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budíček- dechová hudba Žadovjáci
830
krojový průvod obcí, odchod z návsi
930
00
30
koncert chrámových sborů v Kostele sv. Václava
12 -13
00
00
košt vín místních vinařů s cimbálovou muzikou z Mistřína v KD
14 -22
zahájení sportovních soutěží na hřišti a na střelnici
1200
kulturní vystoupení souborů z Kostelců v areálu hřiště
1200-1600
00
večerní taneční zábava se skupinou Ferrum v areálu hřiště
20

divadelní představení Sto korun na sirotky (KD)

Galerie Ve škole
900-1700 výstava prací našich dětí
Oldřich Štěpánek- sochy a sem tam nějaký obraz
Akce pro děti v areálu
areálu Panské
hřiště zahrady
divadelní představení O pejskovi a kočičce
1500
skákací hrad, poníci, dětské hry
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OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
události posledních dnů, kdy jsme si přáli vidět deštivý mráček
na obloze, se proměnily v noční můru mnohých z nás. Stejně jako
20. srpna 2007 a 14. července 2009, tak letos již 12. června
v podvečerních hodinách došly tak vydatné bouřky, že některé
srážkoměry zaznamenaly až 120 mm, což je 120 litrů vody na m2
v krátkém časovém období.
Toto velké množství vody nestačilo vsáknout do půdy, neboť ta byla
už nasycena z předešlých bouřek. Voda s ornicí z trati Široký a z Příček
na Čeložnické ulici mířila do potoka a hledala nejkratší cestu. Ve velké
míře byly zaplaveny zahrady a dvorky kolem Malšínky, sklepy a také
některé domy. Doba, kdy připravujeme 21. setkání Kostelců se rázem
proměnila ve velkou starost. Pomoci postiženým se okamžitě ujali
naši hasiči a ještě v noci organizovali akci, které se zúčastnili také
dobrovolní hasiči z Kyjova, Svatobořic a Mistřína. Naši hasiči ve středu
13.6. po celý den pomáhali odklízet a čistit nánosy z vozovky, sklepů
a dvorků. Přichystali jsme i 30 pytlů s pískem pro případné další
ohrožení.
Děkuji všem, kdož dobrovolně věnovali svůj čas a ochotně pomáhali
v tomto nečase. Zvláště pak místním dobrovolným hasičům. Vážná
situace těchto dnů potvrdila nutnost zásahů do krajiny – zadržet
vodu na polích. Pozemkové úpravy které probíhají, tuto potřebu řeší.
Všechny Vás zvu na „Veřejné představení plánu společných zařízení
komplexní pozemkové úpravy Kostelec u Kyjova“, které se uskuteční
ve středu 27. 6. 2012 v 17. hodin v našem Kulturním domě.
Milí spoluobčané, v těchto dnech se chystají kosteláci z obcí nesoucích
stejný název ke společnému setkání, jehož cílem je radost, veselí,
soutěžení a nová přátelství. Do organizace celého setkání se zapojily
všechny složky které pracují v obci, škola, farnost a krojovaná mládež.
Jistě si každý z Vás vybere některý z nabízených programů. Na své si
přijdou i děti, pro které je připraveno zábavné odpoledne. Pro velký
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zájem o toto setkání lze očekávat až 500 návštěvníků. Bude to pro nás
všechny velká zkouška.
Děkuji Vám všem za přípravné práce, úklid veřejného prostranství
a okolí svých domů a žádám Vás o velkou dávku tolerance - hlavně na
místních komunikacích. Ty z Vás, kteří parkujete auta na komunikacích
před svými domy v trase průvodu náves – ulice Moštěnská směr –
hřiště, žádám o přeparkování mimo silnici, aby byl prostor dostatečně
průchozí a průjezdný.
Využívám příležitosti k blahopřání k úspěchu, kterého dosáhla
děvčata z kroužku aerobiku a rovněž blahopřeji fotbalistům, kteří
vybojovali postup do okresního přeboru.
S přáním pěkně prožitých letních prázdnin
Vlasta Lochmanová
starostka obce

Záplavy v Kostelci z 12. na 13.6.2012.
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VLHY
Kostelecký papoušek
Jistě si mnozí z obyvatel Kostelce všimli nápadně zbarveného ptáka,
který oznamuje svou přítomnost výraznými štěbetavými hlasovými
projevy. Jedná se o vlhu pestrou
(Merops apiaster) – „exota“
z jižních krajin. Nejdříve se
vlhy v našem okolí objevily na
lokalitě Pískovna u Čeložnic.
A v posledních několika letech
si pro svá hnízdiště vybraly
hlinité stěny úvozové cesty,
tzv. vývoz. Vypadá to, že si
vlhy toto místo velmi oblíbily
a v současnosti zde hnízdí
několik párů. Co nás na vlhách asi nejvíce zaujme, je jejich nádherné
zbarvení, které by jim mohl závidět leckterý papoušek z exotických
krajin. Hnědý hřbet, hnědomodrá křídla, modré břicho a žluté až zlaté
hrdlo – to vše dohromady vytváří skvostný šat vlhy.
Podle známého kyjovského ornitologa Karla Šimečka se u nás vlhy
objevují ve stále větším počtu v souvislosti se změnou klimatu. Stále
častěji se vyskytují teplé a suché roky, což vlhám naprosto vyhovuje.
Na Moravě se stávají běžně se vyskytujícím druhem, přičemž
v Čechách se nevyskytují téměř vůbec. Přilétají k nám v březnu z Afriky
a do teplých krajin se vrací v říjnu. Jedná se tedy o přísně tažný druh.
Vlhy se živí blanokřídlým hmyzem (vosy, sršně, včely). Za jeden den
je schopná spořádat až 250 hmyzích jedinců, a proto je považována
za užitečný druh. Pan Šimeček ještě dodává, že se jedná o zákonem
chráněný druh a jakékoli rušení během hnízdění i mimo něj je porušení
zákona s příslušnými sankcemi. Proto vlhy nerušme, sledujme jejich
krásu a buďme pyšní na to, že si za svůj přechodný domov vybraly
právě naše okolí. Ony se nám příští rok určitě rády vrátí.

Aleš Konečný, foto: Karel Šimeček
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ZŠ a MŠ KOSTELEC
Vážení přátelé,
Čas utíká rychleji, než si stačíme uvědomit. Pomalu se blíží konec školního roku a
přichází čas těšení se na letní prázdniny, dovolené a odpočinek. Konec školního roku
je však také čas uzávěrek.
V uplynulém období jsme pokračovali v pestré nabídce zajímavých nabídek nejen
pro naše žáky. Kromě běžné výuky jsme připravili také Projektové dny, které
zpestřují školní život. V lednu proběhl den s názvem Pomáháme si, v únoru už
tradiční Fašaňkový den. V březnu jsme společně přivítali jaro s projektem Vítání jara
a v dubnu jsme prožili zajímavý Den Země. V květnu jsme využili pozvání k projektu
Den s revírníkem a strávili v přírodě poučné i zábavné chvíle. Projektových dnů se
účastní žáci základní školy i děti z obou mateřských škol.
Od ledna do března absolvovali žáci 2. a 3. ročníku plavecký kurz v rámci výuky
plavání, která probíhala na bazénu ve Bzenci.
Pro děti předškolní z obou mateřských škol byl připraven Projekt Budu školákem.
Navštívily celkem čtyřikrát společně základní školu, aby si zde vyzkoušely, jak to
bude vypadat při vyučování. Plnily drobné úkoly a hlavně se seznámily s prostředím
základní školy.
Další společnou akcí obou mateřských škol a základní školy byla Exkurze k MDD do
Hodonína. Mladší děti se vypravily za zvířátky do Zookoutku a starší žáci si prohlédli
město Hodonín.
Žáci základní školy absolvovali Tajemnou noc ve škole, která měla název Květinový
bál a přinesla všem mnoho radosti. Do konce školního roku nás ještě čeká sportovní
dopoledne, které pro děti MŠ i žáky ZŠ pravidelně připravuje AVZO Kostelec. Školní
výlet tentokrát podniknou žáci a učitelé základní školy do Moravského krasu, kde
navštíví Punkevní jeskyně a Macochu. Protože počet dětí v ZŠ nestačí k naplnění
autobusu, zveme také zájemce z řad veřejnosti.
Chtěla bych také informovat o zápisu dětí pro příští školní rok. Do 1. ročníku
základního vzdělávání bylo zapsáno celkem 15 dětí. Jedno dítě nebylo přijato a na žádost
rodičů a po vyjádření pedagogicko psychologické poradny bylo rozhodnuto o odkladu
školní docházky u 5 dětí. V září nastoupí do 1. ročníku pravděpodobně 9 dětí.
K předškolnímu vzdělávání bylo do MŠ zapsáno celkem 17 dětí. Volných míst
v MŠ bylo pouze 8. Bohužel nemohly být přijaty všechny děti. Nabídli jsme rodičům
možnost umístit dítě v MŠ Čeložnice, která je odloučeným pracovištěm naší školy.
Této možnosti využilo cekem 5 rodičů. V MŠ Kostelec je pro příští školní rok zapsáno
k předškolnímu vzdělávání 28 dětí, což je plně naplněná kapacita zařízení.
V Kostelecké školní galerii se také vystřídalo několik zajímavých výstav. V lednu
vystavoval Miroslav Šofr své fotografie tentokrát z Havaje. V únoru a březnu patřila
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galerie obrazům paní Blanky Rohanové s názvem Barevný svět. V dubnu
a květnu jsme vystavili fotografie Daniela Kadeřábka, které zachycovaly zážitky
z cest po třech kontinentech. V červnu patří galerie dílům žáků ZŠ a dětem
z obou MŠ. Pořádáme výstavu výkresů, výrobků i fotografií z činnosti školy
ve školním roce 2011-2012.
Na závěr školního roku jsme připravili veřejnou školní besídku, která se konala
v neděli 10. června v 15 hodin v Kulturním domě v Kostelci. Účinkovali děti obou
mateřských škol, žáci základní školy a děvčata Aerobiku. Na této besídce se také
mateřská škola rozloučila s předškolními dětmi, které jsme slavnostně pasovali na
školáky. Základní škola se rozloučila se žáky 4. ročníku, kteří budou v příštím roce
navštěvovat 5. ročník některé základní školy v Kyjově.
Na závěr jsem si nechala ještě jednu zprávu. Tak jak končí školní rok, tak také končí
k 31.7.2012 moje působení ředitelky a učitelky na této škole. Jako učitelka jsem zde
pracovala 24 let, z toho 19 let jako ředitelka. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
rodičům i veřejnosti za podporu i přízeň a všem popřát do dalších let jen spokojenost
a všechno dobré.
Mgr. Jana Skokánková, ředitelka školy
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CO SE MI LÍBÍ VE ŠKOLE?
Ve škole se mi líbí, že máme přestávky. Taky se mi líbí, že tam mám hodně
kamarádů. Líbí se mi také, že tam máme nové věci (např. tabuli). Líbí se mi, že
máme každoročně besídky a vernisáže. Líbí se mi také některé vyučovací předměty.
Dále se mi líbí projektové dny a výlety.
Marek Slezáček
Na škole se mi líbí výlety, projektové dny, výzdoba školy, školní besídky a vernisáže,
ráda chodím do družiny, mám ráda pani učitelky, mám ráda matematiku, angličtinu,
výtvarku a nejvíc vlastivědu, protože se v ní dozvím něco o našich dějinách a to mě
zajímá. Ráda jezdím s družinou za babičkami do Čeložnic. A netěší mě, že děti
z Malšinky nám ničí kalendář na počasí a rozhazují nám věci. Chtěla bych, aby
o přestávkách byl větší klid a taky, aby se vařilo stejně, jako když jsem byla ve školce.
Do školy chodím moc ráda !
Aneta Kozáková
V naší škole, tam se daří, radost, úspěch se zde vaří!
Mě ve škole baví hlavně přestávky. Můžu si malovat a připravovat se na hodiny.
Ale moje kamarádky mě dokážou přemluvit na klábosení. Z hodin mě baví
přírodověda, matematika, výtvarná výchova a komunikace. Těším se, až tohle
bude ve zpravodaji. Dál mě baví hry s kamarádkami. Také se setkávám s tím, co mě
nebaví. Nebaví mě pošťuchování kluků. Kdybychom se líp chovali, tak by ta naše
škola byla krásně pohodová a sluníčková.
Katka Kudrová
Mé zážitky ze školy
Moje velké zážitky jsou ze spaní ve škole. Tuto akci nazýváme Tajemná noc. Každý
rok jsou různá témata třeba Indiánské léto, Svět broučků, Let do vesmíru a letošní
Květinový bál. Na noci ve škole soutěžíme, tancujeme v tělocvičně a opékáme
špekáčky. Večer jdeme na stezku odvahy. Tradičně si žáci čtvrtého ročníku
připravují večerníčky, které sami nacvičují. Ráno nás za odměnu čeká sladká
odměna a pakodcházíme domů unavení, ale spokojení.
Další dobré akce jsou branné dny, kde se seznamujeme s okolím Kostelce.
Na konci školního roku v družině hrajeme šipkovanou, kterou si pro nás připraví
děcka ze čtvrtého ročníku. Po cestě plníme úkoly a na závěr nás čeká ukrytý poklad.
Jsem rád, že chodím do této školy.
Jakub Doležal
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KLUB MAMINEK
Půlrok utekl jako voda a je opět na čase dát vědět, co se v našem
klubu, nebo spíš klubíku, dělo. Předně, změnily jsme adresu. Někdy
začátkem roku nám bylo nabídnuto, zda bychom nechtěly k našemu
setkávání využít prostory a také vybavení družiny kostelecké ZŠ,
tímto děkujeme. S radostí jsme souhlasily, a tak nás nyní najdete každý
čtvrtek od 9:00 právě tam. Výjimkou jsou čtvrtky, kdy je poradna, to
se pak scházíme o den dříve, tedy ve středu. Náplň našich setkávání
se většinou řídí podle potřeb a přání dětí. A jelikož jsou hračky
v družině stále vzácné, tak si hlavně hrajeme a hrajeme…Ale také
tvoříme, zpíváme nebo cvičme. A budeme moc rády, když se k nám
milé maminky také připojíte. Přejeme vám spoustu slunečných dnů.
Maminky s dětmi
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SLOVO Z FARY
Vážení občané!
Srdečně Vás zdravím i skrze toto číslo Zpravodaje.
Děti v těchto dnech prožívají velkou radost z očekávání příchodu
letních prázdnin a zaslouženého odpočinku. Těší se na volné chvíle,
kterými budou čerpat nové síly do nového školního roku. Odpočinek
patří ale i nám dospělým, neboť nikdo z nás není robot. Organizačnímu
výboru setkání Kostelců v těchto dnech ba naopak graduje příprava.
Věřím, že setkání bude nádherné a zároveň i povzbuzující jak pro
místní Kosteláky tak i pro Kosteláky z celé republiky. Snad nám vyjde
počasí a setkání se vydaří.
Děkuji všem, kteří se do přípravy zapojili jak aktivně tak pasivně.
Je to spoustu obětí a úsilí. Zároveň Vás zvu i na akce, které plánuje
naše farnost v nejbližších měsících.
Přeji Vám krásné a příjemné letní chvíle a slunce nejen na obloze ale
i v srdci.
P. Svatopluk Pavlica, duchovní správce

1. 7. - 17:00

Hýsly - Benefiční koncert Agapé pod stromy VI. Vlasta Redl & skupina Každý den jinak
19. 8. - 15:00	farní zahrada – „Pějme píseň dokola aneb zazpívejme
si společně V.“ - setkání pěveckých seskupení z farnosti
9. 9. 		
Pouť do Koryčan
16. 9. - 10:15 mše sv. na poděkování za úrodu
30. 9. - 10:15 hodová mše svatá
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ZE VZPOMÍNEK
Jak jsme hlídali máj
Dneska už enom vzpomínáme, jak jsme byli mladí a co jsme
prožívali. Kluci s chlapama dovézli máj a za zvuků dechovky ho
slavnostně postavili. Potom se šlo do hospody a tam se tancovalo.
Ale postavením mája nic nekončilo. Naopak, kluci z vedlejších dědin
obcházeli, pokukovali a plánovali ukrást máj. To samé šak dělali naši
kluci v cizích dědinách. Jednů naši kluci ukradli máj v Čeložnicích,
aj s policajtem, který ho měl hlídat a kterého kluci před tým napojili
dobrým vínkem a on pak pod májů na lavce usnůl. Ukradnůt máj – to
byla česť pro mládež a ostuda pro ty, kterým byl máj ukradený. A my
– děvčiska jsme to všecko prožívaly zároveň s klukama. Potom kehosi
napadlo - hlídat si svůj máj v noci. Tak jsme se domluvili – kluci aj
děvčiska, teple se oblékli, vzali deky a uvelebili jsme se v Letochovým
a Nezdařilovým žůdře. V každým žůdře nás podřimovalo pět až
šest. Chvílama jsme dřímali,
chvílama se chichotali a mlsali
to, co kdo donésl. Jak jsme
uslyšeli nějaký šramot, byl
poplach. Kluci s batérkama lítali
a my ječely, že zloději neměli
šanci. Jednů jsme tak vyplašili
Nětčičáky, že tí nevěděli, kde
se mají skovat, přeskočili
plotek v zahrádce u Pazourků
a tam jedneho strýček Pazourek
vytáhl z okna za límec, až tam
ten chudák ztratil brýle. Ráno
je potom přišel hledat. Ale máj
jsme společně uhlídali.
Ludmila Příkaská
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
NOVÉ KNIHY
Pro milovníky detektivek a napětí
Louise Welshová: Abeceda kostí
Příběh o posedlosti a pohřbených tajemstvích. Stará univerzita a drsná
krajina ostrovů při pobřeží Skotska jsou místem detektivního příběhu.
Skotský badatel pátrá po příčinách smrti rebelského básníka.
Naďa Horáková: Falešná kočička
Nevěra mladé dívky a movití pánové – to vše spojuje tři detektivní
příběhy, které vyšetřuje Adam Vonka. První případ začíná smrtí
protřelého advokáta – vražda, sebevražda? Proč byla zavražděna
účetní oblíbené restaurace kriminalistů? Ve třetím příběhu řeší Adam
smrt majitele realitní kanceláře.
Daniela Fischerová: Tři vraždy a král
Tři detektivní novely klasického typu, bez kriminalistů a vědeckých
metod, záhady vyluštěné všímavostí a zdravým rozumem. Amatérští
pátrači Medard a Kristina jsou v nejlepších letech a řeší vraždy, které
se staly v uzavřeném prostředí s malým počtem osob. Prostor nelze
opustit a všichni vědí, že jeden z přítomných je vrah.
Nora Robertsová: Zahráváš si s ohněm
Příběh na pohled křehké blondýnky Rowen, která pracuje v elitní
požární jednotce. Od jedné akce, při níž zahynul její kolega, má Rowen
ošklivé výčitky. Pomáhá jí spolehlivý parťák Gulliver, který se jí stal
velmi blízkým. Ale právě toto sblížení ji může stát život.
Joy Fieldingová: Až ji uvidíš
Populární autorka se ve svém nejnovějším bestselleru pouští na tenkou
hranici mezi realitou a šílenstvím. Hlavní hrdinka se nemůže smířit se
smrtí své dcery, která údajně zahynula v Irsku při nehodě na moři. Vidí
ji všude kolem sebe a při návštěvě Irska ji doopravdy zahlédne za oknem
kavárny. Přesto, že se potýká s maniodepresivní psychózou, stejně jako
její dcera, vydává se za přeludem, který je její jedinou nadějí.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
Romány pro ženy a dívky
Radka Zadinová: Čas zázraků
Osmnáctiletá Helena nevěří na zázraky a po smrti maminky bere
život jako hru. Hraje si s city druhých a nezáleží jí na tom, zda někomu
ublíží. Střídá kluky a užívá si života plnými doušky. Ale jen do chvíle,
kdy do školy nastoupí nový kluk Lukáš, silná osobnost stejně jako
Helena. Vzplane boj, na jehož konci nejsou vítězové ani poražení. Jen
dva lidé, kteří pochopí, že kdo rány dává, bude je také dostávat.
Jiřina Veselá: Simona Monyová
Vražda Simony Monyové zasáhla nejvíce její nejbližší, stejně tak
i její přátele a také čtenáře. Útržky vzpomínek zobrazují průběh
spisovatelčina života až do posledního dne, kdy ji ubodal její manžel.
Dobrodružství pro mládež
Herman Melville: Bílá velryba
Posedlost, která je mohla všechny připravit o život. Mladý muž Izmael
se spolu s potetovaným divochem stanou členy posádky velrybářské
lodi, jejíž kapitán Achab je posedlý nenávistí a pomstou a vede posádku
do bezhlavého a ničivého boje s obrovskou velrybou – Moby Dickem.
MK Kostelec, Mgr. M. Horáková
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Sbor pro občanské záležitosti v Kostelci navštívil v tomto pololetí
manžele Květoslavu a Miroslava Dufkovi, paní Květoslavu Duroňovou,
paní Cecilii Klimkovou, pana Ladislava Kudra a pana Antonína
Sabáčka.

Květoslava Dufková 80 let, Miroslav Dufek 89 let

Antonín Sabáček 87 let

Květoslava Duroňová 89 let

Cecilie Klimková 85 let

Statistika obyvatel k 15. 6. 2012
01. 01. 2012…………………………... 858
Narození……………………………… 5
Úmrtí…………………………………. 7
Přihlášeno………………................... 12
Odhlášeno……………………………. 2
Počet obyvatel…………………..…… 866
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 15. dubna 2012 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu
slavnostní vítání občánků. Paní starostka přivítala do obce Kostelec
šest dětí, dva kluky a čtyři holčičky, které se narodily v roce 2011
a 2012. V kulturním programu zazpívaly a zahrály na flétny děti
z Kostelce. Na varhánky je doprovodila Markéta Rotreklová.

Zleva: Natálie Minaříková, Hana Navrátilová, Tadeáš Dočkal, Šarlota Konečná,
Karolína Něničková a Erik Klofáč
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PROGRAM 21. SETKÁNÍ KOSTELCŮ
KOSTELEC U KYJOVA 2012
22.6.2012 /20.00 hod/Divadelní představení
„100 korun na sirotky“ v KD – vstupné 100 Kč
23.6.2012/Hodový průvod
8.30 hod./Budíček/dechová hudba Žadovjáci
9.30 hod./Hody na návsi
krojový průvod ul. Moštěnskou do areálu hřiště
Kulturní program v areálu hřiště
12.00 hod.
Malšinka/dětský folklorní soubor z Kostelce u Kyjova
Malý Kosíř/dětský folklorní soubor z Kostelce na Hané
Kosteláček/dětský pěvecký soubor z Kostelce nad Vltavou
Aerobik/Rokerky a Makové panenky z Kostelce u Kyjova
Divadelní představení „O princezně Frankovce“
DS NA TAHU z Červeného Kostelce
Ženský komorní sbor/lidovky z Kostelce nad Černými lesy
Velký Kosíř/folklorní soubor z Kostelce na Hané
Loutkové představení/Balada o sv. Dorotě/RADOST z Červeného
Kostelce
KrisKrosKvintet/vokální skupina z Kostelce nad Labem
16.00 hod
Vyhlášení výsledků sportovních soutěží
Předání štafety do Kostelce nad Labem
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12.00 hod./Program v kostele sv. Václava
OBOROH/křesťanská folk-rocková kapela Kostelec nad Orlicí
Radost/pěvecký sbor Kostelec u Zlína
Svatojakubský chrámový sbor/Kostelec na Hané
Orlice/pěvecký sbor Kostelec nad Orlicí
Zpěvulenky/pěvecký sbor z farnosti Kostelec u Kyjova
Košt vín v sále kulturního domu
14.00 hod./Ochutnávka vín místních vinařů
k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika z Mistřína
Sportovní program
Všechna sportovní utkání začínají ve 12.00 hod.
Děvčata z místního aerobiku
(Zlodějky) zahajují sportovní utkání na hřišti
Malá kopaná/areál hřiště
Hasičská olympiáda/areál hřiště
Střelba/střelnice AVZO Kostelec u Kyjova
9.00 – 17.00 hod./Výstavy
Výstava prací našich dětí/Kostelecká školní galerie
Oldřich Štěpánek/sochy a sem tam nějaký obraz/Kostelecká školní galerie
Jan Nejedlo, prezident Kostelců/výstava k setkání Kostelců,vestibul KD
Akce pro děti v areálu Panské zahrady
15.00 hod/Divadelní představení O pejskovi a kočičce
Skákací hrad, poníci, dětské hry
Doprovodná akce - 50. výročí SK Kostelec
16:30 hod./Fotbalové utkání mužů Kostelec - Vlkoš
20.00 hod./Taneční zábava se skupinou Ferrum v areálu hřiště
Na veškerý sobotní program je vstupné zdarma.
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OS VOLNOČAS
V rámci akcí pořádaných 23. 6. 2012 u příležitosti konání 21. srazu
Kostelců zajišťuje Občanské sdružení Volnočas v areálu Panské
zahrady tyto akce pro děti:
od 15 hod. d
 ivadélko O pejskovi a kočičce
divadlo Řád červených nosů
od 16 hod. skákací hrad
od 16 hod. jízda na ponících – z Ranče Nevada Smraďavka
Na všechny naše akce je vstup zdarma.

foto: Pálení čarodějnic 2012
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MALOVANÝ KRAJ
Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis
Slovácka, který začal být vydáván již v roce 1946. Dozvíte se v
něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých
osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice
a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě
nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních
a společenských akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů
periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do časopisu svůj
článek mají odborníci i občané jednotlivých obcí.
Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje patrně neexistuje na
Slovácku vesnice nebo město, o kterých by se v časopise nepsalo. A
článek o Kostelci či jeho okolí může být uveřejněn třeba už v některém
z příštích vydání.
Malovaný kraj – to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom
přesvědčit třeba na www.malovanykraj.cz, kde jsou podrobnější
informace o časopise, či na www.publero.com, kde si kompletní
ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické
podobě.
Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav
(tel. 602 575 463; malovanykraj@seznam.cz) Vám na vyžádání ráda
pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. Na uvedených
kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např.
rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region.
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AEROBIC KOSTELEC
Aerobik Kostelec * Sezóna 2012 byla opět úspěšná *
Řada vystoupení nám začala na plesech a karnevalech v Kostelci
a Moravanech. Pak jsme se začaly připravovat na soutěžní sezónu.
V této přípravě je pro děvčata velmi důležité sportovní soustředění.
S mladšími děvčátky proběhlo v Čeložnicích a se staršími na
Smraďavce. Během soustředění jsme dotrénovaly choreografie
a taky si užily pořádnou legraci, například při cestě za pokladem
nebo za ztracenými makovými panenkami. Před spaním měla velký
úspěch pyžamová diskotéka, na které jsme se naučily náš společný
taneček. Po soustředění už následovaly soutěže APEXESO AEROBIC

TOUR 2012. Zúčastnily jsme se čtyř základních kol z pěti a nakonec
velkého finále. „Makové panenky“ během závodění získaly zlaté
a bronzové medaile. Ve finále zabojovaly proti silným soupeřkám
a získaly krásné stříbrné medaile. „Rockerky“ se během všech kol
umísťovaly uprostřed závodního pole a ve finále soutěží získaly
zlaté medaile ve své výkonnostní kategorii. Naše nejstarší děvčata
„Zlodějky“ se svou skladbou „Dokonalá loupež“ vyhrály, co se dalo.
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Ze základních kol si domů přivezly všechny medaile, jak zlaté,
stříbrné, tak i bronzové. Ve finále získaly 2. místo, takže zase medaile.
Největší úspěch za dobu působení kosteleckého aerobiku na sebe
nenechal dlouho čekat. „Zlodějky“ v moravském semifinále soutěže
Děti Fitness aneb sportem proti drogám vybojovaly 3. místo a tím se
kvalifikovaly do Prahy na mezinárodní Finále Groups ve Spartě aréně.
Už postup do Prahy byl pro nás obrovský úspěch, ale chtěly jsme
i z Prahy přivést nějaké to medailové místo. A podařilo se! Pro
náročnost choreografie nás dokonce přeřadily z amatérského aerobiku
do kategorie „Profi aerobik“, kde naše jedenáctileté „ slečínky“ měřily
své síly se čtrnácti až sedmnáctiletými profesionálkami. Holky se ale
nevzdaly, zabojovaly a jejich úsilí bylo odměněno krásným 3. místem.
Všem patří velká gratulace ! Poděkování patří i našim sponzorům:
obcím Kostelec, Moravany, Hýsly a Čeložnice, bez kterých bychom se
nemohly zúčastnit všech těchto soutěží.
Za Aerobik Kostelec
Lucie Vávrová
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DIVADLO
Čáry Báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda
Dne 30.března 2012 jsme zahráli pohádku Čáry Báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby
Děda Vševěda pod vedením Martiny Doležalové. Představení shlédli děti ze ZŠ
a MŠ Kostelec a také široká veřejnost. Tento nápad se zrodil v předvánočním čase
s myšlenkou připravit kulturní program na VI. Společenský ples, ale postupně jsme
přehodnotili situaci a přesunuli čas premiéry na později. Scházeli jsme se každý
týden a pečlivě pilovali text a celkové provedení pohádky. Přípravu kulis a kostýmů
si vzali za své holky. Touto cestou děkujeme za zapůjčení sálu, ozvučení panu
Kudrovi a za sladkou odměnu paní starostce.
Klára Kašná, Magdaléna Doležalová, Klára Kunická, Klára Šalšová, Petra Marčanová,
Marek Janík, Josef Borkovec, Jakub Matula, Vojtěch Dohnal, Jakub Slezáček
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SKAUTI
Skauting – 100 let výchovy charakteru
Český skauting v roce 2012 slaví výročí sta let od svého vzniku, který se datuje do
roku 1912. V roce 1911 se profesor žižkovského gymnázia Antonín Benjamín Svojsík
vydal do Anglie, aby se seznámil s rodícím se skautským hnutím, které si kladlo za
cíl všestranný rozvoj osobnosti svých členů, přičemž byl především kladen důraz na
výchovu charakteru. V létě roku 1912 pak uspořádal pro třináct chlapců první skautský
tábor nedaleko hradu Lipnice. Hnutí se rychle rozvíjelo a brzy se k němu přidaly
i dívky. Během následujících sta let byl Junák úzce svázán s historickými událostmi celé
republiky, prošel obdobím rozkvětu během první republiky i dobami, kdy byla jeho
činnost zakázána (2. světová válka, komunistické Československo s krátkým obnovením
činnosti v letech 1968-1970). V době, kdy byla činnost Junáka zakázána, udržovala jeho
odkaz a myšlenky řada lidí
jen díky činnosti ilegálních
oddílů, za kterou jim hrozila
ztráta zaměstnání, vyloučení
ze školy nebo i odsouzení do
vězení. Činnost Junáka byla
plně obnovena po revoluci
v roce 1989.
Hlavním cílem skautingu je
výchova. Že výsledky tohoto
snažení se u členů dostavují až
po několika letech je zřejmé,
proto
skauting
nemůže
být koníčkem na jeden rok. Za léta strávená mezi skauty však dítě získá i schopnost
týmové spolupráce, postarat se samo o sebe, umět si poradit v různých situacích, ale
získá i mnoho kamarádů a to i ze sousedních obcí, neboť jednotlivé oddíly nejsou
uzavřenými skupinami, ale jezdí spolu na výlety a tábory. Programová náplň schůzek
a výletů zahrnuje nepřeberné množství aktivit v oblastech jako je sport, věda
a technika, kultura, přírodověda a další. Proto již 100 let oslovuje děti a mladé lidi.
Dnes má Junák celkem přes 45 tisíc členů ve 2 121 oddílech a je největší výchovnou
organizací v České republice. Působí v něm 7000 dobrovolných činovníků, kteří za rok
v celém hnutí odpracují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Každý rok pořádá Junák
přibližně tisíc táborů, kterých se zúčastní přes 23 000 dětí. V naší obci působí oddíl asi
o 20 členech a spolu s dalšími oddíly ze sousedních obcí patří do střediska Kyjov se 161
členy z celého regionu.
Fotky a videa z činnosti místních skautů: www.skautkyjov.cz
Jan Polášek
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SK KOSTELEC
Zimní přípravu velmi dobře doplnil turnaj v Kyjově. O první místo nás připravila
až závěrečná vysoká prohra s kyjovským dorostem. I tak byla druhá pozice velkým
úspěchem v konkurenci týmů hrajících vyšší soutěže. Protože jsme veškeré
zápasy odehráli na umělé trávě v Kyjově, zvolili jsme tuto plochu také pro první
a nejdůležitější mistrovské utkání s vedoucím týmem z Násedlovic. Po vítězství
5:0 jsme mohli říci, že jsme zvolili dobře. Další veledůležité utkání nás čekalo o
měsíc později. Opět jsme se utkali s vedoucím týmem. Tentokrát jsme zajížděli
do Žádovic. Proměněním dvou penalt Mirou Kotáskem jsme se poprvé v sezoně
dostali na první místo, které jsme si už nenechali vzít do konce sezony. Očekávaný
postup byl definitivně stvrzen domácí výhrou nad Bukovany v neděli 27. května.
Okamžité oslavy se protáhly až do času po půlnoci. Po třech letech se tak vracíme
do okresního přeboru a doufáme, že už v něm vydržíme.
Střed tabulky patřil jak našim žákům, tak i přípravce. Za to je třeba poděkovat
také jejich trenérům – J. Kvaltinovi, V. Hampejsovi a M. Kopeckému. Po ukončení
sezony ovšem první dva od žáků odchází a tak nyní hledáme náhradu. Dále je
třeba doplnit vedení u přípravky. Byla by velká škoda, kdybychom museli zrušit
mládežnická družstva z důvodu nezájmu trenerů. Žádáme všechny, kteří by byli
ochotni nějakým způsobem u mládeže pomoci, ať za námi přijdou a domluvíme se.
Zvláště uvítáme rodiče i dědečky.
Oslavy 50. výročí založení SK Kostelec
23. června spolu se setkáním Kostelců proběhne také oslava 50. výročí založení SK
Kostelec. V 16.30 sehrají naši muži utkání se Sokolem Vlkoš. Pak bude následovat
oficiální část a od 20.00 hodin začne taneční zábava se skupinou Ferrum – vstup
zdarma. Zveme všechny hráče bývalé i současné, trenéry, členy i fanoušky na tuto
oslavu.
Mgr. Břetislav Junášek, Předseda SK
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MALŠINKA
Rok 2011 byl pro soubor spíše relaxací. I když jsme měli dosti lákavé nabídky
vystoupit na různých kulturních akcích mimo domov, z důvodů finančních
záležitostí jsme museli vystoupení odmítnout (což nás velmi mrzí). Konec roku
jsme ukončili benefičním koncertem v Žeravicích. Pro zaplněný chrám posluchačů,
jsme s dětmi a muzikou vytvořili opravdovou atmosféru Vánoc.
Na začátku Nového roku k nám přibyly nové posily a to nejen z naší obce. Soubor
nyní navštěvuje tedy 18 členů. Při nácvicích jsou děti rozděleny na starší a mladší,
z důvodu většího efektu zkoušení. V dubnu tohoto roku jsme absolvovali třídenní
soustředění, kde jsme pilovali nové pásmo s tématikou ,,Švadlenky“ a zabrousili
také do pásma ,,Fašaňk“.
Malšinku čeká spoustu akcí na podluží, valašsku, ale také u sousedů na Slovensku,
na které se s dětmi velmi těšíme. Nejen, že nás kontaktovali pořadatelé z minulých
vystoupení, ale přibyla spousta těch, co uslyší Malšinku poprvé. Chtěli bychom
ukázat i před domácím publikem, že naše zkoušení a nácviky nejsou marné.
Za soubor
Michaela Dolanová
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NÁRODOPISNÝ SOUBOR
Národopisný soubor Kosteláci
Rok 2012 jsme zahájili hned 1.1. zpíváním při slavnostní novoroční
mši sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově, za doprovodu
mladé cimbálové muziky „Friška“. V sobotu 4. února jsme se již
podruhé, na pozvání spolku včelařů kyjovského regionu, zúčastnili
jejich reprezentačního plesu, který jsme zahajovali včelařskou
hymnou. Tato akce patří svojí atmosférou, kvalitní muziko i tombolou
k nejnavštěvovanějším v Kyjově.

Protože cimbálová muzika Ing. Jana Slaměny, která nás věrně
doprovází na všech našich akcích, slaví v letošním roce své 40. jubileum,
padlo rozhodnutí, oslavit je 14. 4. 2012 slavnostním koncertem u nás
v Kostelci, na který budou pozváni zástupci všech souborů, s nimiž
v průběhu uplynulých let spolupracovali. A tak pro nás nastalo nejen
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období intenzivních zkoušek, ale i organizačních a hostitelských
starostí a povinností, aby všechno vyšlo tak, jak si přejeme.
Pozvání na slavnostní vystoupení „Dojdite si zavzpomínat“ přijali:
„Slovácký krůžek Kyjov“, „Lůčka“ – Svatobořice-Mistřín, „Konopa“ –
Ratíškovice, „Brozané“ – Uherský Brod a sólové taneční páry z Velké n.
Veličkou a ze Strážnice. Náš soubor přizval ke spolupráci v pásmu „Od
fašaňku do velikonoc“ také děti z místní Malšinky a školní družiny, ale
i naše aktivní a ochotné spoluobčany, aby nás doprovázeli jako veselý
masopustní průvod masek. Všem jim, včetně Michaely Dolanové,
Andrei Matulové a Martiny Doležalové, patří naše velké poděkování,
bez jejich účasti by naše vystoupení nemělo ten žádaný patřičný říz.
Myslíme si, že celý koncert se nesl v duchu nestrojeného veselí,
pohody a dobré nálady, ale to můžete nakonec posoudit sami i vy,
kteří jste se jako diváci zúčastnili. Naši hosté – účinkující i Ti v hledišti
odcházeli nadšeni z příjemného prostředí našeho kulturního stánku
i samotného vystoupení a veselé zábavy, která pokračovala dlouho do
noci.
V sobotu 26. 5. 2012 jsme v 10 hod. odjížděli do Mikulčic,
abychom na pozvání ředitele Slovanského památníku, vystoupili na
tradiční Cyrilometodějské pouti Bulharů, která bývá velmi hojně
navštívena. Důležitost, kterou jí přikládají, dokumentuje i účast
samotné víceprezidentky Bulharské republiky. Po pravoslavné
liturgii následovalo naše vystoupení se zpěvem a tancem i vystoupení
temperamentních mladých bulharských zpěváků a tanečníků.
Na 16.30 hod. jsme přijali pozvání ženského sboru z Prušánek na
Májové zpívání mužských a ženských sborů do areálu vinných sklepů
Nechory. A tak se po bohatém pohoštění loučíme s Mikulčicemi
a přijíždíme do nedalekých Prušánek. Nechory – to je samostatná
„dědina“ více než 500 sklepů – s širokými ulicemi, návsí,
křižovatkami.
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Každý soubor měl označena svá místa u stolů, na kterých nechybělo
místní víno a výborné koláčky. Některé sbory přijížděly se zpěvem
na vozech s koňma, z jiné strany se nesly zpěvy těch, kteří přicházely
pěšky, každý ve svém kroji. Naše kamarádky, děvčata z Prušánek, přišly
v červených sukních (pod nimi 7 tvrdých spodniček), světle modré
zástěrky s vyšívaným spodním okrajem, malé rukávečky – baňky
a černé sametové kordulky – lajblíky. A pak před početným publikem
vystupoval na malém podiu jeden sbor za druhým, doprovázen
průvodním slovem paní Růženky Dobešové z Milotic.
Našemu smíšenému sboru s tanečními páry se dostalo velice
bouřlivého přijetí, protože na Podluží se skočné netančí a po všech
těch táhlých a krásných podlužáckých písních naše rychlé skočné
působily na publikum jako jarní sprška. Z pódia jsme odcházeli za
velikého potlesku. Po večeři v areálu přírodního hotelu se nám ani
nechtělo odjíždět, zvláště, když pohostinní Podlužáci měli dveře svých
sklepů otevřené a zvali na ochutnávku…
Marie Bábíková
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VYPRÁVĚNÍ O VÍNĚ
Jak se réva vinná dostala na Slovácko?
(Z rodinné kroniky pana Ladislava Kudra)
O tom se dozvídáme ze staré legendy. Když Kristus Pán chodil s Petrem
po světě, dostali se až na Slovácko. Byli přestrojeni za slováky, aby jich lidi
nepoznali. Kristus Pán měl třaslavice, kordulku a širůček s krepinami.
Tak aj Petr. Bylo to v létě a lidi se lopotili na stráních. Jedni k vůli tomu
nadávali, druzí byli apatičtí a nekeří si aj zpívali. Petr se zastavil a řekl:
křivdu mají tito lidi! Kristus Pán se zastavil, smekl širůček a ptá se Petra.
„Jaká křivda Petře?“
Tož byli sme na Valachách a viděli sme tam chlapy, jak se vyvalujů na
kopcách hore břuchem, pasů ovce a aby zapomněli na svoju chudobu,
pijů borovičku, kerů jich naučil pálit čert. A byli sme aj na Hanej a viděli
sme, že tam mají rolí rovný jak dlaň, sedijů za stolama a cpů se šiškama,
zelím a uděným masem, cpů se vdolkama, na rolí mají ječmeň, z kterýho
si vařijů pivo, a tady ti Moravští Slováci nemají nic, enom tů dřinu. Je to
spravedlivý? Tito lidi nepotřebujů zalívat dušu, aby se rozjařila, sů veselí
dosť, řekl Petrovi Kristus Pán.
V tu chvíli začala děvčata zpívat a to dojalo Krista Pána tak, že si řekl,
že pro tyto lidi taky něco udělá. Zarazil do zemi palicu, co se o ňu opírál
a na ni narůstly listy a to byla réva vinná. Po dvůch rokách už se stráně
zeleňaly révů.
Když se po čase vraceli Kristus Pán s Petrem, byli znovu na Slovácku,
zastavili se v hospodě. Byla tam právě muzika. Rozjaření šohaji se začali
mezi sebů strkat a slízl to aj Petr. Rozčiloval se, co si to tí divočáci dovolujů,
ale Kristus Pán mu řekl: Chtěl přece Moravský Slováky rozjařit, tož se
moc nediv a pamatuj si, že takoví budů na věčný časy. Tak se aj stalo.
Zdejší lidi se rádi napijů vína a rádi si při tem aj zazpívajů a u muziky
aj pobijů!
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Autor článku pan Ladislav Kudr, který v červnu oslavil 91 let.

ZVEME VÁS DO DIVADLA

Přípravy na Setkání Kostelců vrcholí. Pan Miroslav Dufek
(ročník 1923) při malování ornamentů na obecním sklípku.
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