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Volby  

Setkání seniorů 

Rozsvěcování vánočního stromu 

Mikulášova družina 

Zimní besídka dětí mateřské školy 
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Vážení spoluobčané, 

tak jako se brzy sejde rok s rokem a vykročíme do roku dalšího, sešlo se nedávno volební období s volebním 
obdobím a vykročili jsme tak do nového čtyřletého cyklu. 
Povolební hledání funkčního složení vedení obce bylo tentokrát o něco delší a složitější než obvykle, přesto se zdá, 
že řešení, které se nakonec vykrystalizovalo, začíná fungovat a bude fungovat tak, jak je potřeba k hladkému chodu 
obce. 
Pro mě osobně to znamená poměrně hektické období, kdy se snažím proniknout do systému fungování úřadu, 
seznamuji se se všemi povinnostmi starosty, chvílemi „těžce šlapu vodu“, operativně dostudovávám potřebné 
předpisy, stíhám termíny odesílání dokladů pro dotace a současně se snažím řešit běžnou agendu tak, aby pokud 
možno běžný občan nepoznal, jestli obec řídí začátečník, nebo starý praktik. 
Takže zatím co já se budu v příštích týdnech řídit radou nejmenovaného východního mudrlanta a budu: „Učit se, 
učit se a učit se,“ dělat co nejlépe svoji novou práci, vám chci popřát pokud možná pohodové prožití zbytku 
letošního roku. Bez zbytečného předvánočního shonu a stresu, s dostatkem času na setkávání s rodinou a přáteli, 
případně s dostatkem klidu na dlouhé posezení a rozjímání s hřejícím hrnkem svařáku v ruce. A do roku 2023 vám 
všem přeji především pevné zdraví, jasnou mysl a aspoň trochu štěstí a osobní spokojenosti. 

Petr Měrka, starosta obce 

 

 

Příspěvek starosty obce 

Příspěvek místostarosty obce 

Vážení spoluobčané, 

na tomto místě bych vám rád poděkoval za projevenou důvěru, kterou jste ve volbách dali našemu volebnímu 
uskupení. Bylo to pro mě obrovským překvapením. Rád bych se proto vyjádřil k některým událostem, které v 
posledních dvou měsících rezonovaly obcí. Na počátku všeho byla jako obvykle myšlenka, kterou ve mně vyvolalo 
sázení hrušek v Karlovicích. To, kolik lidí přišlo. Ta sounáležitost napříč všemi mě nadchla. Proto jsem oslovil několik 
málo lidí, seznámil je s myšlenkou vytvořit takové volební uskupení, kde budou lidé ne proto, aby mě následovali, 
ale aby se každý za sebe mohl podílet na fungování obce. Byli to lidé, kteří měli chuť něco dělat. 

Výsledky voleb byly co do počtu zastupitelů velmi těsné. Povolební vyjednávání byla proto místy až podobná 
politickým manýrům velkých měst. A s tím jsme museli pracovat. Je velký rozdíl, když má člověk v podstatě většinu  
a pojistí si jednoho člověka z jiných stran. My jsme se museli dohodnout. Na zasedání zastupitelstva jsem se stal 
terčem kritiky některých spoluobčanů. Co bych prý řekl svým voličům? Hned na počátku jsem jasně řekl, že nemůžu 
dělat starostu. V naší straně byli tři kandidáti, dva z nich se velmi sebevědomě o tento post ucházeli. Až ten třetí 
nakonec dostál svému slovu a tuto funkci přijal. Každopádně ne proto, aby mi kryl záda, jak si jeden z občanů mylně 
vydedukoval. Ano, byl jsem v čele strany, ale pouze jako její zakladatel. Navíc, v minulém volebním období se leader 
strany nestal starostou a nikomu tento fakt nevadil. Proto tyto útoky beru jako podlé a manipulativní. Tomu, že 
máme kandidáta na starostu, jsme dostáli. Bohužel, kvůli historickému zahlcení úřadu žádostmi o informace od 
jednoho spoluobčana jsme o něj přišli. A já, i když jsem nějakou dobu v zastupitelstvu, nemůžu a ani nechci nikoho 
nutit se s tím potýkat. 

Mnohým z nás, jak se říká, se otevřely oči. Tím, čeho je kdo schopný pro svou chvilku slávy udělat. Ale neztrácíme tu 
chuť, se kterou jsme do toho šli. Doufáme, že se nám podaří pro tuto obec, a hlavně pro vás, vážení spoluobčané, 
něco udělat. Nechceme se hádat, předvádět se, kdo bude mít větší fanouškovskou základnu na zastupitelstvu, kdo 
vytáhne ostřejší komentář. Ale nebudeme jen mlčky sedět a sledovat tyto praktiky. Řekli jsme, že chceme 
spolupracovat s každým, kdo přijde s dobrým nápadem, který bude pro obec přínosem. Protože proto nás lidé volili. 
Ne, abychom se dohadovali, útočili na sebe, podávali žádosti o informace. 

Závěrem bych vám chtěl popřát co nejklidněji prožitý vánoční čas. Některé věci jsme zvyklí 

brát jako samozřejmost. Ale mnohdy zjistíme, že posezení u vánočního stolu se svými 

nejbližšími je tím největším darem, který můžeme dostat. Přeji vám proto hlavně zdraví a 

blízkost vašich milovaných. 
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U S N E S E N Í schůze Rady č. 4/2022 obce Kostelec u 
Holešova konaná dne 21. 2. 2022  
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Závěrem bych vám chtěl popřát co nejklidněji prožitý vánoční čas. Některé věci jsme zvyklí brát jako samozřejmost. 
Ale mnohdy zjistíme, že posezení u vánočního stolu se svými nejbližšími je tím největším darem, který můžeme 
dostat. Přeji vám proto hlavně zdraví a blízkost vašich milovaných. 

Mgr. Aleš Pospíšilík, místostarosta obce 

 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 

NOVÉ ZASTUPITELSTVO V KOSTELCI U HOLEŠOVA 

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů 

Volební strana č. 1 - Kostelec a Karlovice pro všechny 
1.  Aleš Pospíšilík 37 1. 224 

2.  Miluše Václavková 47 4. 207 

3. Jiří Čúzy 34 2. 202 

4. Hana Helsnerová 37 5. 201 

5. Dušan Marek 35 3. 195 

6. Iva Hašková 37 6. 172 

Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů 2014 Kostelec u H. a Karlovice 

1. Martin Hradil 39 4. 158 

2. Zdeněk Slováček 46 9. 157 
3. Tomáš Marek 37 2. 155 

4. Petr Hlobil 66 1. 149 

Volební strana č. 3 - KDU-ČSL 
1. Petr Měrka 53 2. 169 
2. Radoslav Pospíšilík 64 1. 166 

3. Martin Dulava 56 3. 144 
4. Roman Pospíšilík 34 4. 129 

5. Kateřina Packová 31 5. 135 
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U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 1 obce 

Kostelec u Holešova konané dne 18. 10. 2022 

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 

5/1Z/2022 zvolení jednoho místostarosty obce 
Kostelec u Holešova.  
18/1Z/2022 proplacení poměrné části nevyčerpané 
dovolené za rok 2022 starostce obce ve funkčním 
období 2018 - 2022 RNDr. Marcela Pospíšilíkové, která 
činí 12 dnů.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova volí 
7/1Z/2022 starostou obce Jiřího Čúzy ***, bytem 
Kostelec u Holešova, Karlovice ***.  
8/1Z/2022 místostarostou obce Kostelec u Holešova 
Aleše Pospíšilíka nar. ***, bytem Kostelec u Holešova, 
Karlovice***  
9/1Z/2022 členem rady obce Kostelec u Holešova 
Hanu Helsnerovou, nar. *** bytem Kostelec u 
Holešova ***  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/1Z/2022 členem rady obce Kostelec u Holešova 
Martina Hradila, nar. ***, bytem Kostelec u Holešova 
***  
11/1Z/2022 členem rady obce Kostelec u Holešova 
Tomáše Marka ***, bytem Kostelec u Holešova *** 
13/1Z/2022 předsedou finančního výboru paní Ivu 
Haškovou, nar. *** bytem Kostelec u Holešova *** 
14/1Z/2022 předsedou kontrolního výboru pana 
Martina Dulavu, nar. *** bytem Kostelec u Holešova 
***  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá 
15/1Z/2022 zvoleným předsedům výborů připravit do 
příštího zasedání ZO kandidáty na členy finančního  
a kontrolního výboru.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje 
16/1Z/2022 starostu obce určeným zastupitelem k 
zastupování obce ve sdruženích MAS Partnerství 
Moštěnka, Mikroregion Holešovsko, Sdružení pro 
hospodaření s odpady - skládka Bystřice pod 
Hostýnem, a.s. VAK Přerov a VAK Kroměříž. 
17/1Z/2022 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 

RADA OBCE 
(zleva: místostarosta: Mgr. Aleš Pospíšilík, starosta: Petr Měrka,  

radní: Jiří Čúzy, Ing. Hana Helsnerová, Radoslav Pospíšilík) 

 

Zprávy z obce 
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písm. n) zákona o obcích a s nařízením vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků v platném znění 
neuvolněným členům ZO Kostelec u Holešova za 
výkon funkce odměny za měsíc v následujících 
částkách bez sčítání funkcí: ● místostarosta 14.603,- 
Kč ● člen rady 3.245,- Kč ● předseda výboru/komise 
1.623,- Kč ● člen výboru/komise 1.352,- Kč ● člen 
zastupitelstva bez dalších funkcí 812,- Kč. Odměna 
bude poskytována ode dne 19. 10. 2022. 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 zřizuje 
12/1Z/2022 finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné. 
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na 
vědomí informaci starostky a místostarosty obce, kteří 
vykonávali své funkce ve volebním období, o splnění 
podmínek daných zákonem o obcích pro výplatu 
odchodného ve výši 1 + 3 měsíční odměny, kterou 
doložili čestným prohlášením dle § 77, odst. 5 a 6 
zákona o obcích. 

 
U S N E S E N Í schůze Rady č. 1/2022 obce Kostelec u 
Holešova konaná dne 31. 10. 2022 
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje  
2/1R/2022 žádost ředitelky ZŠ Kostelec u Holešova o 
povolení výjimky z počtu dětí ve školní družině pro rok 
2022/2023 na počet 33 žáků.  
3/1R/2022 zřízení kulturní komise.  
4/1R/2022 paní Lenku Kotolanovou do funkce 
předsedkyně kulturní komise.  
5/1R/2022 udělení výjimky na zvýšení počtu dětí z 
počtu 26 na počet 27 na dobu určitou v době od 01. 
11. 2022 do 29. 01. 2023.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
ROZHODNUTÍ předsedy ÚOHS o zadávání veřejných 
zakázek a souhlasí s navrhovaným postupem řešení. 
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí 
výsledek kontroly ČIŽP. 

 
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 2 obce 
Kostelec u Holešova konané dne 10. 11. 2022 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje 
5/2Z/2022 zařazení bodu "Odvolání radních Hany 
Helsnerové, Tomáše Marka a Martina Hradila" na 

program veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Kostelec u Holešova č. 2/2022.  
6/2Z/2022 zařazení bodu "Volba nových radních" na 
program veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Kostelec u Holešova č. 2/2022.  
7/2Z/2022 zařazení bodu "Rezignace předsedy 
kontrolního výboru" na program veřejného zasedání 
ZO Kostelec u Holešova č. 2/2022.  
8/2Z/2022 zařazení bodu "Volba nového předsedy 
kontrolního výboru a jeho členů" na program 
veřejného zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 2/2022. 
9/2Z/2022 Navržený program veřejného zasedání ZO 
Kostelec u Holešova č. 2/2022  
11/2Z/2022 odvolání radních Hany Helsnerové, 
Tomáše Marka a Martina Hradila.  
16/2Z/2022 jako členy kontrolního výboru paní 
Marcelu Pospíšilíkovou a pana Martina Hradila. 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova volí 
10/2Z/2022 starostou obce pana Petra Měrku, nar. 
*** trv. bytem Kostelec u Holešova, č. p. *** 
12/2Z/2022 členem rady obce Kostelec u Holešova 
Hanu Helsnerovou, nar. *** bytem Kostelec u 
Holešova ***.  
13/2Z/2022 členem rady obce Kostelec u Holešova 
Jiřího Čúzyho, nar. ***, bytem Kostelec u Holešova, 
Karlovice ***.  
14/2Z/2022 členem rady obce Kostelec u Holešova 
Radoslava Pospíšilíka, nar. ***, bytem Kostelec u 
Holešova ***.  
15/2Z/2022 předsedou kontrolního výboru pana Petra 
Hlobila, nar. *** bytem Kostelec u Holešova ***.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stahuje 
4/2Z/2022 bod "Rezignace místostarosty obce, určení 
způsobu volby nového místostarosty obce" z 
programu veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Kostelec u Holešova č. 2/2022.  
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na 
vědomí rezignaci pana Jiřího Čúzy na post starosty 
obce ke dni 31. 10. 2022.  
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na 
vědomí rezignaci předsedy kontrolního výboru pana 
Martina Dulavy. 

 
 

Mgr. Aleš Pospíšilík, místostarosta obce 
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ODPOVĚĎ  

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2022 na 
straně 6 - 7 příspěvek zastupitelky a starostky obce pí Pospíšilíkové s názvem „Odpověď zastupitelky a starostky obce 
zastupiteli“ text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru 
obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je 
uveden v příspěvku „Ani 4 roky nestačily, aby pí Pospíšilíková pochopila výkon státní správy“ na webu 
www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika 
KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.  

Publikovanou větou: „Obecní zpravodaj … podle mě není tím pravým místem, kde by měla probíhat diskuse tohoto 
druhu,“ pí Pospíšilíková jen potvrzuje zamrznutí svého myšlení v pravidlech minulého režimu. Kde jinde, než na 
stránkách periodika obce KOSTKA, by se měli občané obce dozvědět o odlišných názorech na témata související s obcí? 
Jak jinak, než veřejným způsobem, by výměna názorů měla proběhnout? Jestli je vám, paní Pospíšilíková, nepříjemné 
být pod kontrolou veřejnosti, nevykonávejte veřejnou funkci. Samospráva obce ze své podstaty je  
a musí být pod veřejnou kontrolou občanů obce. Protože obec je občanů obce, nikoliv dočasných úředníků či politiků.  

Dlouhé 4 roky měla pí Pospíšilíková k dispozici, aby se naučila a pochopila rozdíl mezi samostatnou a přenesenou 
působností obce, a to včetně zdrojů financování. Svým textem „… příjem obce z rozpočtového určení daní je … určen 
na údržbu a rozvoj obce, … tedy nikoliv na výkon veřejné správy,“ přiznává své nepochopení problematiky. Dominantní 
část výkonu agendy poskytování informací týkajících se obce, spadá do samostatné působnost obce, kterou si obec 
hradí sama ze svých prostředků rozpočtového určení daní. Poskytování informací týkajících se přenesené působnosti 
(matrika, evidence obyvatel, povolování kácení dřevin) tvoří pouze mizivé množství 
a náklady hradí stát. Nepochopení pí Pospíšilíkové v jejím textu je navíc korunováno nesprávným použitím termínu 
veřejná správa, který z definice zahrnuje jak samostatnou působnost obce, tak přenesenou působnost. Chucpe jak po 
stránce pojmové, tak finanční gramotnosti. Vrcholem nepochopení povinností vyplývajících ze zákona je věta pí 
Pospíšilíkové: „Vyřizování konkrétně těchto Vašich žádostí elektronickou formou, na kterém trváte, je to, co já považuji 
za zbytečně utracený čas a peníze obce.“ Žádost o informace obec MUSÍ vyřídit, jinou volbu zákon nepřipouští. Můj 
požadavek na vyřízení elektronickou formou obec nestojí žádné dodatečné náklady (pdf buď již existuje, nebo se 
naskenuje, datová zpráva je zdarma). Při vyřízení listinnou formou stojí obec jedna strana A4 1,15 Kč (barva) resp. 0,23 
Kč (čb) plus cca 0,30 Kč za papír. Po připočtení poštovného 72 Kč (s doručenkou kvůli počítání odvolacích lhůt) se 
dostáváme na průměrnou částku cca 80 Kč za vyřízení žádosti listinnou formou. Jestli jsem text pí Pospíšilíkové dobře 
pochopil, tak 0 Kč za vyřízení elektronickou formou považuje za zbytečně utracené peníze obce, zatímco 80 Kč za 
vyřízení listinnou formou za správně utracené peníze obce. Unikátní kreativní postup při porovnávání čísel.  

Ing. Petr Žůrek 

 za zbytečně utracený čas a peníze obce.“ Žádost o informace obec MUSÍ vyřídit, jinou volbu zákon 

Odpověď na příspěvek v rubrice Fórum zastupitelů v Kostce 3/2022 

Odpověď na příspěvek v rubrice Příspěvek místostarosty obce v Kostce 3/2022 

 ODPOVĚĎ 

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Příspěvek místostarosty obce v čísle 
3/2022 na straně 2 text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na 
pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah 
odpovědi je uveden v příspěvku „Hlobil si hraje na soudce a lže o pochybeních obce“ na webu 
www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika 
KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.  

Ve svém textu, že mnou: „Uměle vyvolané kauzy byly příslušnými orgány prošetřeny se závěrem, že k pochybení ze 
strany obce nedošlo,“ pan Hlobil ostudně lže. Jako příklad vyberu 3 kauzy mnohokrát popisované a dokumenty 
doložené jak zde v periodiku KOSTKA, tak na webu www.kostelecuholesova.eu. Dne 20. 10. 2016 zrušil ÚOHS 
výběrové řízení zadávané obcí z důvodů porušení zákazu diskriminace uchazečů. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při 
výběru dodavatele téměř o jeden rok. Dne 5. 8. 2016 konstatuje kontrola Ministerstva vnitra ČR ze strany obce 
Kostelec u Holešova šest porušení zákona. Tři spočívající v porušení zákona o obcích a týkají se průběhu  
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Ve svém textu, že mnou: „Uměle vyvolané kauzy byly příslušnými orgány prošetřeny se závěrem, že k pochybení ze 
strany obce nedošlo,“ pan Hlobil ostudně lže. Jako příklad vyberu 3 kauzy mnohokrát popisované a dokumenty 
doložené jak zde v periodiku KOSTKA, tak na webu www.kostelecuholesova.eu. Dne 20. 10. 2016 zrušil ÚOHS 
výběrové řízení zadávané obcí z důvodů porušení zákazu diskriminace uchazečů. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při 
výběru dodavatele téměř o jeden rok. Dne 5. 8. 2016 konstatuje kontrola Ministerstva vnitra ČR ze strany obce 
Kostelec u Holešova šest porušení zákona. Tři spočívající v porušení zákona o obcích a týkají se průběhu  
a vyhotovování zápisu z jednání RO a ZO. Tři se týkají porušování zákona o svobodném přístupu k informacím. Dne 
31. 7. 2019 potvrdil odvolací Krajský soud v Brně oprávněnost mých žalob na obec Kostelec u Holešova: 
„Opozičnímu zastupiteli musí být umožněno vyjádřit svůj názor v periodiku KOSTKA, třeba i odkazem na web 
stránky.“ Za předem ztracený právní experiment zaplatila obec 53 433 Kč.  

Prohraný soud byl pro obec i důležitým poučením. V rozsudku Krajského soudu je totiž explicitně uvedeno, že je 
pouze na čtenářích, aby sami posoudili, zda uváděné informace jsou nepravdivé nebo zkreslené. Tedy nikoliv pan 
Hlobil ve funkci dočasného úředníka obce, ale čtenáři mají právo hodnotit objektivnost a pravdivost mnou 
zveřejňovaných informací. Jím zveřejněný text, že moje články „měly jediný cíl: zesměšnit, urazit, znevážit…“ ukazuje 
na hlubokou neúctu pana Hlobila ke svobodě slova (zakotveném v Listině základních práv a svobod) a zároveň 
neschopnost porozumět obsahu rozsudku Krajského soudu v prohraném soudním sporu. Obsah obecního periodika 
KOSTKA není ve výhradním vlastnictví vedení obce, ale je to prostor pro názory všech zastupitelů. Bez ohledu, zda 
se opoziční názor vedení obce líbí, či nikoliv. Toto je demokracie s právem vyjádřit veřejně svůj názor. Bez cenzury, 
bez hrozby sankcí od místního úředníka. 

 Ing. Petr Žůrek 

 

Fórum zastupitelů 

Vážení spoluobčané, 

SNK 2014 Kostelec u H. a Karlovice v letech 2014 a 2018 vyhrálo volby a neslo hlavní díl odpovědnosti v období 2014 
– 2022 za správu obce. V letošních komunálních volbách (2022) jsme prohráli, což bereme s pokorou a nadhledem. 
Víme, jaká je naše úloha v nově zvoleném ZO. Komplexně zajistit činnost Kontrolního výboru, tudíž kontrola plnění 
usnesení ZO, RO, kontrola dodržování právních předpisů a další kontrolní úkoly. V roce 2014 jsme přebírali obec s 
dluhem 1,5 milionu Kč, nyní má obec na účtech u České spořitelny a ČNB celkem 16 milionů Kč. Je schválený 
STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PROGRAM 2022 - 2027 a stanovené priority – Rekonstrukce MŠ a rekonstrukce chodníků. 
Na tyto akce byla podána žádost o dotace, je zpracována projektová dokumentace a požádáno o stavební povolení. 
Je rozpracována řada dalších projektů. Z výše uvedeného vyplývá, že nově zvolené vedení obce má na co navazovat. 
Popřejme mu mnoho zdaru v jeho práci, ať se mu dílo daří. Věřím, že je to v zájmu nás všech. 

Ing. Petr Hlobil, zastupitel obce 

 

INFORMACE 

V příspěvku místostarosty obce v Kostce 3/2022 na straně 2 nebyl nikdo jmenován, proto je odpověď viz výše 
v rozporu s dobrými mravy. Posouzení vhodnosti a objektivnosti zařazování obdobných příspěvků do obecního 
periodika ponecháváme na čtenářích. 

Redakce 
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Hurá do školy 

 

Jak ideálně začít školní rok? Určitě tím, že maličko 
odložíme ostrý start, společně si zavzpomínáme na to 
nejlepší, co nás potkalo o prázdninách, a seznámíme 
se s novými spolužáky a učiteli, se kterými se budeme 
v následujících měsících denně vídat. Přesně takto 
jsme pojali projekt napříč školou, který probíhal 5. 
září. Nejprve děti, losem rozdělené do skupin, hrály 
různé seznamovací a kooperativní hry, aby se 
navzájem poznaly a připomněly si, že je dobré a 
užitečné spolupracovat nehledě na to, z jaké je kdo 
třídy. V  druhé půli projektu skupinky zpracovávaly své 
prázdninové zážitky na velkoformátový plakát. Díky 
tomu na nás ve vestibulu školy z nápaditě pojatých 
posterů pořád dýchá atmosféra uplynulých prázdnin  
a nabíjí nás energií, abychom zvládli tu hromadu 
práce, která je před námi. Není se čeho bát, jsme 
všichni řádně naladění! 

Mgr. Miluše Václavková 

Poděkování 

Ve škole je každý rok třeba investovat nemalé částky 
do oprav, výmalby nebo vybavení školy nábytkem či 
pomůckami. V letošním roce zdražování a navyšování 
cen jsme se snažili s finančními prostředky nakládat 
úsporně, doslova „hlídat každou korunu“ a oslovovat 
sponzory. Chtěla bych poděkovat zřizovateli obce  
a bývalé paní starostce RNDr. Marcele Pospíšilíkové za 

podporu a spolupráci. Pánům starostům obcí Němčice 
a Roštění, Michalovi Štěpánkovi a Martinovi 
Škrabalovi a jejich Obecním úřadům za sponzorský 
(finanční) dar, který nám pokryl celou nemalou částku 
za nové lavice a židličky do třídy 6. B, a firmám 
Walmag a Foton Solar Energy za finanční příspěvek na 
nákup dataprojektoru do 9. třídy. Velmi děkuji také 
Radě rodičů, maminkám našich žáků, které ve svém 
volném čase pořádají akce, z jejichž výtěžku pak 
přispívají žákům na pomůcky, exkurze apod. 

Mgr. Jana Možíšová, ředitelka školy 

Zdravá školní jídelna 

 

Od 1. 9. 2022 je školní jídelna po 7 letech opět 
součástí školy. Na tuto změnu jsme se připravovali 
několik měsíců dopředu: museli jsme například 
vytvořit nové technické zázemí pro objednávání 
stravy, vybrat nové dodavatele potravin nebo zavést 
pravidla, která odpovídají legislativě školních jídelen. 
Rozhodli jsme se také vstoupit do programu Zdravá 
školní jídelna, který zaštiťuje krajská a okresní 
hygienická stanice. Musíme splňovat závazná kritéria, 
která průběžně kontrolují pracovnice KHS: jedná se 
např. o kontrolu kvality potravin, skladbu jídelníčků s 
dostatkem ovoce a zeleniny, množství soli v uvařeném 
jídle nebo propojení zásad Zdravé školní jídelny s 
výukou. Je toho spousta, ale naší motivací pro tuto 
práci je pěkná zpětná vazba od spokojených strávníků 
– žáků školy a dětí z okolních MŠ, do kterých svačinky 
a obědy dovážíme. Pozitivně činnost školní jídelny 
hodnotila i Česká školní inspekce, která před pár týdny 
prováděla kontrolu na naší škole. Máme za sebou 
náročné pracovní období, hodně vyřešených 
problémů a překážek, ale to je teprve začátek. Děkuji 
paním kuchařkám, vedoucí ŠJ paní Zdeňce Lajdové, 
Dis., paní ekonomce Ing. Janě Otáhalové za jejich 
pracovní nasazení a snahu, se kterou svoji práci dělají. 

Mgr. Jana Možíšová, ředitelka školy 

Základní škola 
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Adaptační dny v 6. třídě 

Ještě než se ve škole úplně zabydlelo září a s ním  
i pevný školní režim, žáci obou šestých tříd si užili 
adaptačně-seznamovací projekt, který jim určitě 
zpříjemnil přechod na druhý stupeň. Pestrý dvoudenní 
program pro ně nachystaly lektorky z Domu I. 
Stuchlého ve Fryštáku. A jak se to šesťákům líbilo? 
Jakub: „Celý program byl fajn.“ Monika: „Bavilo mě to  
a mohla jsem víc poznat nové spolužáky.“ Sandra: 
„Byla to velká legrace, nejvíc když jsme hráli běhací 
hru venku.“ Na začátku nás vystrašila srnka, která tam 
spala, a pak jsme se u hry HUHU moc zasmáli. Míša: 
„Instruktorky si připravily strašně moc her, pořád se 
něco dělo, bylo to dobré.“ Petra: „HUHU byla 
nejsrandovnější hra!“ 

 

 

Žáci 6. B třídy, Mgr. Miluše Václavková 

Patronát 1. a 9. třídy 

 

S příchodem nových žáčků nám opět začíná patronát 
mezi 1. a 9. třídou. Naši nejmladší získávají nové 
kamarády, kteří je provázejí prvním rokem jejich 
školního života. Jedny z prvních aktivit jsme zařadili 
kromě seznamování také společný tělocvik a v rámci 
barevného týdne jsme si připravili chutné ovocné 
saláty. Naši patroni také tráví s prvňáčky společné 
přestávky. Do konce školního roku proběhne hned 
několik aktivit jako slavnostní předávání slabikáře  
a vánoční besídka. 

Mgr. Petra Pospíšilíková 

Konec září jsme si s žáky 2. třídy zpestřili exkurzí do 
Květné zahrady v Kroměříži. Na místě pro nás byl 
připraven výukový program „Příběh Květné zahrady.“ 
Čekala nás milá paní, která nás celou zahradou 
provedla. V bylinkovém koutku zapojovali žáci do akce 
všechny své smysly a kromě bylinek jsme mohli 
utrhnout a ochutnat také pomeranč. Dále žáci 
poznávali kašny, poskládali plánek zahrady, zahráli si 
jako na koncertě, pobloudili v bludišti a nakonec jsme 
společnými silami také vytlačili a ochutnali jablečný 
mošt. Na závěr nesměly chybět suvenýry a pak už 
spokojený návrat domů. 

Mgr. Kateřina Suralová 
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Osvětim 

 

Na začátku listopadu se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili 
exkurze do koncentračního tábora Osvětim v Polsku. 
Nejprve jsme absolvovali návštěvu v Osvětim I., což 
jsou bývalá kasárna ve městě, která byla přebudována 
na koncentrační tábor. Zhlédli jsme různé sbírky, které 
odhalují nacistická zvěrstva (oblečení, boty, brýle, 
lidské vlasy aj.) Na závěr jsme prošli jedinou 
zachovanou plynovou komorou a krematoriem. 
Následně jsme přejeli do Osvětim II. – Březinka. K 
vidění je obrovský prostor plný trosek po zahlazování 
stop a jen několik dochovaných dřevěných baráků. 

Tato exkurze vždy působí na žáky velmi emotivně. Na 
vlastní kůži se totiž setkávají s hrůzami, které lidé 
museli zažívat před osmdesáti lety. A i v této nelehké 
době je nezbytné dětem neustále připomínat, jak 
křehký je lidský život, svoboda a demokracie. 

Mgr. Petra Pospíšilíková 

Zelenina ve všech podobách byla aktivita, 

která proběhla v 6. A třídě jako součást velkého 
školního projektu Zdravá školní jídelna. Nejdřív jsme 
zapátrali, co všechno na podzim roste na našich 
zahradách, a nejhezčí výpěstky jsme donesli do školy. 
Vznikla krásná zeleninová zátiší, která jsme velmi 
hezky nakreslili, v rámci kombinované výuky 
pojmenovali všechny druhy zeleniny česky i anglicky  
a při tom jsme si povídali, jaké dobroty z nich 
dokážeme vykouzlit. A přesně to jsme i udělali – 
vytvořili jsme jednoduchou zdravou pomazánku z 
čerstvé podzimní mrkve, petržele, celeru a pórku. 
Možná myslíte, že když v ní chyběl kečup, tatarka, 
salám či sýr, tak se skoro nesnědla, ale opak je 
pravdou. Jen se po ní zaprášilo, protože byla výborná. 
To nám potvrdily i paní kuchařky z naší jídelny, kterým 
jsme také donesli ochutnat. Protože jsme jim 

prozradili recept, tak už se těšíme, až nám ji udělají na 
svačinku! 

 

Mgr. Miluše Václavková 

Výstava korunovačních klenotů 

 

Ne každému se podaří na vlastní oči spatřit české 
korunovační klenoty. Ty pravé jsou v Praze 
vystavovány jen během nejvýznamnějších státních 
oslav a to pouze krátkou dobu. Proto jsme se žáky 
šesté a čtvrté třídy využili příležitost a zamířili na 
zámek do Holešova, kde probíhala výstava replik 
korunovačních klenotů. Zblízka jsme se mohli podívat 
na velmi zdařilé kopie (okem nerozeznatelných od 
pravých) svatováclavské koruny, žezla a jablka, pláště, 
Řádu zlatého rouna, sochy Pražského Jezulátka a šatů 
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císařovny Marie Terezie. Už tedy víme, jaké klenoty 
nevyčíslitelné hodnoty měl Karel IV. a dalších 22 
panovníků při své korunovaci. Také jsme se dozvěděli, 
že koruna patří na hlavu jen opravdovému králi, 
nikomu jinému. Kdo zneužije její moci, do roka smrt 
ho stihne. Bylo tomu tak u říšského protektora R. 
Heydricha, který si korunu nasadil a kletbou do roka 
dostižen byl.  K vidění byl i vzácný hejtmanský meč 
rodu Rottalů, historické zbraně a další předměty  
a vykopávky, mimo jiné i z Kosteleckého lesa. 

I s procházkou po zámecké zahradě prožili žáci velmi 
příjemné a poučné dopoledne, které by si opět někdy 
rádi zopakovali. 

Mgr. Jindřich Surala, Mgr. Jana Marková               
(Pozn. články autorů byly po souhlasu spojeny v jeden 

redakcí.) 

Prosba 

Až budete vyměňovat starý nástěnný kalendář za nový 
pro rok 2023, tak vám v první řadě přejeme, aby 
přinesl jen šťastné události, a hned vzápětí moc 
prosíme: nevyhazujte jej, ale věnujte škole pro 
výtvarné účely. Je to pro nás výborný a vzácný 
materiál k mnohému využití. Stačí jej donést do 
kanceláře, případně do družinky. Děkujeme! 

Naše škola peče 
 

 

Žáci naší školy mají různé zájmy. Jedním z jejich 
koníčků, tedy hlavně děvčat, je pečení. A protože 
máme krásnou cvičnou kuchyňku, školní parlament 
uspořádal soutěž s názvem „Naše škola peče“. 
Soutěže v pečení se zúčastnily 3 týmy žákyň ze 6. B, 8. 
a 9. třídy. Porota potom mohla ochutnat čokoládové 
„Suflé Tří bab“, krásně zdobené „Nebeské perníčky od 
ježíška“ nebo kokosové „Ďáblovy sušenky“. Po 
ochutnávce, prezentaci a po těžkém rozhodování 

poroty nakonec zvítězilo družstvo děvčat z 8. třídy. 
Všechny naše cukrářky si odnesly diplomy a krásné 
ceny. 

 

Den bez batohu 

Přijít do školy s aktovkou nebo batohem, není nic 
zvláštního. Přinést si ale pomůcky na běžné vyučování 
v šuplíku, ve futrálu od hudebního nástroje, v nůši, 
košíku, kýblu, či si je dokonce přivézt na vozíčku nebo 
v kočárku pro panenky, to už stojí za nemalé 
povšimnutí. A věřte, že to ve škole hned po ránu 
zaručeně zvedne náladu. 
 
Tento den, 23. 11. 2022, jsme si tak oživili a zpestřili 
díky Školnímu parlamentu. Zapojili jsme se do 
projektu Hrdá škola, ten nám nabízí škálu zajímavých 
aktivit a my si z nich můžeme vybrat ty, které nám 
padnou do oka. Dnes to byl „Den bez batohu“. Čeho 
se zúčastníme příště? Zatím můžeme jen prozradit, že 
někomu připravíme „Dobrý skutek na Vánoce“. 

 

Mgr. Renata Smékalová 

Mgr. Renata Smékalová 
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Drakiáda 

Krásný podzim a slunečné „babí léto“ je spojováno s 
tradicí pouštění draků. Vždyť podzim patří k nejvíce 
oblíbeným ročním obdobím. Při této aktivitě se dá 
prožít tolik krásných chvil. A nakonec, pouštět draka 
mohou nejen děti, ale například i dospělí. A i když to 
první říjnovou sobotu zprvu na babí léto nevypadalo, 
počasí se umoudřilo a s radostí jsme vyrazili s draky 
Lipiny. Užili jsme si super odpoledne, dali si spoustu 
dobrot. Těšíme se zase na příští rok, kdy bude velké 
překvapení! 

 

Lampiónový průvod 

 

Stalo již naší tradicí, že v den vzniku československé 
republiky pořádáme „lampioňák“. I letos jsme se sešli 
u školy, dali si drobné občerstvení a s lucerničkami 

vyrazili rozsvítit naši dědinku. Děkujeme všem malým  
i velkým za příjemný podzimní podvečer. 

Jarmila Sklenářová 

 
 

 

 

 

 

Naše osobnost 

Vážení občané, chtěl bych dokončit zamyšlení nad 
velkou osobností našich novodobých dějin Janem 
Šrámkem. 
Jeho životní cesta byla láska k Bohu a bližnímu. Jeho 
citát: "Jestliže bratr bratru bude nápomocen – silný 
bude stát." z roku 1921 je jistě i dnes aktuální. V roce 
1918 spolupracoval na budování státní samostatnosti. 
Za Lidovou stranu navrhl jako člena vlády dr. Mořice 

Farnost 

Sdružení rodičů žáků ZŠ 
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Hrubana. Od prvních voleb 1920 byl poslancem za 
brněnský kraj a od roku 1921 ministrem a od té doby 
členem všech vlád Československé republiky. V té 
době zažil mnohé ústrky: "Co ten černý, mezi námi 
chce," vykřikoval sociální demokrat Rudolf Bechyně. 
Po volbě nového prezidenta dr. Edvarda Beneše 
blahopřeje: "Pán Bůh Vám požehnej!" Toto blahopřání 
bylo posilující modlitbou celého národa do těžkých 
převratných dnů, které přišli v roce 1938. Po 
naléhavých prosbách se Šrámek tajně opouští 
protektorát a přesouvá se do Anglie. 
V průběhu války je členem Státní rady, předsedou 
prozatímní i definitivní vlády Československé republiky 
v Anglii až do jejího návratu 3. 4. 1945 v Košicích. V 
témže roce náměstek vlády Jan Šrámek slavil 75. 
narozeniny. Prezident mu posílá telegram: "Milý pane 
kolego Šrámku, dovolte, abych Vám k dnešnímu dni k 
Vaší pětasedmdesátce blahopřál. Vzpomínám 
dlouhých let naší spolupráce po roce 1918, 
vzpomínám všech těch těžkých let práce a zápasů 
mezi oběma světovými válkami, vzpomínám veškeré 
Vaši podpory z posledních let před druhou světovou 
válkou a myslím především na dlouhá léta společného 
exilu a boje za obnovení republiky...“ Ministr 
spravedlnosti Jaroslav Stránský připomenul Šrámkův 
život jako službu, kdy vedl národ pro ideály všelidské. 
Neuplynuly ani tři roky a StB ho zatýká. Osmdesátiny 
již prožil Šrámek v kartouzském vězení. Výrok 
Gottwalda: „O Šrámka se mi dobře postarejte. Má 
zásluhy o dělníky od začátku své politické činnosti!" 
Změnil Šrámkovu internaci a byl převezen do Roželova 
pod Třemšínem. Zde oslavuje své 85. narozeniny. 
Umírá 22 4. 1956 na Bulovce pod cizím jménem. A 
jeho pohřeb se koná rovněž v tajnosti ve Velkém 
Týnci. Byl uložen do hrobu své matky. Dne 13. 10. 
1991 bylo jeho tělo přeneseno a pochováno na 
Velehradě. 
Na závěr jeho slova: "Nikdo nemá právo říkat Stvořiteli 
Otče, kdo odpírá být bratrem všem jeho dětem."  

 
Srdečně Vás zveme na pravidelné modlitební setkání, 
které nyní probíhá pravidelně první pondělí v měsíci 
v našem farním kostele v 18:00 hodin. 
Ať Vám všem v novém roce žehná Dobrý Bůh, P. Petr 
Dolák. 

 

 

Fotbalový podzim u starších žáků 

Na podzim jsme vstoupili do soutěže opět v novém 
složení našeho týmu a stále ve spolupráci s TJ Sokol 
Rymice. Někteří hráči přešli do dorostů v Holešově, jiní 
jsou součástí týmu kosteleckých mužů. Mladší žáci se 
zase posunuli na jejich místo. Odehráli jsme několik 
zajímavých zápasů na hřišti v Rymicích i u nás v 
Kostelci. Po první půli sezóny jsme obsadili sedmé 
místo s bilancí 6 výher a 5 proher. Naším nejlepším 
střelcem je Matouš Jedlička s 11 vstřelenými 
brankami, který se mezi 40 nejlepšími hráči podzimní 
části nachází na krásném 9. místě. Chtěl bych zde 
hráčům velmi poděkovat. Účast na trénincích je vždy 
vysoká a k zápasům hráči přistupují s patřičnou 
zodpovědností. Po krátkém odpočinku se na tréninky 
přesuneme do tělocvičny, abychom se udrželi v 
kondici a mohli naše výkony ještě vylepšovat. 

Mgr. Aleš Pospíšilík 

 
 

Vítání občánků  

 

V neděli 18. září 2022 se uskutečnilo v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Kostelce u Holešova vítání 
novorozených občánků. Dětí se v naší obci narodilo 
jako smetí, a proto jsme během třech obřadů přivítali 
celkem jedenáct ze dvanácti nových občánků. Již 
tradičně nám děti v hanáckých krojích z mateřské 
školy zpestřily program básněmi, žákyně holešovského 
gymnázia Anička Marková pak hrou na flétnu a žák 
místní základní školy Jiří Kaďorek zpěvem a hrou na 
klavír po celou dobu obřadu. Paní starostka RNDr. 
Marcela Pospíšilíková uvítala do života v obci Jana 
Tomečka, Emily Juřenovou, Jana Veselého, Natálii 
Kopcovou, Petra Baču, Sofii Dvořákovou, Alžbětu 
Mlčákovou, Benjamína Sklenáře, Vojtěcha Slaměníka, 
Terezu Štěpánovou a Tadeáše Kovaldu. Závěr obřadu 

Kulturní komise 

SK Moravan 
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patřil podpisům do kroniky, předávání rodinných 
matrik, dárečků a květin pro maminku a také přípitek 
na pevné zdraví novým občánkům naší obce. 

 

 

 

Setkání seniorů 

Letošní setkání ke dni seniorů se událo v úterý 27. září 
2022 v sokolovně. Sál zaplnilo téměř sedmdesát 
seniorů, a to nás bezesporu potěšilo, že tato tradice 
v obci neupadá, ba naopak. Úvod zahájilo vystoupení 
dětí z mateřské školy a ze základní školy vystoupil se 
svým klavírním a pěveckým uměním žák Jiří Kaďorek. 
Nechyběl přípitek, řízek s bramborovým salátem z 
místní školní jídelny a svatební koláčky ke kávě. 

Tradičně byla připravena i tombola, jejíž výtěžek 
putoval do místní mateřské a základní školy. Během 
přátelského posezení a popovídání nám zahrála 
dechová hudba Sebraňáci, mladí muzikanti, kterým se 
u nás dobře hraje a zpívá již poněkolikáté, a za tuto 
spolupráci jsme velmi vděčni.  

Mgr. Michaela Čúzy 

 

Z činnosti mladých hasičů 

Dne 27. 8. 2022 se mladí hasiči zapojili do hasičského 
biatlonu uspořádaného sborem SDH Karlovice. Od 
účasti je neodradilo ani deštivé počasí. Závodníci 
museli absolvovat dvě střelby a dva okruhy s 
překážkami. 

V sobotu 3. 9. se šest mladých hasičů zúčastnilo na 
domácím hřišti v Karlovicích u rybníka závodů v 
dětských disciplínách TFA. Do závodů se přihlásili 
jednotlivci z dalších třech hasičských sborů. Závodníci 
byli rozděleni do sedmi věkových kategorií. V kategorii 
přípravka, mladší a starší dívky neměl náš kolektiv 
zastoupení. V kategorii mladší chlapci se na prvním 
místě umístil Oliver Válek, na druhém místě skončil 
Daniel Čúzy. Adam Řezáč obsadil čtvrté místo. 
Kategorii střední chlapci vyhrál Michal Hradil. V 
kategorii střední dívky se umístila Ellen Slezáková na 
druhém místě. Kategorii starší chlapci vyhrál Jakub 
Slezák. Odměny si odnesli všichni účastníci. 

V sobotu 15. října se ve sportovním areálu SDH Karolín 
uskutečnil přebor v závodě požárnické všestrannosti. 
Po příjezdu na místo všechny překvapil silný vítr  
a velmi chladné počasí. Po registraci se přidalo další 
nemilé překvapení. Start družstva byl naplánován až 
po 3 hodinách. 

Ing. Ladislav Pospíšilík 

Z činnosti sboru 

V sobotu 27. 8. uspořádal náš sbor 7. ročník v 
hasičském biatlonu s překážkami a střelbou ze 
vzduchovky pro mladé hasiče, jejich rodiče  
a doprovod. Vzhledem k deštivému počasí byl nad 
prostorem střelnice postaven přístřešek a také pro 
čekající soutěžící byl postaven stan s posezením. 

SDH Karlovice 
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28. 8. se tradičních dožínek v Holešově zúčastnili 
Ladislav Pospíšilík, Jitka Dolníčková a vlajkonoš David 
Pomajbík, kteří tak v průvodu zastupovali obec 
Kostelec u Holešova s praporem obce. Průvod prošel 
přes náměstí do kostela na mši svatou a po ní do 
zámeckého parku, kde proběhl kulturní program. 

3. 9. uspořádal náš sbor 1. ročník TFA mladého hasiče. 
Soutěž byla připravena na hřišti u rybníka. V průběhu 
dráhy absolvovali závodníci řadu úkolů, se kterými se 
hasiči setkávají při skutečném zásahu. Všechny úkoly 
byly přizpůsobeny věku malých závodníků. 

 

11. 9. se střelecké soutěže spolků za náš sbor 
zúčastnilo družstvo mužů a žen. Na medailové 
umístění dosáhlo družstvo mužů ve složení Ladislav 
Pospíšilík, Jiří Čúzy a Roman Čúzy, které obsadilo 3. 
místo. 

17. 9. se zúčastnil svých prvních závodů v TFA 
dospělých Martin Pospíšilík u rozhledny Súkenická. V 
kategorii do 35 let obsadil 11. místo z 20 startujících. 
Na dráze absolvovali účastníci zvedání břemene, 
převracení pneumatiky, údery kladivem na hammer 
boxu, roztahování a motání hadic, zakončené 
výstupem na vrchol rozhledny po 135 schodech v 
zásahovém oděvu s dýchacím přístrojem na zádech. 

1. 10. se zúčastnili školení vedoucích mládeže na 
Tesáku Elena, Ladislav a Martin Pospíšilíkovi. V 
průběhu školení byl představen nový projekt hry 
Plamen, který se bude skládat ze dvou samostatných 
částí. Výchovně vzdělávací s celoročním plněním úkolů 
v 6 oblastech a zakončené podzimním závodem 
hasičské všestrannosti a brannosti. Druhá letní část je 
věnována činnosti sportovním oddílů mladých hasičů v 
šesti hasičských disciplínách. Požární útok, štafeta 
4x60m, štafeta dvojic, Požární útok CTIF, štafeta CTIF, 
překážkový běh na 60 m. Do programu školení byla 

zařazena přednáška ze základů pedagogiky, kterou 
přednesla Elena Pospíšilíková. Školení bylo zakončeno 
znalostními testy. 

22. 10. se zúčastnili silových a vytrvalostních závodů 
TFA v Račicích-Pístovicích Natálie Hradilová, která 
obsadila na svých prvních závodech 2. místo z 9 
startujících žen a Martin Pospíšilík, který se umístil v 
kategorii do 35 let na 9. místě z 22 startujících 
závodníků. Závodní dráhu museli účastníci zdolat v 
zásahovém oděvu s dýchacím přístrojem na zádech s 
roztažením hadic, překonáním 2 m vysoké bariéry, 
zvládnout údery 6 kg kladivem na hammer boxu, 
absolvovat výstup po žebříku na plošinu a vytažení 
hadic, přetažení 80 kg figuríny, smotání hadice, 
přemístění pneumatiky a zapojení proudnice na 
hydrant. 

 

V sobotu 5. listopadu 2022 se v kulturním domě v 
Bezměrově uskutečnilo jednání představitelů sborů 
dobrovolných hasičů okresu Kroměříž. Zasedání se 
zúčastnilo 84 představitelů ze 101 pozvaných a 20 
hostů. Za SDH Karlovice se zúčastnil David Pomajbík  
a vedoucí rady prevence OSH Kroměříž Ladislav 
Pospíšilík. 

Dobrovolní hasiči Karlovice děkují občanům obce 
Karlovice a Kostelec u Holešova za podporu při 
pořádání akcí. Všem občanům obce Karlovice  
a Kostelec u Holešova přejeme klidné a bezstarostné 
prožití svátků vánočních. 

Ing. Ladislav Pospíšilík 
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Klub vojáků v záloze 

KVZ Kostelec u Holešova – střelecký přebor spolků a organizací 2022 

V neděli 19. 9. 2022 se konal další ročník střeleckého přeboru spolků a organizací Kostelce u Holešova. 
Soutěže se zúčastnilo 22 soutěžících rozdělených do sedmi družstev. Rozdělení do družstev bylo letos trochu 
netradiční. Z různých důvodů nebylo možné poskládat všechna tříčlenná družstva ze zástupců jedné organizace, tak 
jsme přistoupili k tomu, že ke dvěma „kmenovým“ členům byl po dohodě přidán „host“. Ono se tak občas děje i na 
soutěžích klubů KVZ, pokud to zrovna nejsou republikové přebory. Koneckonců jde hlavně o zábavu. 
Po zahájení, rozpravě a bezpečnostní instruktáži soutěž začala. První úloha se střílela z libovolné pistole na tři 
nástřelné a deset soutěžních ran. Druhé kolo absolvovali soutěžící velkorážnou pistolí se stejným počtem ran. 
Střílelo se tradičně na mezinárodní pistolový terč „50/20“ na 25 metrů. 

 
Výsledky v kategoriích: 

Jednotlivci Spolek, organizace Bodů Pořadí 

Martin Hradil OÚ Kostelec 157 1 

Pospíšilík Radoslav MS Kostelecký les (host) 150 2 

Zámečník Petr TJ Sokol 127 3 
 

Družstva Složení Bodů Pořadí 

OÚ Kostelec Hradil M., Měrka P., Měrková Š. 361 1 

MS Kostelecký les Hradil A., Weinlich V., Pospíšilík R. 356 2 

SDH Karlovice Pospíšilík L., Čúzy J., Čúzy R. 322 3 
 

Martin Hradil tak obhájil loňské prvenství v jednotlivcích. Soutěže se uskutečnily za dotační podpory OÚ Kostelec u 
Holešova. 

Dovolte mi popřát Vám jménem KVZ Kostelec u Holešova veselé Vánoce, šťastný nový rok 2023 a pevné zdraví. 

Ing. Lubor Pavelec 

 

 


