Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
.
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Známe české pohádky?

2/2019

Březen – měsíc knihy. To ví každý vášnivý čtenář. A protože kniha je jeden z nejdokonalejších prostředků rozvoje dětské fantazie, nemohlo
ani letos chybět posezení v místní knihovně. České pohádky provázely celý podvečer. Začali jsme představením všech knih, které si s sebou
děti přinesly a došlo i na spontánní milé „předčítání“. Kdo tam byl, jistě si rád připomene . Aby neměli malí čtenáři dlouho osezené zadky,
zahráli jsme si pohádku „O veliké řepě“. A ta tentokrát veliká, převeliká opravdu byla. Když se myška, kočka, pes, vnučka, babka i dědek
vystřídali, prověřili jsme české pohádkové vědomosti kvízem. Všichni si museli dát opravdu záležet, neb jen ty stoprocentně správné kvízy si
mohly zahrát v soutěži o pohádkové dárečky. Jelikož jsou děti nejen bystré, ale i zručné, vyrobily tematický zápich na špejle, který zároveň
splňoval i funkci knižní záložky. S medailí na krku, pexesem v ruce, bonbonem „za škraní“, úsměvem na tváři a pohádkovou jiskrou v oku
odcházely děti domů spát.
Za kulturní komisi: Mgr. Michaela Mikešková, foto Mgr. Petra Pospíšilíková
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Příspěvek starostky obce
.
Vážení spoluobčané,

1/2019

pronikání vlhkosti do stěn uvnitř budovy, vyklidit 3 přízemní byty.
Pro zjištění příčiny tohoto stavu byla provedena sonda do podlahy
v přízemí budovy a tři průzkumné sondy ve svahu za budovou.
Řešení situace bude navrženo odborníky v oboru stavebním, příp.
inženýrsko-geologickém.
Do budoucna se připravujeme na práce, na které chceme využít
možností žádat o dotace z různých dotačních titulů. V červnu
budeme společně s dalšími obcemi mikroregionu žádat o dotaci na
pasporty hřbitova, veřejného osvětlení v Kostelci a kanalizace
v Karlovicích a zároveň ze stejného zdroje o dotaci na pořízení
elektronické úřední desky. Ještě letos na podzim, chceme, mimo
jiné, podat žádost o dotaci na obnovu hřbitova (hřbitovní zdi,
oplocení a márnice), revitalizaci zeleně v části Kostelce a v prostoru
hřbitova, kde jsme ve fázi dokončování projektů, a zpracovat
projektovou dokumentaci a požádat o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení a chodníků v Karlovicích.
Na závěr mého příspěvku se na vás všechny obracím s prosbou.
Rádi bychom v roce 2020 a 2021 připravili dvě publikace, kterými
připomeneme 240 let od založení Karlovic a 890 let od první
historické zmínky o Kostelci. Abychom se trošku odlišili od publikací
předchozích, chtěli bychom využít hlavně nejrůznější staré
fotografie (budovy a známá místa v obci, zajímavé historické
fotografie ze života spolků a událostí ze společenského života
apod.), které mnozí z vás máte doma, a sestavit mozaiku ze
srovnání časů minulých a současných. Prosím vás proto touto
cestou o dočasné zapůjčení těchto historických fotografií.
Přeji vám všem krásné prožití letošního léta.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce

druhé číslo našeho obecního
zpravodaje vychází na začátku
léta, které má většina lidí spojené
s obdobím prázdnin, dovolených
nebo
alespoň
s obdobím
dlouhých dnů, kdy po práci zbude
víc času na příjemné chvíle
strávené venku na sluníčku a u
vody.
Druhé číslo zároveň vychází
v době, kdy máme za sebou
čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde byli zastupitelé a
přítomní občané mimo jiné informováni o tom, jaké v obci proběhly
práce, co je v plánu ještě do konce roku a v roce příštím.
Z akcí, na které jsme v rozpočtu obce měli vyhrazené peníze, je
hotové vybavení kuchyňky na OÚ novým nábytkem a oplocenka
v Karlovicích, v prostoru, kde musel být, z důvodu napadení
kůrovcem, vykácen smrkový porost. Rozběhly se práce na
rekonstrukci střechy přístavku sokolovny, kam při deštích zatékalo,
a v polovině června budou zahájeny práce na Domě seniorů –
seřízení a provedení nového těsnění oken a dveří a výměna
rozvodů vody. O prázdninách budou zahájeny stavební úpravy
zázemí školní kuchyně, které jsou požadovány krajskou hygienickou
stanicí. V letních měsících budou zahájeny práce na rekonstrukcích
sjezdů v úseku opravených chodníků v obci.
Vážným problémem, který v současné době řešíme, je situace,
která nastala v Domě seniorů, kde jsme byli nuceni, z důvodu

Zprávy z obce
.
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U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 3 obce Kostelec u
Holešova konané dne 7. 3. 2019. Zastupitelstvo obce Kostelec u
Holešova schvaluje
2/3Z/2019 Jednací řád Zastupitelstva obce.
3/3Z/2019 Program rozvoje obce Kostelec u Holešova na období
2019 - 2022.
4/3Z/2019 rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok 2019 v
předloženém znění.
5/3Z/2019 střednědobý výhled rozpočtu obce Kostelec u Holešova
na roky 2019 - 2023.
6/3Z/2019 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2019 se z. s. SK Moravan
Kostelec u Holešova ve výši 147 000 Kč.
7/3Z/2019 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2019 se Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska-Sbor dobrovolných hasičů Karlovice
ve výši 47 400 Kč.
8/3Z/2019 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2019 s SDH Kostelec u
Holešova z rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2019 ve výši
20 000 Kč.
9/3Z/2019 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2019 s Mysliveckým
spolkem Kostelecký les ve výši 15 000 Kč.
10/3Z/2019 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2019 s KVZ Kostelec u
Holešova ve výši 13 000 Kč.
11/3Z/2019 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2019 s TJ Sokol Kostelec
u Holešova ve výši 15 000 Kč.

12/3Z/2019 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2019 se z. s. Kosteláň ve
výši 27 000 Kč.
13/3Z/2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. ve
výši 3 000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
15/3Z/2019 rozpočet DSO Mikroregion Holešovsko na rok 2019.
16/3Z/2019 návrh střednědobého výhledu DSO Mikroregion
Holešovsko na roky 2019 – 2021.
19/3Z/2019 odkoupení pozemku v osobním vlastnictví pana Josefa
Jurčíka, bytem Kostelec u Holešova č. p. 239, v k. ú. Kostelec u
Holešova p. č. 97/1 o výměře 46 m2 za cenu obvyklou - 20 Kč/m2
21/3Z/2019 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT014330052874/001 za účelem umístění distribuční soustavy - skříň
SV a kabel NN na pozemcích p. č. 176 a 177/1 v k. ú. Karlovice,
které jsou v majetku obce Kostelec u Holešova. Pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
22/3Z/2019 zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova - část
sběrné nádoby".
23/3Z/2019 seznam přímo obeslaných dodavatelů kontejnerů dle
přílohy č. 1.
24/3Z/2019 zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova - část
stavební práce"
25/3Z/2019 seznam přímo obeslaných dodavatelů stavebních prací
dle přílohy č. 2. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova jmenuje
26/3Z/2019 výběrovou komisi pro výběr zhotovitelů veřejné
zakázky malého rozsahu "Zlepšení nakládání s odpady v obci
Kostelec u Holešova" ve složení Petr Hlobil st., Tomáš Marek, Jakub
Zmeškal.

*

Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka
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Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova neschvaluje
20/3Z/2019 prodej části pozemku ve vlastnictví obce Kostelec u
Holešova na parcele č. 736/11 v k. ú. Kostelec u Holešova
manželům Motáňovým.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova pozastavuje
17/3Z/2019 účinnost usnesení č. 22/2Z/2018 a 23/2Z/2018 do doby
nabytí platnosti změny ÚP obce Kostelec u Holešova.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo
18/3Z/2019 v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění, na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu
Kostelec u Holešova", který podala Ing. Dagmar Bártová, o pořízení
změny územního plánu Kostelec u Holešova tak, že na
severovýchodní části parcely č. 249/2 v k. ú. Kostelec u Holešova
přiléhající k areálu hřbitova bude v šíři 5 m po celé délce parcely
zachováno využití jako plocha občanského vybavení (OH) a zbylá
část parcely bude změněna na plochu na individuální bydlení (BI), a
to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě
nákladů za zpracování změny ÚP, v souladu s § 45 odst. 4
stavebního zákona. Požadavek bude zahrnut do projednání Zprávy
o uplatňování ÚP Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014 2018.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 6/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 11. 3. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/6R/2019 Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
Kostelec u Holešova za rok 2018. RO požaduje po řediteli ZŠ
informace o plánovaném využití rezervního fondu v roce 2019.
3/6R/2019 Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Kostelec u Holešova za rok 2018. Rada obce Kostelec u Holešova
schvaluje pokrytí ztráty hospodářského výsledku příspěvkové
organizace Mateřská škola ve výši 12 964,64 Kč z rezervního fondu.
5/6R/2019 objednání prací - výměna těsnění oken a seřízení oken a
dveří na Domě seniorů u firmy HEPO servis s.r.o. dle předložené
nabídky a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
6/6R/2019 objednání prací - rekonstrukce rozvodů vody na Domě
seniorů u firmy Topič s.r.o. dle předložené nabídky a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
4/6R/2019 s PD pro společné povolení stavby "Kostelec u Holešova
- kanalizační přípojka, ČOV a ČS pro RD č.p. ***", za podmínky
uvedení terénu v místě stavby do původního stavu.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 7/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 25. 3. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/7R/2019 uzavření smlouvy na poskytnutí dotačního managemetu
zakázky "Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova" s
firmou Ing. Jiřím Chalupou a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
4/7R/2019 uzavření dodatku ke smlouvě na rozšíření rozsahu
poskytované technické podpory k programu UZOB a pověřuje
starostku obce podpisem dodatku.
5/7R/2019 cestovní zprávy ze služebních cest starostky obce za
období od 13. 2. do 21. 3. 2019.
Rada obce Kostelec u Holešova vyhovuje
3/7R/2019 žádosti o navýšení ceny obědů pro cizí strávníky od
1. 4. 2019, pověřuje starostku obce zpracováním návrhu dodatku
ke smlouvě a podpisem dodatku.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí analýzu potenciálu
úspor - Dům seniorů Kostelec u Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace
z pracovní schůzky starostů k letošnímu ročníku "Setkání Kostelců".
U S N E S E N Í schůze Rady č. 8/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 8. 4. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

4/8R/2019 uzavření dodatku ke smlouvě s pověřencem pro GDPR v
parametrech - platba 3 000 Kč/měsíc, uzavření dodatku ke smlouvě
na dobu určitou do 31. 12. 2022.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
2/8R/2019 aby z důvodu požadavku na neúměrné navýšení sběru
tříděného a biologického odpadu, který je podmínkou pro
bezproblémové čerpání dotace, nebyla dotace čerpána a akce byla
zrealizována z prostředků obce.
Rada obce Kostelec u Holešova rozhodla
3/8R/2019 o neúčasti obce Kostelec u Holešova v dražbě akcií VaK
Přerov.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace z jednání
starostů Mikroregionu Holešovsko.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace starostky
obce o možnosti čerpání dotace z operačního programu
zaměstnanost. Na Mikroregion Holešovsko budou směřovány
požadavky obce týkající se žádosti o dotaci.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 9/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 29. 4. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/9R/2019 cenu za umožnění výlepu volebních materiálů k volbám
na výlepové ploše v obci ve výši 20 Kč.
5/9R/2019 navýšení příspěvku na stravné pro zaměstnance OÚ o 1
Kč/menu.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
3/9R/2019 provést průzkum trhu, oslovit 3 firmy a vybrat
nejvýhodnější nabídku. Vybraný zhotovitel bude předložen ke
schválení zastupitelstvu obce. (Úprava zázemí kuchyně ZŠ)
4/9R/2019 nákup reklamních předmětů v ceně do 30 tis. Kč.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
6/9R/2019 se záměrem zvýšení bezpečnostních opatření v obci a
pověřuje starostku obce jednáním s odbornými firmami, které se
zabývají realizací bezpečnostních systémů.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 10/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 13. 5. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/10R/2019 úhradu materiálu na provedení oprav pódia a obnovu
oplocení v areálu Myslivny.
3/10R/2019 Provozní řád víceúčelového hřiště v Kostelci u
Holešova v předloženém znění.
4/10R/2019 cestovní zprávy ze služebních cest starostky obce za
období od 27. 3. do 13. 5. 2019.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
5/10R/2019 se zařazením investičního záměru "Rekonstrukce
tělocvičny" do Strategického rámce MAP.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí nabídky na
provedení prací (inženýrsko-geologický průzkum, osazení nového
hlásiče obecního rozhlasu, administrace žádosti o dotaci)
U S N E S E N Í schůze Rady č. 11/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 27. 5. 2019
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/11R/2019 výjimku z počtu dětí v MŠ ve školním roce 2019/2020
(28 dětí).
3/11R/2019 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu (sjezd na
účelovou komunikaci) na travnatém pásu na parcele č. 246/15.
7/11R/2019 navýšení ceny prací na opravě střechy přístavku
sokolovny o 30 700 Kč bez DPH.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
5/11R/2019 ZO schválit přímé oslovení firem MARTIN HANULÍK,
dlažební a stavební činnost, SISKO s. r. o. Přerov, PSM plus
s. r. o. pro zhotovení zakázky "Oprava chodníků v obci Kostelec u
Holešova":
6/11R/2019 ZO jmenovat výběrovou komisi na zhotovitele zakázky
"Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova": ve složení: Mgr.
Jindřich Surala, Alois Hradil, Mgr. Aleš Pospíšilík.
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Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
8/11R/2019 s vybudováním vodovodní přípojky přes část obecní
parcely č. 245/3 k. ú Kostelec u Holešova za podmínky uvedení
chodníku do původního stavu.
Rada obce Kostelec u Holešova projednala
4/11R/2019 žádost Agrodružstva Roštění o finanční příspěvek na
provoz maloobchodní prodejny v Domě seniorů a konstatuje, že je
přednostně třeba prověřit, zda bude možné nalézt jiné řešení

vzniklé situace, přičemž cílem je zachování provozu prodejny.
Úkolem pověřuje starostku obce.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí ZD výběrového
řízení na zakázku "Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova". V
souladu s obecní směrnicí bude ZD předložena ke schválení na
veřejné schůzi ZO Kostelec u Holešova č. 4/2019. R
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Fórum zastupitelů
O černé stavbě "Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova" jsem zde psal v č. 4/2018. K textu nelenil přilepit svůj názor místostarosta
Hlobil v očekávaném duchu - mnoho slov, minimum faktů převázáno mašlí slibu "v následném období proběhne zaměření stavby a poté její
kolaudace". Nevím, jak dlouhé je následné období. Doufám, že ne jako dočasné umístění vojsk. Utekl půlrok. Situace se nejen nezměnila,
ale černé stavby si všimla i auditorka na straně 10. Marně požadovala dokument skutečného provedení stavby a kolaudační rozhodnutí.
Pozastavuje se nad zaplacením celé částky dodavateli, aniž by obec obdržela veškerou dokumentaci. Podivuje se nad prodloužením
termínu odevzdání díla, který byl schválen se zpětnou platností. Na nesrovnalosti s černou stavbou se marně ptala dvakrát – v listopadu
2018 a v květnu 2019. Na webu obce zprávu auditorky už nenajdete. Nezkolaudované chodníky jsou stále stavbou veřejnosti nepřístupnou.
Ing. Petr Žůrek

.

Volby do evropského parlamentu
1/2019

Foto: Andrlíková
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Sdružení rodičů ZŠ Kostelec u Holešova
1/2019
Sdružení rodičů žáků ZŠ Kostelec u Holešova letos uspořádalo zatím dvě kulturní
akce. První byl Džínový ples. Pro naše návštěvníky byla připravena spousta
občerstvení a hlavně bohatá tombola. Velmi nás potěšila hojná účast. Dále jsme si
ve spolupráci se základní školou uspořádali tradiční rej čarodějnic netradičně na
Myslivně. Počasí se po prvotní nepřízni nakonec umoudřilo a my jsme se těšili
velkému
počtu
čarodějnic
a malých
čarodějů.
V letošním
roce
nás
čeká
drakiáda,
lampiónový
průvod,
bazárek a
Vánoční
jarmark.
Veškerý
výtěžek
z těchto
akcí putuje
k žákům naší základní školy, přispíváme například na dopravu, učební pomůcky,
výlety a tento školní rok jsme přispěli také na školní nábytek
Jarmila Sklenářová, foto Pavel Motáň.

Mateřská škola
.
Pohádkové loučení…

1/2019

proběhlo na konci května v Domě seniorů. Tam už kromě pár rolí
hrály úplně jiné děti než na premiéře – a přestože hrály děti v
prostředí, na které nebyly zvyklé, zhostily se svých rolí výborně.
Tak jsme se rozloučili s pohádkovou Zlatovláskou … a zanedlouho
se budeme loučit i s našimi malými herci. Po prázdninách odchází
do 1.třídy třináct našich nejstarších kamarádů. S některými z nich
jsme prožili dokonce čtyři společné roky! Z malošků, kterým při
jejich příchodu do školky ještě nebyly ani tři, jsou teď najednou
školáci.
Jako pokaždé musím při loučení potlačit slzy, když vidím, jak
vyrostli, jak vyspěli – a jak jsou skvělí. Moc vám přeji, kamarádi,
abyste vykročili do života tou správnou nohou, aby se vám ve škole
dařilo, na světě líbilo a aby vždycky všechno pro vás dopadlo jako
v pohádce: dobře!
Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešova, foto dtto

Kdo by neměl rád české pohádky! My v mateřské škole si je často
čteme, povídáme, zpíváme i hrajeme. Letos jsme si vybrali jednu
z nejkrásnějších – o Zlatovlásce. A začalo vznikat DIVADLO.
Jen děti uviděly nové kostýmy, propadly nadšení a „zamlouvaly“ si
role. Během dvou týdnů jsme zvládli všechny písničky i dialogy.
Přestože jsme s kolegyní sólové herecké „party“ učily děti
individuálně, po první společné zkoušce jsme zjistily, že řada dětí už
umí role všechny! (Což se ukázalo jako velká výhoda, protože dva
dny před premiérou onemocněla Zlatovláska a dva dny po ní i Jiřík.)
Celkem jsme si pohádku zahráli 4x: nejprve maminkám k jejich
svátku, po týdnu pro ostatní členy rodin našich dětí a další hosty.
Svou Zlatovláskou jsme pobavili děti a paní učitelky z 1.třídy ZŠ
v Kostelci a mateřské školy v Roštění. Ty nám na oplátku zahrály
svou pohádku O dvanácti měsíčkách. Poslední představení

→→→

5

→

6

Základní škola
.

DIS VIII. třída

1/2019
okolnosti a zajímavosti,
jež se k zájmové činnosti
vztahují.
Velkým
přínosem
v prezentaci
působí vlastní fotografie
a videa, ale i různé
předměty,
pomůcky,
nástroje,
stroje,
konstrukce,
vybavení,
výtvory, živí tvorové
nebo názorné ukázky,
které nám ještě blíže vystihují zájmovou činnost.
Letošní prezentace byly velmi
zdařilé. Největší úspěch měl
Lubomír
Horák,
jenž
představoval výrobu sýrů a
získal prvenství u poroty i u
diváků. Mezi další výborné a
zdařilé prezentace patřila
témata thajský box, hra na
violoncello, zpěv, motokros,
hasičství, rybaření, házená,
lyžování, tvorba videí nebo
také handling – výstava psů.
Všichni zúčastnění žáci splnili
zadání a naplnili očekávání
poroty. Mohli si vyzkoušet
nesnadnou roli přednášejícího a předvést své schopnosti a
dovednosti. Snad tuto zkušenost zužitkují i později ve svém životě.
Mgr. Renata Smékalová, ZŠ Kostelec u Holešova
Úspěšní matematici
Začátkem dubna se žáci od pátého do osmého ročníku zapojili do
školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Během šedesáti
minut řešili 15 úloh různé obtížnosti. Z 36 zúčastněných žáků bylo 8
úspěšných, získali 10 a více bodů z patnácti možných.
Okresní kolo Pythagoriády se konalo 28. 5. 2019 na 1. ZŠ Holešov.
Naši žáci prokázali výborné matematické znalosti a dovednosti,
protože ze sedmi zúčastněných jsou tři úspěšnými řešiteli.
V kategorii 5. tříd se umístili na vynikajícím 1. a 4. místě. Získali
nejen diplom, ale i hodnotné ceny ve formě poukazů na odběr
zboží dle svého výběru.
Jsme na ně hrdí a moc je chválíme.
Mgr. Věra Dudíková
Dopravní soutěž mladých cyklistů
23. 5. 2019 se konalo okresní kolo dopravní soutěže v Kroměříži,
kterého se zúčastnili vybraní žáci z 5., 6. a 7. ročníku v rámci dvou
věkových kategorií – mladší a starší žáci. Jejich úkolem bylo zdolání
tří disciplín s co nejnižším počtem trestných bodů – testu z pravidel

Když se řekne DIS Fryšták, většina žáků druhého stupně si hned
představí spoustu nevšedních zážitků a legrace. Žáci 8. ročníku
strávili ve Fryštáku 3 dny plné her, veselí, ale i zklidnění. Při chvílích
relaxace se zamýšleli, jak se vidí oni sami a jak je vnímá okolí. Mohli
sledovat své pocity ve chvílích fyzického vyčerpání i večerního
rozjímání. Žáci jistě nezapomenou na jízdu na kole bez brzd a
pedálů. Čas v DISu letěl neuvěřitelně rychle a všichni se shodli na
tom, že by si tento pobyt s radostí prodloužili.
Mgr. Irena Šišková, tř.uč. VIII.tř.
Beseda s ornitology

Duben byl pro žáky 4. a 5. ročníku naší školy zajímavý také tím, že
za námi na jedno dopoledne přijeli pracovníci Ornitologické stanice
z Přerova, aby nám ve dvouhodinovém programu přiblížili jarní
návrat stěhovavých ptáků, jak probíhá jejich namlouvání, kde a
z čeho všeho staví ptáci hnízda, jaká budka je vhodná pro určitý
druh ptactva.. Beseda byla spojena i s praktickou částí - výrobou
ptačích budek. Tato činnost probíhala v dílnách naší školy, každá
pětičlenná skupinka tvořila tu svoji. Práce šla dětem hezky od ruky,
hlas kladívek se nesl chodbami a bylo velmi zajímavé pozorovat
zručnost jednotlivých žáků při práci s kladívkem, kleštěmi či pilkou.
Tato beseda se nám všem moc líbila, žáci i my dospělí jsme byli
obohaceni o zajímavosti z ptačí říše, a pokud někde v přírodě
uvidíte pověšenou ptačí budku, tak je to možná ta, kterou zhotovili
naši žáci právě při této besedě.
Eva Doleželíková, tř.uč. V. třídy
Co umím?
Jako každoročně čekal naše osmáky v březnu projekt Co umím?
Ptáte se, co to znamená? V tomto projektu žáci prezentují své
koníčky, zájmy nebo činnosti, kterým se věnují ve svém volném
čase. Jejich úkolem je připravit si prezentaci v PowerPointu. Ta je
při vystoupení před porotou a publikem promítána na interaktivní
tabuli. Žák své téma představuje a objasňuje, vysvětluje další
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provozu na pozemních komunikacích, jízdy po dětském dopravním
hřišti a zásadách poskytování první pomoci. Tak jako každý rok nás
nezklamali, mladší žáci získali krásné 4. místo z 12 zúčastněných
družstev, žáci starší kategorie pak místo 1., díky
němuž automaticky postoupili do krajského kola konaného 7. 6.
2019 ve Zlíně. Zde ke třem disciplínám přibude i práce s mapou.
Děkujeme všem účastníkům za příkladnou reprezentaci naší školy a
těm postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole!
Mgr. Monika Ministrová
1. třída v MŠ KuH
Přikládáme foto z návštěvy ve školce. Děti ze školky nám zahrály
několik známých pohádek, potom proběhlo společné hraní a
skládání stavebnic,
nakonec jsme šli
všichni na zahradu
MŠ a tam si
společně
děti
hrály, lezly na
průlezky, kopaly
na bránu, stavěly z
písku a jezdily na
koloběžkách. Jsme
rádi, že spolupráce
ZŠ a MŠ funguje
skvěle už řadu let.
Mgr. Petra Dítětová, tř. uč. 1. třídy
Divadelní Klíček opět úspěšný

jsme se stali organizátorem okrskového kola. Přivítali jsme soupeře
z holešovských základních škol a ZŠ Žeranovice. Po úvodním slovu
paní starostky začaly zápasy o postup do okresního kola. Naši
svěřenci vyhráli skupinu mladších žáků a společně s I. ZŠ Holešov
postoupili do okresního kola, které se konalo v Bystřici pod
Hostýnem. Tam jsme také porazili všechny týmy a postoupili do
krajského kola ve Zlíně. Bohužel, doplatili jsme na systém více
hráčů
v poli,
protože

naše mužstvo nebylo tak početné. I přes tuto nevýhodu jsme
dokázali hrát utkání proti velkým sportovním školám jen o jednu
branku. Navíc, být pátí nejlepší v celém kraji, to je obrovský úspěch
a důkaz, že i mezi našimi žáky máme mnoho sportovních talentů.
Mezi naše reprezentanty patři Marek Dolák, Lukáš Pospíšilík, Adam
Dědič, Matouš Jedlička, Kryštof Štajnar, Jaromír Dítě, Ondřej
Koutník, Matyáš Darebníček, Vojtěch Vilímek, Filip Pospíšilík, Jan
Kaďorek a Jiří Nášel. Poděkování patří také SK Moravan Kostelec u
Holešova, žákům 9. třídy za pomoc při organizaci turnaje, rodičům
hráčů, kteří s námi cestovali na další kola a trenérovi žáků SK
Moravan Kostelec u Holešova Aleši Pospíšilíkovi.
Mgr. Petra Pospíšilíková
Poznávací zájezd na Slovensko

Školní divadelní soubor letos s humornou pohádkou Kdo probudí
Pindruše opět pobavil malé i velké diváky z Kostelce a okolí. Pod
vedením zkušeného režiséra Mgr. Z. Ballnéra se v titulních rolích
rozloučily se svým dlouholetým úspěšným působením v kroužku
Veronika Ondruchová a Eva Furchová, výrazné a talentované opory
našeho divadla. Zdatně jim sekundoval Sam Žárský jako třetí
Pindruše a i ostatní přispěli ztvárněním svých rolí k tomu, že
pohádka působila výborně jako celek. Jejich souhru a nasazení
odměnili diváci srdečným potleskem a porota přehlídky Pohádková
Kroměříž udělením individuálních cen. Významné ocenění zde za
režii získal Z. Ballnér. Porotci při zhodnocení vyzdvihli hlavně to, že
soubor dokáže předvést kvalitní klasické propracované vystoupení
se spoustou energie a nápadů. Děti zkrátka navzdory mnoha jiným
lákadlům živé divadlo pořád baví, vždyť jich do kroužku chodilo
šestnáct! Zorganizovat, uhlídat a umravnit takový dav při všem, co
nazkoušení hodinové inscenace obnáší, je ale rok od roku čím dál
náročnější, takže do příští sezóny panu režisérovi přeju hodně
energie, klidu, vnímavých a ochotných malých herců, podporu
rodičů a přízeň publika!
Mgr. M. Václavková
McDonald´s cup
Školní rok 2018/2019 odstartoval 22. ročník fotbalového turnaje
s názvem McDonald´s cup. Celorepubliková soutěž je určena žákům
I. stupně, kteří jsou rozděleni do mladší a starší kategorie. Podruhé

Všude dobře – doma nejlíp. Všichni jistě známe okřídlené rčení. Ale
abychom poznali, proč je doma nejlépe, musíme se občas podívat i
mimo naše území, dál od našeho dvorečku.
Naše škola již mnoho let pořádá zahraniční poznávací zájezdy do
zemí západní, střední a jižní Evropy. Letos poprvé, i kvůli nejisté
situaci v některých oblastech, jsme zavítali k našim východním
sousedům, na Slovensko. Cílem byly Vysoké Tatry a jejich okolí.
Počasí sice nebylo zcela nakloněno poznávání krás této lokality, ale
i tak jsme navštívili všechna naplánovaná místa. Žáci, a s nimi i
jejich rodiče či babičky viděli mimo jiné skanzen Pribylinu,
Hrebienok, Štrbské pleso, Spišský hrad, Demänovskou ledovou
jeskyni a po cestě tam i Malou Fatru a Terchovou, rodiště Juraje
Jánošíka. Čtyři noci jsme byli ubytováni v Penzionu Šafrán ve
Ždiaru, centru Belianských Tater.
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Za uspořádání tohoto zájezdu bychom chtěli velmi poděkovat panu
Jiřímu Číhalovi, který nám pomohl v realizaci našeho projektu a
v neposlední řadě také všem žákům i dospělým za výborné chování
během celé akce.
Vedoucí zájezdu Mgr. Jindřich Surala,

Naprosto souhlasím s posledními větami pana Suraly. Je třeba si
ale uvědomit, že děti vychovává nejen rodina a škola, ale také
veřejnost.
Mgr. Zdeněk Ballnér

Slušnost není bohužel samozřejmost
K napsání tohoto článku mne přivedla možná taková drobná
banalita. Při návratu z poznávacího zájezdu ze Slovenska jsem
chtěl znát názor pana řidiče na celý zájezd, na jeho průběh, chtěl
jsem znát klady i negativa celého týdne. Odpověď, kterou jsem
dostal, mne sice nepřekvapila, ale když jsem o ní další dny
přemýšlel, musel jsem uznat, že to byla možná ta nejlepší zpráva
o celém zájezdu. Pan řidič zcela otevřeně a nahlas pochválil naše
žáky za jejich perfektní chování a slušnost. S takovou výpravou
prý už několik let nejel a nevidí jediný důvod, proč by s námi
někdy příště opět někam nevycestoval.
Je pravda, že už při odjezdu z penzionu nás chválila i paní
majitelka a také ona nám nabídla možnost další návštěvy.
Některé školy už prý ubytovávat nechce. Ale i to jsem bral téměř
jako samozřejmost. Vždyť to je přece normální!
Abych byl konkrétní – žáci během celého pobytu slušně zdravili a
děkovali, na pokojích, v autobuse i při vycházkách se chovali
zdvořile a nikoho neobtěžovali ani neuráželi. Při snídaních a
večeřích pomáhali s obsluhou a úklidem jídelny, na místa srazu při
odjezdu se vždy dostavili včas.
Snad mi odpustíte, když troufale napíšu, že se naši žáci takto
chovají na všech akcích, kterých se naše škola účastní. Nechci
tvrdit, že všichni jsou stejně slušní ani že se vždy a za všech
okolností chovají zcela příkladně. Ale ve srovnání s chováním žáků
především městských škol je rozdíl patrný. Ať se jedná o návštěvy
divadla či kina, školních soutěží, muzeí, exkurzí a výletů, téměř
vždy zazní z úst organizátorů pochvala na naše žáky. Není to jen
zásluha učitelů a jejich každodenního přístupu. Bez výborné
spolupráce a komunikace s rodiči a s veřejností, a také bez snahy
ze strany žáků bychom těžko mohli tvrdit, že jsme na naše žáky
hrdí. Myslím, že právě individuální přístup a menší anonymita
dělají velký rozdíl v chování žáků na vesnici a ve městě.
Nechci tvrdit, že naši žáci občas neprovedou nějaký průšvih. To
bych si netroufl. Ale věřím, že jádro mladé generace není špatné.
Jen je potřeba ho neustále formovat a neustávat, i když se zdá, že
to nikam nevede. Věřte, že výsledky stojí za to.
Mgr. Jindřich Surala
.U některých z vás může vzbudit článek mého kolegy i negativní
emoce. V poslední době jsme totiž dle připomínek občanů
opakovaně řešili nevhodné chování žáků školy na zastávkách a
v jejich okolí na kostelecké návsi. Zajímáme se o tento problém,
přestože škola nemůže tyto prohřešky sankcionovat. Za děti mimo
školu a mimo školní akce zodpovídají výhradně rodiče. Je otázkou,
kolik z nás (lidí z veřejnosti) dokáže neukázněné napomenout.
Drzost, vulgarita a agresivita některých je totiž ohromující. Bojíme
se tedy vlastních dětí? Kdo za to může? Nejspíše ti, kteří děti
vychovávají – nebo spíše nevychovávají. Většině chybí jasná a
pevná pravidla, která se musí vyžadovat a dodržovat. Všimněte si
ale, prosím, že takto se chová výrazná menšina dětí, spíše
jednotlivci, které si ale kolemjdoucí, bohužel, nejvíce zapamatuje.

Mgr. Hana
Šušlíková

Divadlo na schodech – skvělá a poučná aktivita žáků 9. ročníku
vyprávěná v angličtině i s překladem.

Sportovní turnaj – ve florbale

U rybníku v Chropyni

Novinka ze Základní školy Kostelec u
Holešova
(Ball) Ve školním roce 2019/2020 budou
mít žáci, rodiče i pedagogický sbor
možnost
využít
podpory školního
psychologa. Na Základní školu Kostelec u
Holešova nastoupila Mgr. Hana Šušlíková,
která zde bude poskytovat psychologické
poradenství v oblasti osobních, rodinných,
vzdělávacích, výukových i výchovných
potíží, plánovány jsou také aktivity pro
třídní kolektivy. Školní psycholožku je
možné
kontaktovat
na
emailu
hana.suslikova@post.cz. Další informace
budou uveřejněny na stránkách školy.

Zápis do 1. třídy (foto v rubrice archív školy)
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Z činnosti mladých hasičů, Karlovice.
V průběhu ledna až března se mladí hasiči připravovali v tělocvičně
základní školy. Zdokonalovali se v obratnosti, hráli míčové hry,
posilovali a trénovali svou zručnost s nářadím.
25. 4. 2019 Středoškolské mistrovství České republiky v požárním
sportu
Středoškolského
mistrovství
České
republiky v požárním
sportu se zúčastnili i
dva naši dorostenci.
Tentokrát
reprezentovali
své
střední školy, které
navštěvují.
Tereza
Válková soutěžila za
střední zahradnickou
školu a její družstvo
se umístilo na 14. místě. Martin Pospíšilík spolu se zástupci
Arcibiskupského gymnázia Kroměříž hájili barvy této školy
v jednotlivcích. Martin se přes nezdar na rozdělovači umístil na 59.
místě ze 122 startujících.
27. 4. 2019 Kyselovice, O zlatou proudnici Hané

v požárním útoku a po započtení podzimního kola za 10. místo v
útoku CTIF a 14. místa v závodě požárnické zdatnosti získalo naše
družstvo celkově 11. místo v okrese při celkovém počtu 17 družstev
starších žáků.
12. 5. 2019 Okresní kolo dorostu

Pro naše dorostenecké naděje
Luďka Mlčáka, Davida Sedláře, Natálii Hradilovou, Annu
Tkadlčíkovou, soutěžící v nejmladší dorostenecké kategorii, šlo o
první závod mezi jednotlivci na delší trati s většími hadicemi a
novými překážkami. Přesto, že možnosti nácviku disciplín 100 m a
hasičského dvojboje měli naši závodníci omezené a celou trať si
mohli vyzkoušet až před závodem, vybojovali si postup do krajského
kola.
25. 5. 2019 Břest, závod jednotlivců

Jedno družstvo starších žáků, doplněné o dvě posily z družstva
mladších, se v sobotu 27.4. zapojilo do soutěže v Kyselovicích.
V soutěži 4x60 m skončilo družstvo na 10. místě, štafetu požárních
dvojic dokončilo na 11. místě. Celkově obsadili naši mladí hasiči 11.
místo.
11. 5. 2019 Okresní kolo hry Plamen
Druhou květnovou sobotu jsme se s družstvem starších žáků,
doplněným o 4 členy mladších žáků, zúčastnili okresního kola hry
Plamen na atletickém stadionu v Chropyni. Naše smíšené družstvo
se přes věkový handicap mezi staršími žáky překonávalo v plnění
svých úkolů. Umístění v jednotlivých disciplínách: 12. místo ve

V sobotu za ideálního počasí vyrazilo našich 8 mladých hasičů na
soutěž jednotlivců do Břestu. Rodičovský doprovod v roli diváků a
fanoušků pomohl našim sportovním nadějím k prvnímu místu v
kategorii přípravka (Michal Hradil), v kategorii mladší chlapci jsme
získali druhé místo zásluhou Jakuba Slezáka a čtvrté místo obsadil
Šimon Kirnig. V kategorii starší dívky získala Natálie Hradilová 3.
místo. V kategorii starší žáci soutěžili Luděk Mlčák a David Sedlář,
který obsadil první místo s náskokem 0,08 sec. V kategorii mladší
dívky soutěžily Nela Sedlářová a Ellen Slezáková.
ČINNOST SBORU

štafetě CTIF, 9. na štafetě 4x60m, 13. na štafetě dvojic, 7. místo
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ČINNOST SBORU
Návštěva na Slovensku
24. 2. 2019 se naši zástupci zúčastnili výroční valné hromady na
Slovensku u družebního sboru Podvysoká. V průběhu schůze předali
Josefu Slížovi medaili za mezinárodní spolupráci.
Školení vedoucích mladých hasičů
9.3.2019 se zúčastnili Ladislav Pospíšilík, Anna Mlčáková, Elena
Pospíšilíková a Martin Pospíšilík jarního školení vedoucích mládeže,
které se uskutečnilo v Kroměříži. Školení bylo zaměřeno na
disciplíny, které proběhnou na jarním kole hry Plamen
Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje
V sobotu 23. 3. 2019 se zúčastnil Ladislav Pospíšilík krajského
shromáždění představitelů OSH spolu s dalšími delegáty OSH
Kroměříž. Shromáždění zhodnotilo dosažené výsledky a
hospodaření krajského sdružení hasičů za rok 2018. Projednalo
zásadní dokumenty činnosti Krajského sdružení hasičů Zlínského
kraje pro rok 2019.
Beseda s ministrem vnitra
V úterý 2. dubna 2019 odpoledne se naši zástupci Elena
Pospíšilíková, Daniela Mlčáková a Ladislav Pospíšilík zúčastnili
společně se zástupci dobrovolných hasičů okresů Zlín, Vsetín a
Uherské Hradiště besedy s 1. místopředsedou vlády a ministrem
vnitra Janem Hamáčkem. Besedy se zúčastnila i poslankyně
Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková. Diskutovalo se o
požadavcích na obnovu techniky dobrovolných hasičů, o možnosti
finanční podpory na techniku pro práci s mládeží. Na závěr
poděkoval všem dobrovolným hasičům za jejich příkladnou a
obětavou práci, kterou vykonávají dobrovolně a bez nároků na
jakoukoliv odměnu.
Škola a hasiči
Ve středu 10. 4. 2019 uskutečnili zástupci dobrovolných hasičů
z Karlovic a Roštění návštěvu Základní školy v Kostelci u Holešova,
kde se zúčastnili evakuace žáků školy, která proběhla dle plánu
vedení školy v rámci požárního cvičení. Následovaly přednášky pro
žáky prvního stupně. První až třetí třída se hravou formou, kterou si
připravili mladí hasiči spolu se svými vedoucími z Roštění, seznámila
s prací hasičů a požární prevencí. Žáky 4. a 5. třídy informovali hasiči
z Karlovic o nebezpečí požáru v domě a jeho okolí. Na 3 stanovištích
ukázali žákům vybavení hasiče při požáru, ruční hasicí přístroje a
vybavení hasičů pro požární sport.
Hodnocení základního kola Požární ochrana očima dětí
10.4. 2019 navštívili Ladislav Pospíšilík, Lubomír Zedek a David
Pomajbík Mateřskou školku v Kostelci, aby poděkovali dětem za
krásné obrázky, které poslali do okresního kola. Všem účastníkům
předali diplomy, medaile a malé upomínkové předměty. K dalšímu
tvoření předali skicáky a pastelky. Na závěr pozvali malé umělce na
besedu do zbrojnice v Karlovicích.
Okrskové kolo
V sobotu 18. 5. 2019 proběhlo v Prusinovicích první kolo postupové
soutěže družstev v hasičském sportu. Naše družstvo se umístilo na
3. místě.
Ing. Ladislav Pospíšilík, foto Pospíšilíkovi
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Klub vojáků v záloze
.
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Dětský den - IX. ročník soutěže ve střelbě z malorážky
V sobotu 1. 6. 2019 uspořádal KVZ Kostelec u Holešova u příležitosti
dětského dne již devátý ročník soutěže ve střelbě ze sportovní
malorážky.
Na rozdíl od loňska přivítalo účastníky soutěže krásné letní počasí
už od rána. SDH Karlovice, který je velmi aktivní v práci s mládeží,
prezentoval svou činnost na parkovišti před střelnicí tentokrát
nejen základní technikou, ale také stanem s panely zaplněnými
fotografiemi dokumentujícími činnost a úspěchy tohoto celostátně
velmi úspěšného sboru.
Plnit soutěžní disciplíny začala první směna krátce po osmé hodině.
Jako každý rok i letos se soutěžícím nejdříve dostalo poučení o
bezpečnosti, povelech a několik základních rad pro dosažení
dobrého výsledku. U každého soutěžícího byl samozřejmě po celou
dobu na střelišti přítomen instruktor z řad členů KVZ, který na
soutěžící nejen dohlížel, ale také radil jak zaujmout vhodnou
polohu, jak zamířit, dýchat a pracovat na spoušti. Po nástřelných
ranách a prohlídce terčů následovaly rány soutěžní. Po ukončení
každé položky byly terče ihned předány komisi certifikovaných
rozhodčí. Ti terče vyhodnocovali a výsledky zapisovali do
výsledkových listin. Po vyhodnocení si soutěžící mohli terče na
památku odnést.
Soutěž byla již tradičně vyhlášena ve dvou hlavních kategoriích mladší žáci 10 – 12 let a starší žáci. Kategorie doprovod, která se již
tradičně těší velkému zájmu, byla vypsána pro dospělé.
Výsledky nejlepších v jednotlivých kategoriích jsou shrnuty v
přiložené tabulce.
→→→
Soutěžící v hlavních kategoriích byli oceněni medailemi, diplomy a
dárkovými balíčky. Dospělí si odnesli diplomy. Ve všech kategoriích

se soutěže zúčastnilo celkem 32 soutěžících. Jako pořadatele nás
velmi těší zájem o tuto soutěž propagující střelecký sport. Výsledky
soutěžících ve všech kategoriích byly opravdu výborné.
Děkujeme soutěžícím za aktivní účast a disciplínu na střelnici,
členům z řad KVZ Kostelec u Holešova a SDH Karlovice za věnovaný
čas. Poděkování patří OÚ Kostelec u Holešova za finanční podporu
soutěže a ZŠ Kostelec u Holešova za propagaci akce. KVZ Kostelec
už se pomalu chystá na jubilejní desátý ročník.
L. Pavelec + foto

Jméno

Kategorie

Celkem bodů

Pořadí

Viktorie Blažková

10 - 12

81

1

Klára Juráňová

10 - 12

79

2

Luděk Daněk

10 - 12

46

3

David Juráň

>12

83

1

Natálie Hradilová

>12

77

2

Luděk Mlčák

>12

76

3

Lukáš Dolníček

doprovod

84

1

Dagmar Blažková

doprovod

83

2

Miroslav Blažek

doprovod

77

3

(Aná) Letos nám kulturní komise opět připravila divadelní lahůdku s názvem Lékařské tajemství, profesionálně provedenou
amatérským divadelním souborem „Pozpátku“ z Říčan, v čele s naším rodákem p. Petrem Pospíšilíkem.
Foto Andrlíková
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Kulturní komise
.
Májové vítání občánků
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Druhou květnovou neděli přijali pozvání na tento významný den rodiče dvou chlapečků a společně s rodinami se zúčastnili slavnostního
obřadu. Ten se konal tradičně v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Kulturní program zpestřily děti z mateřské školy a
tentokrát nejen básněmi, ale i zpěvem v doprovodu kytary. Na zobcovou flétnu zahrála žákyně základní školy. Paní starostka RNDr. Marcela
Pospíšilíková uvítala do života v obci Matyáše Packa a Daniela Válka. Na závěr svým podpisem do kroniky stvrdili rodiče účast na obřadu a
společně jsme připili na pevné zdraví.
Mgr. Michaela Mikešková, předsedkyně kulturní komise, foto Inka Kryštofová

Farnost
.

1/2019
Významné životní jubileum dne 19. 5. 2019 oslavil P. Jan Vinkler. K jeho krásným kulatým
narozeninám mu přejeme mnoho sil a hojnost Božího požehnání pro jeho kněžskou službu v naší
farnosti. Do dalších let zdraví, štěstí, světlo Ducha Svatého a posilu pro kříže každodenních
starostí a těžkostí.
V neděli 16. června proběhlo v našem farním kostele sv. Petra a Pavla první svaté přijímání.
Svátost Eucharistie přijalo z rukou našeho kněze P. Vinklera celkem pět dětí (čtyři dívky a jeden
chlapec) z Kostelce u Holešova a Roštění. Společná fotografie bude zveřejněna v příštím čísle
Kostky.

→
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Srdečně Vás také zveme na duchovní setkání a společnou modlitbu farníků. Setkání probíhá pravidelně vždy první pondělí v měsíci v
18:30 u pana varhaníka J. Bleši - Kostelec u Holešova č.p. 218. Společně rozjímáme nad texty kapucínského kněze Raniera Cantalamessy z
knihy "9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým". Těšit se také můžete na zajímavé hosty. Pro inspiraci k rozjímání nám otec
Cantalamessa připomíná Boží lásku, která se nám vlévá do srdce skrze Ducha Svatého. Jedině láska může způsobit radikální proměnu
lidského srdce.
Bůh nás miluje jako své děti. Bezpodmínečně. Nemiluje nás proto, jací jsme. Miluje nás proto, že jsme Jeho děti. A Jeho láska nás činí
dobrými a silnými. Pokud se neustále obracíme k Bohu a vnímáme jeho lásku, můžeme i my milovat ostatní navzdory všemu těžkému, co
možná prožíváme. Bůh nás miluje jako první a s Kristem nabývá Boží láska lidskou podobu. Život bez lásky by byl chladný a prázdný.
"V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale to On si zamiloval nás." (1Jan 4,10)
Mgr. Monika Motáňová, foto archiv

Sport
.

1/2019

Naši mladí stolní tenisté hráli o medaile
TJ Sokol Kroměříž opět pořádala župní přebor dětí a mládeže ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho 23 hráčů a hráček ze Sokola Kroměříž,
Sokola Žalkovice a naší tělocvičné jednoty. Z našeho čtyřčlenného družstva obsadil 1. místo Vojtěch Bleša v kategorii starší žáci a Anna
Marková – starší žákyně (foto dole vlevo). Druhé místo v mladších žačkách obhájila Denisa Procházková (foto dole vpravo) a 4. místo
Karolina Marková. Turnaj se odehrával v Sokolském domě v Kroměříži 29. 3. 2019.
Text a foto Mgr. Jiří Andrlík
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Na závěr dětského dne byla připravena dětská tombola s krásnými a
hodnotnými cenami, a jak už to tak bývá, někdo vyhrál cen hned
několik, jiný zase vůbec nic.
V průběhu dětského dne bylo fotbalisty v areálu fotbalového hřiště
připraveno bohaté občerstvení. Nikdo z účastníků dětského dne
rozhodně nepřišel zkrátka.
Dále měly děti možnost se „vyblbnout“ na nafukovací skluzavce.
Kdo z dětí chtěl být „in“, mohl si nechat pomalovat obličej různými
ornamenty či vzory.
Ve všech směrech se dětský den vydařil. Vyšlo počasí, přišlo mnoho
natěšených dětí a ty se výborně bavily.
Závěrem bych rád poděkoval všem rodičům a dětem, kteří se akce
zúčastnili a podpořili naši snahu pro děti v obci něco udělat či
zorganizovat. Dále díky všem, kdo se podíleli na organizaci dětského
dne, a v neposlední řadě i sponzorům za finanční prostředky na
dětskou tombolu.
Ing. Tomáš Marek, Foto Mgr. Pospíšilíková

Dětský den na hřišti v pirátském stylu
V sobotu 1. 6. 2019 se od 15 hodin na fotbalovém hřišti uskutečnil
dětský den organizovaný spolkem SK Moravan.
Za krásného slunečného sobotního odpoledne bylo na hřišti
připraveno několik stanovišť, na kterých si děti plnily různé úkoly,
které pro ně byly připraveny jako např. chytání rybiček, slalom s
rodičem, proplétání se mezi provazy, poznávání různých věcí apod.
Za splnění úkolu pak následovala sladká odměna pro každého
chlapce či dívku.
Jelikož byl dětský den věnován tématu „pirátskému“, bylo na ploše
hřiště k vidění mnoho dětí oblečených v kostýmu piráta nebo
pirátky, a nejenom dětí. K tomuto tématu byla přizpůsobena i daná
stanoviště s úkoly.
Po splnění všech stanovišť bylo pro děti připraveno překvapení v
podobě hledání zakopané truhly s pokladem podle daných indicií a
slepé mapy. Výsledkem snažení dětí bylo nakonec nalezení pokladu.
Co se skrývalo uvnitř truhly? Samozřejmě že to nejcennější sladkosti.

Fotbal - žáci
Přesně podle očekávání se odvíjela letošní fotbalová sezóna
2018/2019. Vzhledem k tomu, že jsme museli přihlásit vyšší věkovou
kategorii, nepočítali jsme s tím, že v letošním ročníku uhrajeme moc
bodů. Celou sezónu jsme vnímali jako získávání cenných zkušeností.
Co se herní stránky týče, můžeme být spokojeni, protože každý zápas
nás posouvá dál, a jediné, co je většinou odlišné mezi našimi hráči a
hráči soupeře, je fyzická kondice, která je v přímé úměře k věku
hráčů. Při porovnání věkových rozdílů mezi některými hráči jsme se
dostali i na rozdíl pěti let, což je dle fyzického vývoje dětí dlouhá
doba. Na tuto situaci se však nemůžeme vymlouvat, jelikož to je
záležitost většiny fotbalových klubů malých obcí. Naopak, za situace,
kdy se již některé městské kluby musely spojit, jsem rád, že nám se
v současné době daří držet pohromadě 14členný tým, který se
stabilně schází. Velmi spokojení jsme v letošním roce byli
s tréninkovou účastí a celkovým přístupem hráčů, což se jistě odrazí
ve výsledcích příští sezóny. Celkově chceme poděkovat jednotlivým
hráčům za přístup a rodičům za obětavost a ochotu.
Mgr. Aleš Pospíšilík, foto Andrlíková

Hodnocení mužstva mužů
Soutěže ročníku 2018/2019 se pomalu, ale jistě blíží do svého konce, a tudíž můžeme pomalu rekapitulovat a analyzovat.
Už dvě mistrovská kola před koncem je jisté, že mužstvo mužů skončí na posledním místě tabulky I.B třídy. Rozhodně to není lichotivé
umístění pro nikoho z nás, každý jistě nerad prohrává a rozhodně si takové umístění nikdo z nás nepřál. Také jsme ale věděli, že to jednou
prostě přijít musí. Nejsme velká obec či malé město, abychom mohli čerpat z velké základny fotbalistů a mohli si hráče vybírat. Nejsme v
tom ale rozhodně sami a podobné problémy řeší i mnohem větší spolky s větší základnou.
Hlavním důvodem tohoto umístění byla už na podzim velká „marodka“ hráčů, která se přenesla i do jarní části soutěže. Prakticky v každém
zápase se musela sestava měnit, protože vždy někdo ze zdravotních důvodů chyběl nebo z pracovních důvodů nemohl. Ani v jednom jarním
zápase jsme nenastoupili v optimální sestavě. Další věcí bylo i to, že mužstvo nebylo kým vhodně doplnit, protože mladým se prostě a
jednoduše nechce hrát, natož trénovat. Všechny tyto aspekty vyústily v poslední místo tabulky, což znamená po dlouhých letech v krajských
soutěžích pád do soutěže nižší. I když se není rozhodně čím chlubit a některé výsledky nebyly optimální, musím hráčům poděkovat za
ochotu to nevzdat a se ctí zápasy odehrát. Poděkování patří i našim věrným fanouškům, kteří nás podporovali i za těchto složitých
podmínek.
Ing. Tomáš Marek
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Některé úvahy příznivcům fotbalu – Roman Zbořil, vedoucí fotbalového mužstva SK Moravan
Po osmi letech účinkování v I. B třídě jsme nastoupili k této soutěži naposled. Jedna úspěšná kapitola se naplnila. V příští sezóně budeme
opět „pouze“ v okrese. Potýkali jsme se s úzkým kádrem hráčů i velkými „marodkami“. Po celé období našeho působení v I. třídě tvořili osu
kádru hráči odchovaní v Kostelci, jimž se podařilo zahrát si před asi patnácti lety krajskou dorosteneckou soutěž. Čas nelze zastavit ani
vrátit, současní hráči dosáhli již svého fotbalového vrcholu a svůj díl práce na hřišti už odvedli. V naší mysli by neměla převládnout
zatrpklost. Viděli jsme spoustu vyhraných zápasů, bezpočet nádherných branek a prožili okamžiky fotbalové radosti. Máme jedno
z nejkvalitnějších hřišť v okolí. Vychováváme novou, mladou generaci hráčů, která předpokládá být devizou kosteleckého fotbalu do
budoucnosti. Vzpomněl bych i pana Miroslava Poláška, který pro kostelecký fotbal udělal nejvíce. Navzdory současné situaci se já na ty roky
prožité v kosteleckém fotbale dívám se ctí. A úplně všem, kteří mi umožnili ty krásné roky v Kostelci prožít, tisíceré díky.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť! (Výtah z delšího projevu.)

Černá křídla Kostelec se představují
Automaty s terči na šipky,
obvyklé vybavení mnoha
hospod. Na nich trénují a
hrají
zápasy
šipkařské
kluby. Jeden z nich působí
také u nás, v salonku
restaurace Na Rychtě a má
název
„Černá
křídla
Kostelec“. Vznikl v roce
2017
a
nechal
se
zaregistrovat jako sportovní
oddíl
šipek
SK
Moravan
v Kostelci u Holešova. Již v sezóně
2017
–
2018 se přihlásil do UNO ČR (Unie
šipkových organizací České republiky) a vyhrál oblastní C – ligu Přerovsko a
postoupil do vyšší soutěže B, kde skončil letos z 12 účastníků na 8. místě.
Šipky se hrají pro zábavu, a protože je to týmový sport, představujeme vám
12členné mužstvo.
Sponzorem klubu je firma Dřevopal – pan Miroslav Dolák z Pravčic
a OÚ Kostelec u Holešova. Organizačním pracovníkem je
Markéta Švábová.
Na ukončení sezóny pořádá klub turnaj – viz plakátek str. 4.
Na základě informací od předsedy klubu zapsal Mgr. Jiří Andrlík, foto archív

Stojící zleva: Zmeškal Michal, Enter Miroslav, Kovalda Milan (předseda
klubu) a Dolák Jan
Spodní řada: Slaměník Roman, Ragoš Martin a Odložilík Ladislav. Na
snímku chybí Ševčík Jan a Tkadlčík Radim.
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