Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Masopust v Kostelci u Holešova
Masopust, ostatky, fašank, končiny či obecně
karneval, v Kostelci též zvaný „medvědáři“,
neboť se jde od domu k domu a vodí se
medvěd, je slavnost, kterou si Kostelečtí nikdy
nenechají ujít. Letos se sešli účastníci
v pestrých maskách brzy ráno, aby stihli
všechny obejít. Muzikanti sice přijeli s malým
zpožděním, ale trumpetista hned vystřihl
jásavý trylek, pantáta bubeník bouchl do
bubnu a průvod vyšel po vsi. Místní
vietnamský majitel obchodu si je všechny
vyfotil – ať v Hanoji vidí. Když průvod končil,
trylky muzikantům už trochu škytaly, ale
roznést dobrou náladu a radost do domů se
opravdu povedlo. A protože do místní části
Karlovice je přece jen trošku dál, měli
odpoledne vodění medvěda Karlovští svoje. Ti
sice „živou“ muziku neměli, ale hasičské auto
(jinak plně funkční, s láskou udržované a vždy
připravené zabránit velkému požáru), které je
doprovázelo, vesele vyhrávalo jako trochu
větší tranzistorák.
Jsme rádi, že se tato tradice udržuje,
účastní se jí rodiče i děti, šíří se dobrá nálada
a v dnešní nejednoduché době přispívá ke
sbližování lidí v obci.
Foto a text Šárka Andrlíková
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Příspěvek starostky obce
Vážení spoluobčané,
poprvé v letošním roce mám
příležitost
k Vám
promluvit
prostřednictvím
našeho
obecního
zpravodaje. Nejdříve mi dovolte, abych
se s Vámi podělila o několik myšlenek,
které souvisí s mým zvolením do funkce
starostky obce – první ženy ve funkci
starostky Kostelce u Holešova v historii.
Velmi si vážím důvěry Vás všech občanů,
kteří jste mi dali své hlasy ve volbách do
obecního zastupitelstva v loňském roce, a rovněž i důvěry
zastupitelů, kteří mne ze svého středu zvolili, abych v období let
2018 až 2022 zastávala tuto náročnou a odpovědnou funkci.
Náročnost této práce spočívá v tom, že starosta obce si musí
poradit ve velmi různorodých situacích, které život přináší, ať už se
jedná o obecní záležitosti, ale občas i o události, které úzce souvisí
s osobním životem občanů obce. Náročnost jde v ruku v ruce
s intenzivním pocitem odpovědnosti za důsledky chování a konání
starosty obce. To, o čem jsem v předešlých dvou větách psala, jsem
si už za dobu necelých pěti měsíců starostování, stačila vyzkoušet.
Hned na konci loňského roku bylo nutné operativně zareagovat
na situaci, která nastala na Domě seniorů, kde došlo k poruše
hlavního plynového kotle, kterým je budova vytápěna. Kotel nebylo
možné opravit a bylo nutné zajistit dodávku nového kotle.
V polovině prosince byly provedeny montážní práce a zprovozněn
nový kotel na vytápění. Obec ze svého rozpočtu zaplatila za tyto
práce více než 400 tis Kč. Rovněž na konci roku 2018 se projevila na
Domě seniorů další závada, kdy začala unikat z rozvodu teplé vody
voda, a i tento problém bylo nutné operativně řešit. Problematická
situace, jejíž řešení nás ještě čeká, je v části přízemních bytů na
Domě seniorů, ve kterých se projevuje vzlínající zemní vlhkost.
Nápravná opatření vzniklé situace obec domlouvá s odbornou
firmou. Zima letos nebyla tak skoupá na sníh jako v minulých
letech, a přesto se pracovníkům obce, někdy s pomocí techniky a
pracovníka ZD, dařilo udržovat chodníky a účelové komunikace
v dobrém stavu.
Máme za sebou třetí zasedání zastupitelstva obce v probíhajícím
volebním období. Zastupitelstvo schválilo důležité dokumenty,
které potřebujeme pro zdárný chod obce. Jedním z nejzásadnějších
je rozpočet obce na rok 2019. Letos počítáme s příjmy
přesahujícími 18 mil. Kč. Tato částka byla v rozpočtu rozdělena tak,
aby byly pokryty všechny mandatorní výdaje, dotace do rozpočtů
příspěvkových organizací a spolků a další, jako například příspěvky
do rozpočtu kulturní komise a obecní knihovny, a zbylá částka, tj.
rozdíl mezi plánovaným příjmem obce v roce 2019 a zmíněnými
výdaji v roce 2019, která činí téměř 6 mil Kč, byla navržena

k investování do akcí a zpracování projektů nezbytných pro podání
žádostí o dotace v letošním roce. Jedná se zejména o zakázku
„Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova“ (cca 1,2
mil. Kč.), na kterou jsme v loňském roce získali dotaci, vydláždění
sjezdů v úseku nových chodníků (cca 1,5 mil Kč) a nezbytné
investice do oprav objektu Domu seniorů (cca 1,3 mil. Kč), stavební
úpravy ve školní kuchyni a jídelně (cca 0,3 mil Kč), oprava střechy
na přístavku sokolovny (cca 0,2 mil. Kč). Z významnějších projektů,
které v roce 2019 připravíme k podání žádostí o dotace, uvádím
projekt na vyřízení dotace z OPŽP – Dům seniorů Kostelec u
Holešova – energetické úspory, projekt na vyřízení dotace
z programu EFEKT 2020 na revitalizaci veřejného osvětlení
v Karlovicích, projekt na dotaci z MMR ČR na obnovu hřbitova
v Kostelci u Holešova, vyřízení dotace z MZem na revitalizaci
obecního rybníka v Karlovicích a projekt revitalizace zeleně v obci
Kostelec u Holešova, kterou budeme podávat do výzvy vyhlášené
MAS Partnerství Moštěnka. Zbývá jen znovu zdůraznit, že všechny
naplánované výdaje jsou s přebytkem cca 0,25 mil Kč kryty
plánovanými příjmy do rozpočtu obce v roce 2019. Úspory, ve výši
téměř 6 mil Kč, které má obec uloženy na svých peněžních účtech,
nejsou do specifikovaných výdajů rozpočtu na rok 2019 zahrnuty a
slouží jako rezerva, případně prostředky pro investiční akce
realizované v roce 2020.

Vážení spoluobčané, brzy bude jaro, které je pro mne mimo
jiné symbolem začátku, kdy se obvykle plánuje budoucí čas. Přála
bych si, abychom na konci roku, kdy se člověk ohlíží zpět a
bilancuje, co se z jeho plánů povedlo splnit, mohli být všichni
spokojeni.
Marcela Pospíšilíková, starostka obce 

Zprávy z obce
Jestli březen kožich stáhl, duben
rád by po něm sáhl.
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva
U S N E S E N Í schůze Rady č. 3/2018 obce Kostelec u Holešova
Holešova konané dne 11. 12. 2018
1/2019
1
konaná dne 11. 12. 2018
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
3/3R/2018 vydání nákupních poukázek v hodnotě 250 Kč seniorům
starším 80 let na nákup zboží v místních obchodech.
Rada obce Kostelec u Holešova přiděluje
2/3R/2018 pokácení stromů na celé parcele č. 85/1 k. ú. Karlovice
samotěžbou, na základě podané společné nabídky, Pavlu Paštěkovi,
Petru Nejmetovi a Pavlu Masnému. Pověřuje starostku obce
sepsáním smlouvy na provedení prací.
1

č. 2 obce Kostelec u

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/2Z/2018 Jednací řád kontrolního výboru obce Kostelec u
Holešova.
5/2Z/2018 Jednací řád finančního výboru obce Kostelec u Holešova.
6/2Z/2018 za členy kontrolního výboru pana Jiřího Čúzyho a pana
Dušana Marka.
7/2Z/2018 za členy finančního výboru pana Vítězslava Rušikvase a
MUDr. Vojtěcha Sklenáře.
8/2Z/2018 pověřené členy redakční rady - pana Jindřicha Suralu za
radu obce, paní Michaelu Mikeškovou za kulturní komisi. Práci

Foto str. 1, 2 - Andrlíková
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výkonné redaktorky zpravodaje Kostka bude nadále vykonávat paní
Šárka Andrlíková.
14/2Z/2018 na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5)
písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, určeného
zastupitele Ing. Petra Hlobila st. pro plnění úkolů při pořizování
územně plánovací dokumentace obce a jejích změn v rozsahu
příslušných ustanovení stavebního zákona.
16/2Z/2018 hospodaření obce dle pravidel rozpočtového provizoria
dle § 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, nejdéle do 31. 3. 2019. Rozpočet bude čerpán nejvýše v
objemu 1/12 skutečných rozpočtových výdajů roku 2018.
17/2Z/2018 odměny členům kulturní komise za činnost v roce
2018.
18/2Z/2018 odměny předsedkyni kulturní komise Mgr. Michaele
Mikeškové ve výši 1.475 Kč/měs.
19/2Z/2018 uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
sponzorského daru pro Domov pro osoby se zdravotním
postižením, Hlavní 1, 768 32 Zborovice ve výši 3.000 Kč a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
20/2Z/2018 veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí sponzorského
daru pro babybox ve Vsetíně ve výši 2.000 Kč a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
21/2Z/2018 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT014330050822/002 za účelem umístění distribuční soustavy kabelové vedení NN na pozemku 611/2 v majetku obce Kostelec u
Holešova. Pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
24/2Z/2018 rozpočtové opatření č. 3/2018.
25/2Z/2018 využívání soukromého vozidla pro služební cesty
starostky obce a úhradu nákladů dle platných legislativních
předpisů.
26/2Z/2018 poskytování příspěvku na stravu pro uvolněného
zastupitele - starostku obce ve výši 50 % z ceny jednoho jídla za
jeden pracovní den.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova odkládá
3/2Z/2018 schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce na příští
zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova
ukládá
22/2Z/2018 starostce obce zadání územní studie lokality "Za
humny" v k. ú. Kostelec u Holešova / 2
23/2Z/2018 Radě obce zjištění finanční náročnosti na vybudování
prodloužení vodovodního řadu a prověření možnosti získání
dotace.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje
15/2Z/2018 Marcelu Pospíšilíkovou určeným zastupitelem k
zastupování obce ve sdruženích MAS Moštěnka, Mikroregion
Holešovsko, Sdružení pro hospodaření s odpady - skládka Bystřice
pod Hostýnem, a.s. VAK Přerov a VAK Kroměříž.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává
9/2Z/2018 Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č.
2/2018 o místním poplatku ze psů.
10/2Z/2018 Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č.
3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Kostelec u Holešova a místní
části Karlovice.
11/2Z/2018 Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č.
4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
12/2Z/2018 Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č.
5/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13/2Z/2018 Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova
č. 6/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a
ostatní veřejné zeleně.
Výsledky projednávání, která nebyla přijata

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje o členech
kontrolního výboru hlasovat po jednotlivých jménech.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje hlasovat o
jednotlivých členech finančního výboru jednotlivě.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 4/2018 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 18. 12. 2018
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/4R/2018 potvrzení objednávky poskytovatele na zajištění
organizace výběrového řízení zakázky "Zlepšení nakládání s odpady
v obci Kostelec u Holešova" firmy ALNIO Group s.r.o Kounicova
284/39, 602 00 Brno. Odměna za tuto činnost je stanovena na
39.000 Kč bez DPH.
4/4R/2018 stavební úpravy RD č. p. 127 (p. č. st. 69 k. ú. Kostelec u
Holešova), vč. případných nových přípojek, inženýrských sítí, ČOV,
oplocení a sjezdu.
5/4R/2018 cestovní zprávy ze služebních cest starostky obce za
období od 7. 11. 2018 do 13. 12. 2018.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
3/4R/2018 se stavebním záměrem na stavební úpravy RD č. p. 127
(p. č. st. 69 k. ú Kostelec u Holešova), vč. případných nových
přípojek, inženýrských sítí, ČOV, oplocení a sjezdu
6/4R/2018 s přijetím daru pro ZŠ Kostelec u Holešova ve výši
37.000 Kč.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 1/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 3. 1. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/1R/2019 objednání zpracování PD na rekonstrukci hřbitova. PD
sadových úprav bude zpracována jako samostatný dokument.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
3/1R/2019 odpovědět na opakovaný podnět manž. ***, že v
souladu s již dříve zpracovaným posudkem (2017) bude průběžně
sledován zdravotní stav stromů, v případě zjištění zhoršení
zdravotního stavu bude přistoupeno k postupné obnově
jednotlivých dřevin.
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
2/1R/2019 starostku obce kontrolou odpovědi na zápis z kontroly
KHS, včetně odsouhlasení termínů stanovených pro nápravná
opatření, který bude zpracován vedoucí školní kuchyně paní Z.
Lajdovou, a zajištěním projekční firmy, která zpracuje technické
řešení nápravných opatření včetně rozpočtu.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 2/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 14. 1. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/2R/2019 objednání prací na administraci podání žádosti o dotace
na obnovu hřbitova v obci Kostelec u Holešova, dle předložené
nabídky Ing. Libora Malůška, ve výši 29 tis. Kč.
3/2R/2019 objednání projektové dokumentace stavebních úprav
provozních místností ve školní kuchyni, dle předložené nabídky
firmy BM-BAUMAS spol. s r.o.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí nabídku na odkup
(převedení) pozemku p. č. 97/1 v k. ú. Kostelec u Holešova Obcí
Kostelec u Holešova. Doporučuje odkoupení pozemku za cenu
obvyklou - 20 Kč/m2 . Konstatuje, že rozhodnutí spadá do
kompetence ZO. R
U S N E S E N Í schůze Rady č. 3/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 28. 1. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/R/2019 prodloužení nájemní smlouvy na byt nad hasičskou
zbrojnicí stávajícímu nájemníkovi do 30. 9. 2019.
3/R/2019 zhotovení nábytku do kuchyňky a výrobu věšákové stěny
do zasedací místnosti OÚ, dle předložené nabídky firmy Milan
Matuška truhlářství.
4/R/2019 zadání zpracování evidence a pasportu veřejného
osvětlení v Kostelci u Holešova a v Karlovicích, ve výši 57 000 a 13
700 Kč bez DPH, celkem 70 700 Kč bez DPH dle předložené nabídky,
firmou Atomicon s.r.o.
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5/R/2019 zpracování podkladů a náležitostí žádosti o dotace do
4/4R/2019 zprávy o výsledku pracovních cest starostky za období
Státního programu EFEKT 2020 na revitalizaci veřejného osvětlení v
2. 1. až 7. 2. 2019.
Karlovicích, ve výši 66 800 Kč bez DPH dle předložené nabídky,
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
firmou Atomicon s. r. o.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost manž. *** o
6/R/2019 zpracování vyřízení dotace z programu OPŽP odkoupení části parcely č. 736/11 v k. ú. Kostelec u Holešova.
energetické úspory na objekt Domu seniorů v Kostelci u Holešova,
Rozhodnutí o žádosti je v kompetenci zastupitelstva obce. RO
1. etapa, dle předložené nabídky 64 500 Kč bez DPH, firmou PKV
prodej pozemku nedoporučuje.
BUILD s. r. o.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 5/2019 obce Kostelec u Holešova
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
konaná dne 25. 2. 2019
7/R/2019 s přesídlením nájemníků prozatím dvou bytů do volných
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
bytů, v případě uvolnění třetího bytu stejný postup u třetího
2/5R/2019 objednání prací na opravě střechy přístavku sokolovny
nájemníka a profesionálním řešením oprav bytů externí firmou.
dle předložené nabídky firmy Jan SIKORA, Bořenovice 37, 769 01
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Holešov.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výroční zprávu obce
4/5R/2019 odpisový plán DHM v majetku ZŠ Kostelec u Holešova na
Kostelec u Holešova o poskytování informací dle zákona 106/1999
období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019.
Sb. v roce 2018.
5/5R/2019 přijetí věcného daru určeného pro ZŠ Kostelec u
U S N E S E N Í schůze Rady č. 4/2019 obce Kostelec u Holešova
Holešova od p. *** v hodnotě 500 Kč.
konaná dne 11. 2. 2019
6/5R/2019 termín schůze RO č. 5/2019 na 11. 3. 2019.
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
2/4R/2019 Účetní odpisový plán Obce Kostelec u Holešova pro rok
3/5R/2019 s obsazením místa pracovníka obce na základě
2019
výběrového řízení. O přijetí pracovníka na základě vyhodnocení
3/4R/2019 uzavření Smlouvy o dílo s Tiskárnou Brázda pro roky
přihlášek rozhodne RO.
2019, 2020 a 2021 na tisk obecního zpravodaje KOSTKA a pověřuje
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce
starostku obce podpisem smlouvy.
Doplňující informace
V č. 4/2018 obecního periodika KOSTKA bylo uveřejněno moje sdělení zastupitele, které bylo oproti zaslanému textu vydavatelem zkráceno
takovým způsobem, že publikovaný text pro běžného čtenáře ztratil na důvěryhodnosti. Vydavatelem byla z původního textu vypuštěna
informace o zveřejněných důkazních dokumentech, o něž se sdělení zastupitele opírá. Mělo být uveřejněno sdělení zastupitele v tomto
obsahu a rozsahu.
Ing. Petr Žůrek
K doplňující informaci zastupitele Žůrka:
Další text doplňující informace je totožný s již otištěným textem ve fóru zastupitelů v č. 4/18 zpravodaje Kostka, str. 6., Vydavatel chtěl a
chce předejít možnému porušení některých právních předpisů, proto další vyžadovanou informaci nezařadil, ani nezařazuje k otištění.
Máme 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
podrobně dotazovat na veřejných zasedáních zastupitelstva obce.
Redakce
Fórum zastupitelů
Od listopadu 2014 dodnes je předsedou Finančního výboru (FV) Ing. Masný. Jelikož jsem v zápisech rady obce a při jednáních zastupitelstva
nezaznamenal významnější aktivity předsedy Masného, vyžádal jsem si zápisy FV za poslední 4 roky. Obdržel jsem 6 zápisů, které bych
nazval spíš jako formalistické než skutečně kontrolující. Kdyby FV konal svou zákonnou povinnost, dle §119 odst. 1 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., spočívající v kontrolování hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, musel by si všimnout, že obec 3 roky
neoprávněně platí internet nájemci školní jídelny. Zvláště poté, co zastupitelé na problém opakovaně upozorňovali. Až v únoru 2019, na
základě mého dotazu starostce Pospíšilíkové, došlo ke změně. Neoprávněné platby obce za internet, způsobené předchozím starostou
Hlobilem, starostka napravila přefakturací. Důkazní dokumenty najdete částečně na webových stránkách obce Kostelec u Holesova.
Ing. Petr Žůrek
Vážení spoluobčané,
v obecním zpravodaji KOSTKA č. 2/2018 na straně 8 byl uveřejněn článek zastupitele Ing. Petra Žůrka, ve kterém uvedl, že se obec dopouští
nedovolené podpory soukromého podnikání pronájmu školní kuchyně a jídelny a obci tím vznikla ztráta více jak 1,1 mil. Kč. Dále uvedl, že
podal v této věci trestní oznámení na neznámého pachatele. Na základě tohoto obvinění vedl policejní orgán Policie ČR, Územní odbor
Kroměříž, oddělení hospodářské kriminality trestní řízení pro podezření ze spáchání porušení povinnosti při správě cizího majetku,
případně trestního činu zneužití pravomoci úřední osoby. 23. ledna 2019 vydalo Okresní státní zastupitelství v Kroměříži Usnesení, ve
kterém se mimo jiné uvádí, že dne 16. 1. 2019 bylo policejním orgánem vydáno usnesení o odložení věci. Daný případ byl tedy policií
prošetřen a odložen.
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Letošní Kostelec v zimním hávu
Foto: Andrlíková
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Mateřská škola
Ani v zimě se nenudíme

¨

Byla zima mezi náma, ale už je (doufám) za horama...
I když jsme si letos v zimě užili i sněhu i ledu, jsme rádi, že už
nás co nejdříve čekají teplé dny, rozkvetlé louky a zpěv ptáků.
I zimní období si umíme v mateřské škole užít, jak dokazují
naše fotky. Ale na jaro se těšíme všichni. Jak taky ne, když nás
čeká tolik radostí, výletů a společných zážitků?
Některým dětem však nastanou i malé „starosti“. Vždyť naši
nejstarší školáčci půjdou na jaře k zápisu do 1. třídy! Moc všem
držíme palce, aby byli úspěšní a spokojení.
Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešova
Foto dtto
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Základní škola

Mikulášská nadílka
(zb) Každoroční návštěvu Mikuláše v MŠ, ZŠ i v Domě seniorů
připravují žáci 9. ročníku. Také letos jsme nezapomněli a věříme, že
i v budoucnu najdeme šikovné kluky a holky, kteří budou chtít
v této tradici pokračovat.

učitelů a v rámci projektu Můj první ples připravili vše, co
k pořádnému plesu patří. Zajistili si výzdobu sálu, občerstvení,
tombolu, službu u vstupného, občerstvení pro kapelu i závěrečný
úklid. Akci navštěvují i bývalí žáci školy. Všem se letošní ples líbil a
prý se už těší na příští rok. Děkujeme za dárky do tomboly, za
pomoc paním kuchařkám v bufetu a všem, kdo se do přípravy a
realizace zapojili.

Fyzikální olympiáda
Přestože fyzika nepatří mezi nejoblíbenější předměty, rozhodli se
někteří žáci poměřit své síly ve fyzikální olympiádě. Nejprve všichni
museli projít teoretickou částí, při které se nemálo zapotili. Poté
následovala příjemnější praktická část, kde soutěžící zjišťovali
rychlost letícího balónku, zapojili elektrický obvod a měřili
posuvným měřítkem.
Na prvním místě se
umístil V. Lipner ze 7.
třídy, těsně za ním na
druhém místě se umístil
S. Žárský také ze 7. třídy
a na třetím místě se
shodným počtem bodů
skončili M. Navrátil
(8.ročník) a J. Šiška
(7.ročník).
Gratulace
patří všem účastníkům,
protože se nebáli a přišli
si vyzkoušet něco nového.
Mgr. I. Šišková
Pěvecké soutěže
Naši žáci se zúčastnili dvou
významných
regionálních
pěveckých soutěží. Hostýnská
píšťalička v Bystřici pod Hostýnem
láká zpěváčky na valašské
písničky.
V kroměřížském
okresním kole
soutěže O
hanáckýho kohóta musí mít
účastníci
zvládnuty
písně
hanácké. Zpívá se bez doprovodu
hudebního nástroje tak, aby
porotci mohli co nejlépe rozlišit
jednotlivé talenty. V Bystřici získal
Jiří Kaďorek (5. tř.) cenu poroty a
v Kroměříži se podařilo Karolíně
Motáňové (3. tř.) – ↑ na obrázku první zleva - postoupit do
krajského kola v Prostějově.

Čtení v MŠ
(zb) V rámci projektu Celé
Česko čte dětem, jezdíme
číst do MŠ v okolí. Naše
spolupráce není jen o čtení.
Podle zkušenosti již víme,
že vzájemné návštěvy
ovlivňují děti v MŠ i žáky ZŠ
v mnoha ohledech.
Buďme kamarádi

(zb) Společný den prožili žáci 5. ročníku naší školy spolu se stejně
starými chlapci a děvčaty ze ZŠ Stará Ves a ZŠ Rymice. Paní učitelka
Doleželíková připravila program plný her a společných aktivit
tentokrát nejen ve třídě, ale proběhlo i sportovní utkání
v tělocvičně. Cílem bylo vzájemně se poznat s případnými
budoucími spolužáky a všem návštěvníkům ukázat naši školu a
atmosféru v ní během obyčejného školního dopoledne.
Žákovský ples
(zb) Kravaty, saka a krásné šaty zářily na žákovském plese
v kostelecké sokolovně i letos. Žáci sami si pod vedením svých
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S našimi talentovanými
žáčky se můžete potkat
také na akcích pro
veřejnost. Například na
podzim zpívali
při
setkání seniorů nebo
na oslavách výročí
založení republiky. Dále
pak při vystoupení
v Domě seniorů nebo při rozsvěcení vánočního stromu.
Mgr. Z. Ballnér
Školní kolo recitační soutěže
Také již ráno slyšíte cvrlikání ptáků? Vnímáte, jak se prodlužuje
den? Jaro už ťuká na dveře! A právě to je ta doba, kdy v naší škole
každoročně probíhá školní kolo recitační soutěže. V letošním roce
jsme oceňovali i ty nejmladší – žáky 1. třídy. A kdo zvítězil?
Kategorie 1. třída: Alžběta Suralová
Kategorie 2. a 3. třída: Klára Tkadlčíková
Kategorie 4. a 5. třída: Jiří Kaďorek
Kategorie 6. a 7. třída: Anna Tkadlčíková
Kategorie 8. a 9. třída: Veronika Ondruchová
Všem žákům děkujeme za účast, blahopřejeme vítězům a držíme
pěsti Jiřímu Kaďorkovi, Marianně Sedlářové, Anně Mičkalové a
Veronice Ondruchové, kteří budou reprezentovat naši školu
v okresním kole v Kroměříži.
E. Doleželíková, uč. 5. třídy

oblouk a využívali čtyřsedačkovou lanovku. Žáci si také mohli
vyzkoušet závod ve slalomu.
Na horské chatě Spartak nám pan kuchař výborně vařil. Po
večerech jsme se bavili u společenských her. V polovině kurzu byl
uspořádán karneval s prezentací všech masek a ty nejoriginálnější
byly oceněny. Poslední večer nás čekala, jak jinak, závěrečná
diskotéka.
Lyžařský kurz je za námi a nám nezbývá než si krásné a
nezapomenutelné vzpomínky uchovat a společně si je i po letech
připomínat. Za rok na viděnou, hory!
Mgr. R. Smékalová, vedoucí kurzu
Využívání moderních digitálních technologií ve výuce
Žáci 8. ročníku měli možnost vyzkoušet si práci
s tzv. QR kódy ve výuce německého jazyka.
Využívání QR kódů v každodenním životě je
dnes běžnou záležitostí, ačkoli mnozí z nás často
ani netuší, k čemu jsou dobré.
První QR kódy vznikaly už od roku 1994 jako
náhrady tzv. čárových kódů díky jejich větší kapacitě. Do QR kódu
se dají „ukrýt“ jakékoli informace – text, obrázek, odkaz na
webovou stránku atd. Poté stačí mít zařízení, které daný kód přečte
– např. mobilní telefon s příslušnou aplikací nebo tablet. Ve výuce
němčiny byly v kódech ukryty jednotlivé úkoly nebo slovíčka, které
pak žáci doplňovali do pracovního listu. Bylo vidět, že je daná
aktivita zaujala- pohyb po třídě, práce ve dvojicích, a hlavně svolení
používat mobilní telefon nebo tablet, což je po dobu vyučovacího
dne zakázáno školním řádem, byly tou největší motivací.
Hlavním cílem však bylo žáky seznámit s možností využívání
digitálních technologií při učení nebo procvičování učiva a
motivovat je ke studiu doma. Závěrem bych chtěla dodat, že
mobilní telefony v dnešní době neodmyslitelně patří do života
každého z nás, ať se nám to líbí či ne. Důležité je, že našim dětem žákům mohou posloužit i k něčemu prospěšnějšímu a
smysluplnějšímu, než je trávení času na sociálních sítích, a je
potřeba je s těmito možnostmi seznamovat. Nutno podotknout, že
software na generování QR kódu včetně mobilních aplikací pro
jejich čtení lze získat i přes bezpočet placených verzí také
bezplatně.
Mgr. Monika Ministrová

Hurá na lyže

Žákovský parlament
Naši žáci se pravidelně podílí na dění ve škole prostřednictvím
žákovského parlamentu. Zvolení zástupci tříd pravidelně zasedají,
aby řešili s vedením školy, co by ve škole chtěli změnit, jaké akce je
čekají v daném měsíci a jaké by chtěli navrhnout a zorganizovat
sami. Uspořádat pro spolužáky různá sportovní klání či školní ples
jsou běžnou záležitostí. V letošním školním roce proběhly zatím
turnaje ve florbalu, přehazované, vybíjené a další na sebe nenechají
dlouho čekat.
Mgr. Monika Ministrová
Další aktivity na fotografiích:

Letos jsme se na lyžařský kurz vypravili hned po jarních
prázdninách, první týden v březnu. Náš cíl byl na Kohútce v oblasti
Javorníků. Přivítalo nás slunečné počasí, jež nám s občasným
střídáním oblačnosti vydrželo po celý týden.

Sněhu bylo dostatek, a tak jsme mohli na sjezdovkách pilovat
lyžování. Měli jsme s sebou i pár začátečníků, kteří se během
jednoho dne pod vedením lyžařských instruktorů naučili sjíždět
svah pluhem a jezdit na vleku. Zkušenější lyžaři trénovali carvingový

Malování s panem Dostálem – pro talenty a zájemce o kresbu a
výtvarné umění na 1. stupni
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Vystoupení v Domě seniorů – pásmo básniček, písniček a
vystoupení s nástroji připravili se žáky v předvánočním čase ve
spolupráci učitelé ZŠ a poboček ZUŠ Hulín a Holešov
UBONGO ve školní družině – soutěž ve skládání speciální
stavebnice

Co se děje ve škole?
(zb) Díky spolupráci škol v regionu a podpoře MAS Moštěnka
realizovala škola v rámci místního akčního plánu PEER program pro
žáky VIII. a IX. třídy, dále pak autorské čtení a besedu se
spisovatelem Svitákem a čeká nás program, který je nazvaný
příznačně Nehulíme, kreslíme, který souvisí i s prevencí rizikového
chování žáků.

Vánoční jarmark – akce Rady rodičů ve spolupráci se školou pro
veřejnost, při níž si zájemci mohli nejen zakoupit výrobky s vánoční
tématikou, vyzkoušet svou zručnost v dílničkách, nebo třeba jen
posedět v improvizované minikavárničce

Zpracovali jsme projektové žádosti o dotaci ze Zlínského kraje
v roce 2019. První projekt zaměřený na prevenci rizikového chování
žáků má celkový rozpočet 68.400,- Kč, z čehož dotace by měla být
46.000,- Kč. Druhá žádost je z dotačního titulu Ekologických aktivit
v kraji s rozpočtem 105.000,- Kč, z čehož dotace by měla být
73.000,- Kč.
Díky podpoře zřizovatele v roce 2018 byly do všech kmenových tříd
instalovány nové počítače, které využívají pro výuku učitelé i žáci.
Plánujeme pro zkvalitnění internetového připojení zasíťovat třídy
kabelovým vedením.
Foto v rubrice: archív školy
Foto Andrlíková

Masopust – co se nevešlo na titulní stranu
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Farnost
Vezmi svůj kříž a následuj mě
Tentokrát bych Vás před Velikonocemi ráda inspirovala úryvkem
z knihy P. MARIÁNA KUFFY „BUĎ KRISTOVÝM SVĚDKEM!“ (nakl.
FLÉTNA, 2018, strana 46)
„Kříž. To je utrpení, které neumíme změnit, nemůžeme, anebo
z lásky k Bohu změnit nechceme. Možná je to tvůj manžel, možná
tvůj syn, možná tvoje dcera, možná tvoje nemoc, možná opakovaný
hřích, opakovaná slabost, které se chceš zbavit, a nevíš jak. Co to
vlastně všechno je? Tvůj kříž. Proměň ho na lásku. Jak se to dělá?
To ponížení, které zažíváš, obětuj za otce, za matku, za syna, za
dceru.
Proměňuješ bolest, ponížení a potupení na lásku. To je ono. Když
Ježíš přišel na Kalvárii, nekopal do kříže. On ho políbil. Lidé žasli –

protože Ježíš utrpení přijal. Co děláš ty? Proklínáš, obviňuješ,
osočuješ, když máš i jen trochu vytrpět pro Ježíše.
Matka nám dobře vštěpovala milosrdnou lásku. Faustýna Kowalská
řekla, že lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí k nekonečnému
Božímu milosrdenství. A jak chceš milosrdenství bez milosrdného
Ježíše? … Nevím, proč na mne to utrpení přichází, ale ať se stane,
jak chceš ty, Bože.“
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro
mne, nalezne jej.“(Matouš 16, 24-25)
Kříž může být v podstatě cokoli zlého či nepříjemného, pokud to
člověk přijme s vírou a nese svou situaci statečně, nadějně a
pokorně. Ježíš si nesl ke kříži: lživé obvinění, zradu, bičování,
posmívání, samotu, bolest, ponížení i pocit opuštění od Boha.
Apoštol Pavel přijímal všechny nesnáze, které ho potkaly na
cestách: ztroskotání na moři, zimu, vyčerpání, úzkost, ale i nemoc,
které nebyl zbaven, přestože o to třikrát Boha prosil.
Nemá smysl spekulovat o tom, jak kdo z nás ke svému kříži
přišel. Chceme-li žít jako křesťané, pak těžkosti, které nás potkávají,
se máme snažit nést se skutečnou vírou. To znamená, abychom se
proti Bohu nezatvrdili, nehledali ve svém trápení Boží trest, ale
přijali svou těžkou situaci jako úkol a příležitost, v které se máme
osvědčit a obstát.
I nemocný člověk může a má být hrdina. I chudý člověk může a
má být šťastný. I nezaměstnaný může a má být užitečný. I
osamělý může a má rozdávat lásku.
Mgr. Monika Motňová, foto archív OÚ

Kosteláň
Akce spolku Kosteláň
Rozsvěcení vánočního stromu v Kostelci probíhá na návsi
spolu s kulturním programem již několik let. Zahájení patřilo
paní starostce a vystoupení žáků ZUŠ Hulín, kteří hráli na
žesťové nástroje. Adventní písně spolu s koledami a dalšími
písněmi s vánoční a zimní tematikou zazpíval "kosteláňský sbor“
a kostelecká Schola. Nechyběla závěrečná trubka a Tichá noc.
Příjemný podvečer na kostelecké návsi přispěl, jak doufáme,
k pohodové předvánoční atmosféře v celé obci.
Poslední den v roce 2018 jsme zorganizovali již tradiční
silvestrovský pochod kolem Kostelce. Tentokrát bohužel bez
sněhu a zimních radovánek, ale i tak byla akce především o
setkání, povídání a společně strávených chvílích. Pochodu se
zúčastnily všechny věkové kategorie, Ti nejmenší se ještě vezli
v kočárku, ti nejstarší využili pro oporu hole a čakany
nejrůznějších typů a tvarů. Nezapomněli jsme samozřejmě na
tradiční opékání čehokoliv a přání zdraví a štěstí do nového
roku.
Maškarní ples v sokolovně navštívilo téměř padesát masek.
Pohoda, dobrá nálada a smích prolínal celým večerem
doplněným hudbou, tancem a příjemným občerstvením. Výběr
masek byl pestrý, od pohádkových postaviček přes filmové
hrdiny různých žánrů a postavy našeho politického života až po
upíra.
Mgr. Zdeněk Ballnér, foto v rubrice dtto
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Tradiční silvestrovský pochod kolem Kostelce

Maškarní bál 2019

Pěvecký sbor Kosteláň – rozsvěcení vánočního stromu

Chmelovárek
Kostelecké chmelovárek 2019
Druhou březnovou sobotu se již po desáté stal Kostelec cílem
několika stovek pivovarníků z celé republiky a Slovenska.
Kromě celé řady profesionálních sládků a zkušených, dlouhá léta
pivo vařících amatérů letos přijel i nezanedbatelný počet nováčků.
Složení účastníků tak poměrně věrně odráží dynamický rozvoj zájmu
o amatérské pivovarnictví a nárůst počtu domácích pivovarníků.
Program byl již tradiční. Samotné setkání domovarníků bylo
provázeno blokem přednášek o vaření piva, péči o kvasnice či
pěstování chmele.
Degustační soutěž o Grand Prix Kostelce u Holešova letos poprvé
proběhla na Mlékárně – do sokolovny se už prostě nevešla.
Tentokrát soutěžilo rekordních 346 vzorků piv v sedmi kategoriích,
hodnotilo je pak čtyřicet degustátorů. Většinou šlo o sládky vyhlášených minipivovarů nebo degustátory se
zkouškami ze senzorické analýzy.
Po skončení oficiálního programu pokračoval Chmelovárek tradičním posezením pro laickou veřejnost. Během
večera přišlo zajímavá piva (více než 40 druhů z 15 pivních stylů) z minipivovarů celé republiky a Slovenska
ochutnat více než 250 pivomilů z širokého okolí.
Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem 38 členům a příznivcům spolku Kosteláň, kteří se starali o
přípravu akce, její hladký chod a následný úklid.
Především jejich zásluhou si Chmelovárek s přehledem drží pozici největší a nejprestižnější akce zaměřené na
amatérské pivovarnictví v rámci České a Slovenské republiky
Petr Měrka,
foto v rubrice Mgr. Jiří Andrlík.
10

Kulturní komise
Karnevalové menu
Kulturní komise
První únorovou neděli to v naší místní sokolovně všechny cenu vyhrály. Na rozloučenou jim klaun
roztančili a rozesmáli ti nejmenší – děti vytvaroval z balonku zvířátko podle přání, a komu ještě
Kulturní komise
v karnevalových maskách. Již tradičně pořádá kulturní
síly stačily, mohl si na závěr zatančit pod reflektory
komise při OÚ v Kostelci u Holešova maškarní karneval blikajících, pestrobarevných světel. Těšíme se za rok
a letos tomu nebylo jinak. Vlastně trošku ano! Přijel za zas!
námi klaun Pepino prcek a vykouzlil úsměv každému
Mgr. Michaela Mikešková, předs. kulturní komise
z nás. I velkým dospělákům. Děti si užily velkou zábavu
Foto Mgr. P. Pospíšilíková
- hrály, tančily a soutěžily, jedly a pily, v tombole snad
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Český svaz včelařů
Chraňte včely a drobný hmyz
S příchodem pěstitelské sezóny si včelaři
znovu
dovolují
obecně
připomenout
problematiku úbytku hmyzu v naší krajině,
především včel, které umírají na polích či
zahradách — protože jim pěstitelé
míchají smrtící koktejly.
Kromě běžných nemocí včel a
roztočů ohrožuji české úly chemická
ošetření plodin. To je velkou hrozbou
nejen pro včely, ale i jiný hmyz, jako
jsou motýli, čmeláci nebo pestřenky.
Pěstitelé jsou tedy sami proti sobě.
Včely jim pomáhají opylovat plodiny a
oni je na oplátku hubí bezohledným
používáním pesticidů. Spolu s pylem a
nektarem totiž včely sbírají i chemikálie z
postřiků, a tak mnohé z nich svůj náklad do
úlu nedonesou. Bud‘ zemřou po cestě, nebo
podlehnou časem nějaké včelí nemoci. Jejich

organismus je totiž jedem oslabený. Příčinu
úhynu včel pak nelze dokázat, a tak je
prokazatelným viníkem právě nemoc, nikoli
neohleduplný pěstitel. Dovoluji si oslovit
všechny pěstitele, kteří čtou Kostku, aby
vždy zvážili, zda postřik, který
používají, je opravdu nutný. Pokud
chemikálie
použijete,
dodržujte
prosím návody k použití. Často je
vidět v naší obci pěstitele, kteří v
pravé poledne chemicky zachraňují
svoji úrodu. U většiny postřiků se v
návodu píše, že se mají používat ve
večerních hodinách, a to převážně
proto, aby včely a jiný hmyz s nimi
nepřišly do kontaktu. Přes noc roztok
zaschne a už není tak nebezpečný.
Chraňme svou úrodu, ale bud‘me ohleduplní!
Ing. Jiří Andrlík, člen ČSV, foto Andrlíková

Medová voda
O zdravotních efektech medu jste už zajisté slyšeli, ale možná jste
neslyšeli o léčivých vlastnostech medové vody.
Příprava medové vody
Do sklenice vlažné vody dejte čajovou lžičku medu. Získáte tak 30%
medový roztok, který má podobné složení jako krevní plasma. Med
vytváří ve vodě shluky složek, které zvyšují účinnost. Medová voda
je organismem velice snadno vstřebávána.
Léčivé účinky medové vody
Pomáhá srovnat zažívací procesy a umožňuje rozhýbat lenivé
střevo. Navíc pomáhá omlazení střevní mikroflóry.
Čistí zažívání od parazitů a brání jejich množení.
Pomáhá odstranit toxiny nahromaděné ve střevu.
Posiluje imunitní systém.
Čistí plíce od hlenu a pomáhá proti bronchitidě.
Dochází k čištění buněk celého organismu

-

Zvyšují se vlastnosti antivirové, antibakteriální a
antimykotické.
Pomáhá preventivně proti nepříjemné noční potřebě na
toaletu. Pomáhá ulehčit přepracovaným ledvinám.
Jak medovou vodu konzumovat
Z preventivních důvodů je vhodné dopřát si vodu každý den ráno
na lačný žaludek. Voda se rychle dostává do střev a vstřebává se
snadno do krve. Můžete vodu konzumovat i navečer – nemusíte se
obávat potřeby noční toalety, neboť medová voda uklidňuje
ledviny.
Důležité je vždy připravit čerstvou medovou vodu. Lze ji využívat
nejenom vnitřně. Při aplikaci na pokožku přinese větší jemnost a
lesk, takže je výbornou kosmetickou pomůckou.
Ing. Jiří Andrlík,
zdroj: výstava včelařských výrobků Rožnov pod Radhoštěm

Zimní kratochvíle

Vánoční turnaj v mariáši
Výsledky:
1. Tomáš Hlobil, Kostelec u Hol.
2. Petr Přikryl, Domaželice
3. Dušan Neuwirt, Skaštice

Kulturní komise
Kulturní komise

Organizátor turnaje Mira Procházka
předává cenu za 1. místo panu Tomáši
Hlobilovi →
Foto Mgr. Andrlík
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Kulečník

Umístění
1. Roman Podlipný
2. Karel Spáčil
3. Ivo Mácha
Panu Karlu Spáčilovi uteklo první
místo o jeden jediný bod →

Foto Pernicová 2, Mgr. Andrlík 3

Šipky
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Sport
Kulturní komise
Vánoční turnaj „O pohár starostky obce“

Volejbalový turnaj

Kulturní komise

Vánoční turnaj smíšených družstev o pohár starostky obce se uskutečnil 28. 12. 2018 v tělocvičně
školy. Zahájila jej slavnostním podáním paní starostka Pospíšilíková, která na závěr předala pohár
vítězům a ceny nejlepším týmům. Mezi těmito dvěma událostmi probíhaly líté boje na hřišti pod
vysokou sítí. Soudíme tak podle propocených triček u mladších a podle propocených ortéz u
starších hráčů. Dobrá nálada ale provázela téměř přátelská utkání čtyř týmů, do nichž se tentokrát
zapojili i přátelé z Hulína a Vlkoše u Kyjova. Vás ostatní zveme na vánoční turnaj v roce 2019.
Za volejbalový oddíl TJ Sokol Z. Ballnér
Foto Mgr. Andrlík (5)

Foto Petr Měrka (2)

Vánoční stolní tenis
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Foto na stránce: Mgr. Jiří Andrlík

Jarní fotbalová soutěž
I.B třída, sk B, SK Moravan Kostelec u Holešova
Datum
den
31. 3
. Ne
7. 4.
Ne
13.4.
So
21. 4.
Ne
28. 4.
Ne
5. 5.
Ne
12. 5.
Ne
19. 5.
Ne
26. 5.
Ne
1. 6.
So
9. 6.
Ne
16. 6.
Ne

Hodina

Kolo

Hraje

10:15

16

Holešov B – Kostelec u Hol. – hřiště
Všetuly

15:30

17

Kostelec u Hol. - Tečovice

15:30

18

Mladcová – Kostelec u Hol.

16:00

19

Fryšták – Kostelec u Hol.

16:00

20

Kostelec u Hol. - Veselá

16:30

21

Malenovic - Kostelec

16:30

22

Kostelec – Slavkov p. Host.

17:00

23

Lužkovice – Kostelec u Hol.

17:00

24

Kostelec u Hol. - Louky

17:00

25

Jaroslavice - Kostelec

17:00

26

Kostelec u Hol. - Chropyně

17:00

14

Příluky - Kostelec

15

Kostelec – Admira Hulín
Odehráno 24. 3. – výsledek 1 : 3
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Ping-pongové naděje – vpředu zprava: Vojta Marek,
Karolina Marková, Denisa Procházková;
za nimi zprava Mgr. Jiří Andrlík, Alois Topič, trenéři

Sokolové rokovali
Tak jako v jiných kosteleckých spolcích a sdruženích
proběhla výroční členská schůze neboli „valná
hromada“ i v TJ Sokol. Dne 14. března t. r. se volební
valné hromady zúčastnili členové oddílu stolního
tenisu, bedmintonu a odbíjené. Jako hosté byly jednání
přítomny ještě starostka Sokolské župy Hanácké sestra
Iva Zavadilová a starostka naší obce, paní
RNDr. Marcela
Pospíšilíková.
K nejzajímavějším
zprávám patřila informace o postupu A mužstva

stolního tenisu do nejvyšší soutěže našeho okresu a
narůstající zájem dívek o přijetí do oddílu stolního
tenisu. Na závěr schůze byl zvolen nový starosta naší
TJ, Ondřej Packo, a poděkovali jsme naší dlouholeté
hospodářce sestře Blance Václavkové, kterou vystřídala
Katka Packová. V současné době má náš Sokol 41
členů, z toho 14 z řad mládeže a 4 seniorského věku.
Jiří Andrlík, vzdělavatel T. J. Sokol
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