na konci svého příspěvku zmiňoval velmi přijatelné
dojezdové vzdálenosti do měst a obcí, ve kterých letos budeme hrát své venkovní
zápasy. Zároveň také zaznělo, že nebude lehké uspět a pohybovat se v klidném středu
tabulky.
Tyto předpoklady se naplnily a soutěž je opravdu nejtěžší za několik posledních let.
Pokud přihlédneme k umístění a počtu bodů, podzim se nám hrubě nevyvedl. Po
odehraných 13 utkáních jsme získali pouhých 10 bodů za 3 vítězství a 10 porážek,
včetně jedné porážky v penaltovém rozstřelu. Tyto body nám „stačí“ na poslední
místo v tabulce. Musíme si přiznat, že takové umístění plně odpovídá tomu, jakou
hrou a výsledky jsme se na podzim prezentovali.
Bylo mnoho faktorů, které ovlivnily naše podzimní umístění. Nevycházely nám hlavně
začátky a konce utkání. To na každém hráči musí zákonitě zanechat určitou negativní
stopu, nevěří si a nemá sebevědomí. Dalším faktorem byla od poloviny podzimu
početná „marodka“, protože kvůli zranění nám vypadlo hned 8 hráčů z kádru. To už
je citelný zásah do mužstva a tyto ztráty se nedají jen tak nahradit. S tím souvisí i
tréninková příprava na zápasy. Ve čtyřech až šesti lidech se prostě nedá nic udělat.
I když situace není růžová, nevěšíme hlavy a na jaře se o body rozhodně popereme.
26. kolo následně ukáže, na co to bude stačit.

Akce SK Moravan do konce roku 2018:
13. 10. proběhl sběr starého železa v Kostelci a Karlovicích.
31. 12. proběhne tradiční ukončení roku na víceúčelovém hřišti v rámci
Silvestrovského fotbálku pro aktivní fotbalisty klubu, příznivce či ostatní občany obce
V roce 2019 se uskuteční další ročník Sportovního plesu v sokolovně. Ples je
naplánován na 25. 1. 2019. Srdečně zveme občany obce.

Na závěr bych chtěl jménem
SK Moravan popřát všem
občanům Kostelce a Karlovic
klidné prožití konce roku,
krásné
vánoční
svátky,
mnoho pohody a osobní
spokojenosti. Do roku 2019
všem přeji vstoupit pravou
nohou a v celém jeho
průběhu samé úspěchy jak v
osobním, tak i v tom
pracovním životě.
Ing. Tomáš Marek
Foto: Šárka Andrlíková
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