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Obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,
Nebude trvat dlouho, a začneme listovat v novém kalendáři roku 2017. Nový rok
začínáme přáním hojnosti zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.
A jak je to s tím zdravím u obce, konkrétně u té naší. Zdraví obce můžeme posuzovat
podle více hledisek, nejzajímavějším údajem je finanční zdraví. Pokud sledujete rozpočet obce a jednání zastupitelstva, víte, že obec není zadlužená, má své výdaje pod
kontrolou a zhodnocuje společný obecní majetek . Významnými investicemi tohoto
roku byly opravy cest na hřbitově, budování opěrné zdi a chodníku na Záhumenici,
zhotovení projektové dokumentace na stavbu základní a mateřské školy. Neméně
důležitou investicí je úprava vestibulu kulturního domu a pořízení nové šatny pro
provoz kulturního domu. Vše financujeme z běžného provozního rozpočtu. Z hodnocení finančních analytiků by nám úvěr neuškodil, naopak, v současné době, kdy
jsou nízké úrokové sazby je doporučován a je velmi vhodný pro použití na smysluplné investiční akce, či zhodnocení obecního majetku. V případě stavby základní
a mateřské školy s tělocvičnou si s vlastními prostředky nevystačíme a využili bychom
nabízené možnosti.
O stavu podané žádosti o dotaci na mateřskou školu nemám v této chvíli žádné
podrobnější informace, pro realizaci celé stavby, je důležité mít podanou žádost i na
potřeby naší školy. Nepromeškali jsme žádný termín, jen poskytovatel vyhlásil oddělené výzvy a my z praktických důvodů musíme stavět oba objekty současně.
Jménem celého zastupitelstva Vás chci ubezpečit, že výuka v naší škole bude probíhat v náhradních prostorách v obci (s největší pravděpodobností to budou prostory
na obecním úřadě a kulturním domě). Mateřská škola může být provozována v provizoriu na současné skautské klubovně.
Další velkou investiční akcí v příštích letech by mohly být realizace z ukončených Pozemkových úprav. S napětím jsme v očekávání , zda již budou úpravy v příštím roce
Pozemkovým úřadem ukončeny a dojdou klidu jak vlastníci, tak nájemci, ale hlavně
ti, kteří chtějí na svých pozemcích realizovat své záměry. Z mého pohledu jsou tyto
dvě stěžejní záležitosti jak štěstím pro tuto obec, tak také její velkou starostí.
Spokojenost obce je vyjádřena pocitem občanů. A tam máme jistě velký dluh, investice s opěrnou zdí na Záhumenicích se nám nepodaří dokončit v dohodnutém
termínu, jak jsme přislíbili občanům sousedícím s touto stavbou. Stav našich chodníků a hlavně místních cest není zdaleka v pořádku, investoři, kteří chtějí i využít svá
stavební místa nejsou spokojeni, pozemky nejsou zasíťovány a už vůbec k nim není
přístupová cesta.
Zastupitelstvo si je vědomo všech potřeb, ať je to historická zástavba, či nová výstavba a podle toho bude zvažovat své rozhodnutí o novém rozpočtu v roce 2017!
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Jak asi tušíte, největší investicí a tím i zátěží pro obecní rozpočet bude stavba našich
škol. Musím zdůraznit, že mateřská škola vykazuje statické poruchy, které předurčují
její havarijní stav. Tento stav je určující pro vymezení této investice jako přednostní.
Letos jsme si užili i té radosti, hlavně díky organizacím, spolkům, jejich členům , kteří
připravovali kulturní, sportovní a zájmové akce. Žádná organizace v obci se nestarala
jen o sebe, na své akce zvala i veřejnost.
A nejlepší akce jsou ty, kde mohou jít přímo celé rodiny! Děti, rodiče i prarodiče, o to
je ta sdělená a společná radost vždy nejintenzivnější.
Přejme si všichni úspěšný nový rok, jak nám všem doma, tak i naší obci a postupné
splnění všech našich investičních záměrů.
S úctou
Ing. Vlasta Lochmanová
Starostka obce
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Statistika obyvatel k 15.12.2016
01.01.2016 . . . . . . . . . . . . . . 910
Narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Přihlášeno . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Odhlášeno . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Počet obyvatel . . . . . . . . . . . 915

Statistika zaměstnanců obce:
Stálí zaměstnanci - v administrativě: 3 + knihovnice
- dělnické:
3
Veřejně prospěšné práce
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Přehled zrealizovaných a rozpracovaných
investičních akcí v roce 2016
Obnova povrchu komunikace
na hřbitově V Kostelci
Oprava vedlejších cest na
hřbitově v Kostelci
Komunikace za Kostelem trasa
C/ za kecovým /
Nákup RD č. 82
Projektová dokumentace na
novou ZŠ v Kostelci

2.163.0850 Kč z toho dotace

670.268 Kč

225.163 Kč
1.659.171 Kč uhrazeno dosud

759.256 Kč

500.00 Kč
2.190.000 Kč uhrazeno dosud

1.966.285 Kč

k provedení stavby
V částkách jsou zahrnuty všechny výdaje k projektu, stavební povolení, studie,
dotační managment, posudky, výběrové řízení, stavební a technický dozor.
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Mateřská škola
na poště

na vycházce

tvoření na jarmark

tvoření z dýní

6

Vánoční pečení a zdobení

Školní okénko
Letošní školní rok jsme zahájili slavnostním shromážděním v jídelně ZŠ
za přítomnosti našich hostů paní starostky, pana děkana, rodičů a hlavně našich nových prvňáčků, kterých
jsme přivítali 11.
Celkem navštěvuje naši školu v letošním školním roce 2016/17 od
1.-5. ročníku 53 dětí. Novinkou oproti
minulému roku je otevření přípravné
třídy, do které chodí 12 předškoláků.
Do mateřské školy přišlo celkem
25 dětí. Přibyli nám také noví kolegové paní učitelka Pavlína Syslová /
učitelka přípravné třídy/ a paní Martina Kolajová, které je asistentkou
v 1. ročníku a zároveň učitelkou v MŠ
Čeložnice.
Jakožto každoročně jsme přes prázdniny provedli plánovanou údržbu
školy. Dokončili jsme podle návrhu
slečny Šalšové společné prostory
školy vymalováním druhého patra
a schodiště. Zvelebili jsme zázemí
pro učitele vymalováním sborovny
a jejím vybavením novým nábytkem.
Byla provedená oprava kotle a revize
zařízení. Pro naše výstavy KŠG jsme
zakoupili a instalovali nový závěsný systém, který jsme vyzkoušeli při
první vernisáži, která se pravidelně
koná o kosteleckých hodech. Prvním
vystavovatelem byl fotograf Marek
Svoboda z Kyjova, který prezentoval krásné fotografie Kostelce a jeho
okolí. Až do konce prosince je možné
prohlédnout si obrázky kyjovské malířky Cecilie Markové.
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Společným setkáním okolních škol U Lip jsme oslavili státní svátek - vznik ČSR. Děti
vysázely keře a využily krásného počasí k pouštění draků a opékání špekáčků. Z dalších školních akcí stojí za připomenutí zajímavá vycházka s přednáškou paní Barbory
Lungové s názvem „Příroda na kosteleckých Loskách“. Své nohy k dílu přiložili žáci
při již tradičním šlapání zelí v KD. V neděli 27.11. žáci vystoupili v KD s vánočním
programem na adventním jarmarku, který pořádal spolek Volnočas. Děti z MŠ a ze ZŠ
zde také prodávaly své výtvory vyrobené ve vánočních dílnách. V pondělí 5.12. jsme
pozvali k nám do školy seniory z Domu pokojného stáří v Čeložnicích. Děti předvedly
část ze svého vánočního programu a Mikuláš s čertem a andělem na závěr rozdali
babičkám a dědečkům mikulášskou nadílku.
V současné době se škola podílí na přípravě žádosti z IROP, která by měla zajistit finanční prostředky na zbudování odborných učeben v ZŠ. Dalším projektem, do kterého se začátkem příštího roku škola zapojí je Výzva MŠMT z operačního programu
„Výzkum, vývoj a vzdělání“. Finanční prostředky budou použity na odbornou spolupráci mezi školami, vzdělávání pedagogů a zkvalitnění vzdělávání žáků v oblastech
čtenářské a matematické gramotnosti.
Přeji Vám za sebe a za všechny zaměstnance školy krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2017 hodně zdraví a spokojenosti.
Dušan Kovář, ředitel ZŠ

Úspěchy „našich“ dětí.
Zuzanka Šimečková z Kostelce získala 3. místo v mezinárodní soutěži Amadeus, pro
mladé talentované pianisty do 11 let. Soutěž se uskutečnila ve dnech 13. – 15. října
2016 v prostorách Besedního domu v Brně. Devítiletá Zuzanka tak reprezentovala jak
Základní uměleckou školu v Kyjově, pod vedením Mgr. Alžběty Bočkové, tak obec Kostelec. Gratulujeme!!!
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Kostelecká školní galerie
Když si člověk najde chvilku, zastaví se a vnímá okolí, pozná a uvidí věci…
Aby všeho hezkého bylo co nejvíce, snažili jsme se v letošním roce v naší Kostelecké
školní galerii přispět k hezkým pocitům a vnímání krásy našich dětí i všech, kteří si umějí
najít čas a k nám do školy zavítají.
Hned na počátku roku 2016 jsme vystavovali perokresby pana Miroslava Lanže z Buchlovic.
S jarem zavítala do naší galerie se svými obrazy paní Eva Šebelová z Kyjova. Opět nám
ukázala um a vůli člověka dokázat zachytit štětcem a barvami své dojmy a vnímání
krajiny.
V květnu jsme mohli obdivovat majestátnost skal, kamenů a jeskyní na fotografiích
pana Jaroslava Flosslera z Rousínova.
Poslední výstavou v loňském školním roce byly výtvory našich dětí. Název Škola plná
pohody vyzařoval z jejich výkresů i výrobků a snaha o dokonalost byla cítit víceméně
z každého obrázku.
Nový školní rok jsme zahájili výstavou fotografií pana Marka Svobody. Kostelec a jeho
okolí dostaly tu čest ukázat světu svoji krásu v proměnách času i úhlu pohledu. Z některých fotografií bude vyroben i kalendář na rok 2017.
Poslední výstavou tohoto roku byl hold paní Cecílii Markové z Kyjova. Výstava nadchla
jak její pamětníky, ale také děti, které se o podobné obrázky pastelem samy pokoušely.
Ani v novém roce nezůstanou zdi naší galerie prázdné. Plánů máme hodně a všechny
vás srdečně zveme načerpat pohodu a dobrou náladu.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Kostelec

Foto z výstavy Marka Svobody
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Zprávičky z obce
Vážení spoluobčané.
Obec Kostelec připravuje publikaci o historii naší obce, kterou zpracovává RNDr.
Vladimír Kotík. Aby byla co nejpestřejší, prosíme Vás o zapůjčení pěkných a zajímavých
fotografií z minulosti obce k jejich naskenování. Snímky budou v pořádku vráceny.
Je třeba, aby fotografie byly popsány datem, místem a popisem zachycené události
nebo osob a kdo je autorem snímku, nebo alespoň z archivu kterého občana pochází. Fotografie budeme shromažďovat a skenovat v knihovně v Kostelci. Případně Vás
rádi navštívíme, abychom si je převzali i s jistě zajímavým komentářem. Věříme, že
i Vy ochotně přispějete k úspěšnému zpracování a vydání této publikace. Proto nás
prosím co nejdříve kontaktujte telefonicky na č. 518 614 790 – obec Kostelec nebo na
č. 702 501 095 – knihovnice paní Marie Horáková.
Na adventním jarmarku byl představen nástěnný kalendář s fotografiemi Marka Svobody. Z důvodu zájmu obce se chystá dotisk. V případě 20 zájemců bude stát 300 Kč,
v případě 8 zájemců 350 Kč. Kalendáře objednávejte na obecním úřadě do 10. ledna 2017.
Poplatky za svoz pevného domovního odpadu se v roce 2017 nebudou navyšovat.
Roční poplatek činí 430,- Kč za jednu osobu a rok. Svoz se bude provádět stejně jako
v r. 2016, ve středu v lichý týden směsný komunální odpad a v sudý týden bioodpad.
Vzhledem k zavedení nového PC systému se poplatky začnou vybírat od
15. ledna 2017 pouze na Obecním úřadě, v úřední dny. Poplatky lze také uhradit
bankovním převodem na účet obce č. 9322671/0100, s variabilním symbolem
čísla popisného.
Vzhledem k nejvzdálenějšímu Kostelci, plánujeme odjezd na 26. Setkání Kostelců
do Kostelce u Stříbra již v pátek 16.6.2017 a návrat v neděli 18.6.2017. Jako vždy budou v programu soutěž hasičská, soutěž v malé kopané, novinkou je rybářská a golfová soutěž. Z důvodu ubytování je nutnost rezervovat si místo s takovým předstihem,
a to již do 15.1.2017.
Při návštěvě hřbitova jste si určitě všimli, že je nově instalován sklápěcí sloupek
bránící vjezdu do areálu. V případě nutnosti vjezdu musíte kontaktovat správce hřbitova č. telefonu 608 583 553.
SENIOR PAS je určen pro aktivní lidi nad 55 let. Držitelé karty Senior Pas získají slevy
a výhody např. v cestování, vzdělávání, stravování, v muzeích. Pořízení karty Senior
Pas je zdarma po registraci na www.seniorpas.cz.
Místní doprava zdarma.
Občané od 70 let si mohou na informacích autobusového nádraží v Kyjově vyřídit
průkazku na jízdu místní dopravou zdarma. K získání průkazky je třeba aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz a 30,- Kč na jednorázový poplatek.
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Setkání se seniory
Setkání se seniory se uskutečnilo 20. listopadu 2016. V programu byl promítnut krátký
film o průběhu kulturních akcí v Kostelci. Dále vystoupily děti ze ZUŠ Kyjov pod vedením
Petra Petrů a p. Antonín Vrba se svými hosty z Louky, Hrubé Vrbky a Velké nad Veličkou.
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Místní knihovna Kostelec
V roce 2016 byli v knihovně zaregistrováni 73 čtenáři, 45 dospělých a 28 mládeže
do 15 let. Půjčeno bylo celkem 1 316 titulů a 68 časopisu Čtyřlístek. V rámci projektu
VISK 2016 jsme získali dotace ve výši 23 000 Kč na zakoupení on-line katalogu. Na
našich webových stránkách www.knihovnakostelec.webk.cz v on-line katalogu si
můžete zjistit, zda je v knihovně kniha, o kterou máte zájem. Knihu, kterou nemáme
v naší knihovně, můžeme zdarma zajistit v rámci meziknihovní výpůjční služby v jiné
knihovně.
Na prezentaci obce v rámci soutěže Vesnice roku 2016 byly v zasedací místnosti obce
vystaveny kroniky obce a kosteleckých spolků. Žáci 5. třídy využili této příležitosti
a přišli se seznámit s těmito kronikami. Mohli si přečíst novější, ale i více jak sto let
staré záznamy.

První středu v říjnu žáci se školní družinou navštívili knihovnu jako „strašidla“. Seznámili se s knihami o strašidlech, které si mohou v naší knihovně zapůjčit a vystřihovali
si svá strašidýlka.
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NOVÉ KNIHY
Naďa Horáková – Vejce podle Stroganova
Vražda majitele prestižního hotelového řetězce obrátí život naruby redaktorce brněnského gastronomického časopisu Taťáně
Krempové. K nelibosti svého bratrance, kriminalisty Richarda,
a jeho kolegy Alexeje pátrá po vrahovi na vlastní pěst, aby získala
podklady pro článek. Motiv vraždy sahá hluboko do minulosti ruského šlechtického rodu Stroganovů a Taťána brzy pochopí, že byla
příliš naivní. Vypátrá vraha dřív, než se stane jeho obětí?
Michal Vieweg - Melouch
Dva dlouholetí kamarádi a někdejší kolegové-učitelé se už pár let
živí poněkud lukrativnějšími profesemi: jeden jako gigolo a druhý
jako nájemný vrah. Aby si od svých náročných povolání na pár dní
odpočali, vyrazí na řeku Sázavu. Jenomže muži jak známo nepřestávají pracovat ani na dovolené… Takový je náčrt filmového scénáře, pro nějž chce autor stůj co stůj získat otupělého producenta.
Nabídne brutální scény? Nebo osudovou lásku? Lze snad s nadsázkou říct, že nová próza Michala Viewegha nabízí obojí: thriller
i tragickou lovestory.
James. P.D. – Vánoční vražda a jiné povídky
Čtyři dosud nevydané povídky z pera jedné z nejslavnějších autorek detektivních příběhů. Jedna z nich popisuje případ, jehož součástí byla před padesáti lety sama P. D. Jamesová, v dalších dvou
se seznámíme s mladým Adamem Dalglieshem. Všechny povídky
jsou hravé, důmyslně sestavené a vyprávěné s elegancí a typickým
náznakem humoru i hlubokým pochopení pro nejsložitější stránky
lidské povahy.
Keleová-Vasilková Táňa – Vůně života
Vůně v našich životech jsou proměnlivé jako dny střídající se s nocemi. Zároveň ale mají v sobě něco krásně neměnného. Vůni domova… a lásky. Toužíme po ní všichni, po jistotě, která nás zahřívá
a skýtá pocit bezpečí. Dovoluje nám dýchat a plnit si sny, menší či
větší životní plány. Magda a Lenka, hrdinky příběhu, nejsou výjimkou, stejně jako miliony jiných žen na celém světě touží po jistotě
a lásce. Jinak je to s Alicí, která sní o práci v zahraničí, o svobodě,
a manžela ani dítě ke štěstí nepotřebuje. Ale možná je všechno
úplně jinak...
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Steelová Danielle – Vzácné dary
Veronique Parkerová je oddanou matkou a svůj život zasvětila
svým třem dcerám. Je jim o to blíž, že je rozvedená a vychovává je
sama. Ale když její bývalý manžel zemře a zanechá svým dcerám
neuvěřitelné dědictví, nic už nebude jako dřív. Vzácné dary, mezi
nimiž je tajemný obraz i zámek v jižní Francii, vedou k šokujícímu
odhalení z minulosti. Veronique a její dcery se vydají na úžasnou
cestu přes Řím, Paříž, New York a Benátky a během ní se jejich osud
změní víc, než si uměly představit.
Adamec Radek – Pohádky o nezbedných mašinkách
Tato kniha je určena všem malým i velkým čtenářům a obdivovatelům parních mašinek, lokomotiv, vláčků, drezín, lokálek, vagónků
a také starých, ale přesto kouzelných časů, odehrávajících se na
kolejích, malebných nádražích a samozřejmě i v železničních depech, kde všechny mašinky bydlí. Autorem knihy je Radek Adamec
a spoluautorem Milan Zimmermann. Kniha je plná nádherných ilustrací akademického malíře Jiřího Bernarda.
Petrželová Jitka – O mlsné kočičce a medovém sluníčku
Astronomické pohádky pro děti o putování kočičky po Mléčné
dráze a o tom, jak Sluníčko mlsalo med a k čemu to vedlo. V astronomické části je pojednání o Mléčné dráze a některých významných souhvězdích.
Do knihovny za dobrou knihou můžete přijít každou středu od 15 do 19 hodin. Pod
stromečkem přeji všem dárek v podobě krásné knížky a v novém roce jenom příjemné a radostné dny.
Marie Horáková, knihovnice
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Farnost
Drazí přátelé, sestry a bratři,
chci Vás teď o Vánocích a na začátku nového roku srdečně pozdravit a přát, aby nastávající rok byl pro každého z Vás požehnaný a úspěšný. Víme, že na začátku ledna
si připomínáme svátek, který lidově nazýváme „Tří králů“. Dovolte mi krátké zamyšlení nad těmito třemi osobami. Lidový název „Tři králové“ vychází z evangelií, kde se
píše, že malý Ježíš dostává dary zlata, kadidla a myrhy. Vzácnost těchto darů nazývá
tyto muže králi. Víme, že to byli učení mudrcové z pohanského národa, tradice hovoří
o perských hvězdopravcích. Co můžeme říci je to, že byli vzdělaní mužové, kteří hledali pravdu. Oni pohané jdou hledat židovského krále, který se má stát „zachráncem
světa“. Měli touhu po pravdě. To je na začátku nového roku odkaz i pro nás. Hledat
a nebát se pravdy. I když cesta k ní není často snadná. Jako „králové“ musí putovat za
„hvězdou“ do Betléma, musíme i my putovat – hledat pravdu. Prvním krokem je vyjít.
To platí vždy. Když se v těchto dnech díváme do našich betlémů určitě nemineme
postavy „Tří králů“. Kéž nás povzbudí k hledání pravdivého v našich životech i v životě
světa. Tušíme, že to nebude snadné. Ale ne nemožné. Myslím, že dnešní svět pravdu
potřebuje. Pomozme ji světu nacházet, aby náš svět mohl být o něco krásnější a lepší.
Přeji Vám požehnané dny nového roku 2017.
P. Vladimír Mrázek
Římskokatolická farnost Kostelec Vás srdečně zve na Xlll. Farní ples, který se
uskuteční 20.1. 2017 ve 20 hodin v KD Kostelec. Celým večerem nás provede
dechová hudba Švitorka a také se můžete těšit na vystoupení Kostelecké scholy
a Fantastické osmičky, na divadelní představení Karkulka v podání kněží a farníků a na ochutnávku specialit z listového těsta.

Spolek Volnočas Vás srdečně zve
na

11. Společenský ples
dne 4. února 2017 v KD Kostelec,
hraje skupina Charlie´s K band
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Jubilea
80 let
Fojtíková Helena
Šimečková Anděla

85 let
Zimáček Jan
Kec Josef
Formanová Ludmila
Blažková Anna
Horáková Marie
Augustinová Vlasta
Dufková Květoslava

86 let
Dočkal Arnošt
Kůřilová Ludmila

87 let
Dubská Vlasta
Koníčková Vlastislava

88 let
Michalová Ludmila
Augustin Rudolf
Selucký Milan

90 let
Polášková Anna
Kecová Božena

91 let
Sabáček Antonín

93 let
Dufek Miroslav

94 let
Fellmayerová Cecilie
Navrátilová Hedvika
16
16

Matrika
Narození
Miroslav Klofáč, nar. 06.01.2016
Dominik Hlaváč, nar. 05.02.2016
Kristýna a Dominik Ingrovi, nar. 04.06.2016
Max Havelka, nar. 24.07.2016
Max Svoboda, nar. 29.07.2016
David Pantlík, nar. 03.09.2016

syn Kateřiny a Erika Klofáčových
syn Veroniky Daňhelové a Michala Hlaváče
děti Veroniky a Stanislava Ingrových
syn Veroniky Havelkové
syn Magdy Borovcové a Radka Svobody
syn Kateřiny a Zdeňka Pantlíkových

Sňatky v Kostelci
Tomáš Hrbek – Zuzana Borkovcová
05.07.2016
kostel sv. Václava
Martin Pernica – Lucie Hýblová
29.07.2016
Vinný sklep Krýsa
David Horák – Zuzana Pavlasová
19.08.2016
Vinný sklep Krýsa
Tomáš Letocha – Veronika Bystřická
12.11.2016
kostel sv. Václava

Manželé Lucie a Martin Pernicovi

Úmrtí
Jaromír Kozák
Slavomír Chytil
Cecilie Klimková
Anežka Plachá
Marie Kvaltinová
Miroslav Šmerda
Marie Letochová
Eva Navláčilová

roč. 1938
roč. 1957
roč. 1927
roč. 1925
roč. 1949
roč. 1944
roč. 1932
roč. 1947

zemřel 15.03.2016
zemřel 23.03.2016
zemřela 09.05.2016
zemřela 16.07.2016
zemřela 22.08.2016
zemřel 23.08.2016
zemřela 12.09.2016
zemřela 28.11.2016
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Sbor pro občanské záležitosti
Zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Kostelci navštívili ve 2. pololetí paní Andělu Šimečkovou, která
oslavila kulatých 80 let. K dalšímu
významnému výročí 85 let popřáli paní Ludmile Formanové, Anně
Blažkové, Marii Horákové, Vlastě Augustinové, k výročí 86 let paní Ludmile Kůřilové a Arnoštu Dočkalovi,
k výročí 88 let panu Milanu Seluckému, Rudolfovi Augustinovi a Ludmile Michalové, k výročí 90 let paní
Boženě Kecové a Anně Poláškové
a k výročí 94 let paní Hedvice Navrátilové a Cecilie Felllmayerové. Přejeme všem jubilantům pevné zdraví.

Božena Kecová 90 let

Ludmila Formanová 85 let

Anděla Šimečková 80 let

Cecilie Fellmayerová 94 let

Hedvika Navrátilová 94 let
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Vítání občánků
6. listopadu 2016 připravil Sbor pro občanské záležitosti v Kostelci slavnostní přivítání
občánků, narozených v r. 2016.
Starostka přivítala do obce Kostelec sedm občánků, šest kluků a jednu holčičku. Kulturního programu se zhostily děti ze ZŠ Kostelec, pod vedením paní učitelky Mgr.
Lenky Duroňové.

Zleva: Miroslav Klofáč, Dominik Hlaváč,
Kristýna a Dominik Ingrovi,
19
Max Havelka, Max Svoboda a David Pantlík.

Soubor Kosteláci
KOSENÍ NOVOLHOTSKÝCH LŮK
4. června 2016 jsme brzy ráno odjížděli s nakutými kosami a srpy do Nové Lhoty, kam
nás pozvali naši přátelé z Horňácka. Ale nebyli jsme na místě určení první, krajem už
se nesly zpěvy Mužáků z Mikulčic, Nětčičáků, Habříků z Lovčic, Galáneček ze Sobůlek,
Hanáků z Prostějova či Drmolic ze Bzence.
Sluníčko už krásně svítilo a tak po lehké snídani se vydáváme na velikou louku, kde
byl každé skupině přidělen úsek k pokosení. Ten náš padl pod rukama Vojty Martinka.
Ze všech stran se ozývaly písně jednotlivých souborů a povzbuzování sekáčů. Po vydatné svačině, zpěvech a velkém loučení se rozjíždíme do svých domovů.
25. června 2016 SETKÁNÍ KOSTELCŮ ĆR V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Naším úkolem bylo zpívat, hrát a tančit v parčíku nedaleko náměstí a odpoledne jsme
se podíleli na Koncertu chrámových sborů v kostele sv. Jiří.

30.7.2016 SETKÁNÍ PŘÁTEL JIŽNÍ MORAVY VE STAROVICÍCH
Přijali jsme pozvání na tuto obrovskou akci, která se konala letos už podruhé. Spolu
s námi se jí účastnily i dva páry mladých - nevěsta se ženichem a družička s mládencem, abychom představili rozmanitost a odlišnost i krojů obřadních. Průvod krojovaných byl nekonečný, žhavé slunce nás provázelo na každém kroku a najít stinné
místečko bylo takřka nemožné.
Snad jen ve vinném sklípku, ale to by byl teplotní šok!!!
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13.8.2016 DOŽÍNKY
Příprava letošních dožínek - zvolení stárků a stárek i hospodářů - proběhlo bez větších problémů. Stárkovské páry Jakub Matula a Klára Kunická, Adam Rotrekl a Magdalena Doležalová, se své funkce ochotně ujaly, rovněž tak i manželé Ivana a Pavel
Hulatovy své role hospodáře a hospodyně. Nechyběli ani sekáči a odbíračky a dětská
drobotina.
Počasí bylo vpravdě žňové a také Dechová hudba ,,VLKOŠÁCI“ se v Kostelci dobře
uvedla.
Náš soubor pozval i hosty z Milotic, kterým se u nás v ,, Panské zahradě“ natolik líbilo,
že svůj odjezd posunuli až na pozdní večer. Nálada byla veselá a po dožínkovém pásmu už nic nebránilo tomu, aby se každý bavil po svém, při dobrém víně, písničkách
a tanci v příjemném areálu naší ,,Panské“ až do pozdních nočních hodin.
V neděli jsme se zúčastnili společně mše svaté na poděkování za prvotiny úrody, kde
stárci přinesli dožínkový věnec.

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY 24. - 25. 9. 25016
Role stárků se ujali Lukáš Zapletal a Klára Kunická, Adam Rotrekl a Magdalena Doležalová, tak, jak tomu tradičně v Kostelci bývávalo.
Počasí nám po oba dny přálo a tak hodové průvody byly bohaté a veselé, tak, jak se
patří.
Stárky i stárci se svých úloh zhostili velmi dobře, proto veliké poděkování patří jim
i jejich rodičům.
11.11.2016 ŽEHNÁNÍ NOVÝCH KOSTELECKÝCH VÍN A SVATOMARTINSKÁ HUSA
Letos opět akce určená pro kosteleckou veřejnost i naše přátele, kteří do Kostelce rádi
zavítají.
Nová vína kosteleckých vinařů požehnal Otec Vladimír: ,,Společné setkání má vždy
vést k radosti a vzájemnému poznávání. Kéž tomu napomůže i dnešní svatomartinské setkání. Díky za krásný podvečer. Ať Vás provází Boží požehnání a pomoc.“
Marie Bábíková
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ZO AVZO TSČ ČR Kostelec
I v letošním roce začala organizace svou činnost lednovou soutěží v bowlingu v Kyjově. Dále už klubové soutěže pokračovaly na střelnici v Kostelci.
První velká soutěž byla 24.dubna „ Velká cena osvobození Kostelce“ . Střílelo se z MPu a
Mpi. Na prvním místě se umístil Ing.Milan Krojzl, druhé místo získal Miroslav Plotnárek
a třetí Zdeněk Svoboda.
Další soutěží byl „Májový závod o pohár předsedy AVZO“ - MPi, který vyhrál Tomáš Žáček, druhý byl Václav Kúřil a třetí Petr Klimek. V květnu byl pro nepřízeň počasí biatlonový závod zrušen.
V měsíci červnu se konal již 16. ročník „ O pohár starostky obce Kostelec“. Ve střelbě z VPi
byl na prvním místě Ing. Marek Směřička a z MPi byl na prvním místě Václav Kúřil. V září
začalo další kolo soutěží, které začaly závodem„Podzim s pistolí“ MPi a VPi. Obě disciplíny
vyhrál Václav Kúřil. V září se konal ještě poslední závod „Podzim s puškou“ - MPu a VPu. Ve
střelbě z MPu byl na prvním místě Václav Kúřil a z VPu vyhrál Miroslav Skalický.
Mimo klubové soutěže probíhá na střelnici v Kostelci ještě soutěž v malorážní odstřelovačce okresu Hodonín. Střelnici využívají i členové Mysliveckého sdružení Hubert.
I v letošním roce prováděl zde cvičné střelby i klub policie Brno. Střelnici může využít
přes léto každou neděli dopoledne široká veřejnost a pod dohledem správců střelnice
si vyzkoušet své střelecké umění.
Při střelbě je v první řadě kladen důraz na bezpečnost a dodržování směrnic.
V měsíci červnu jsme uspořádali na střelnici oblíbené branné závody pro děti ZŠ a MŠ
Kostelec. Počasí dětem letos přálo a tak se akce se akce vydařila a děti strávily na střelnici příjemné dopoledne. Vyhrály všechny děti, které se závodů zúčastnily a odnesly si do
školy společnou cenu. Rovněž tak i děti z MŠ si odnesly společný dárek. Branné závody
byly ukončeny táborákem a opékáním špekáčků.
I v letošním roce pokračovaly práce na údržbě a úpravě střelnice brigádnickou činností.
Byla provedena terénní úprava se zaměřením na přístup ke střeleckým pozicím. Po této
úpravě mohou střelnici za pomoci asistenta využít i občané z řad vozíčkářů. Někteří to
již v letošním roce vyzkoušeli. Letos byla provedena oprava stolů a laviček a jejich zabudování v terénu. V příštím roce se bude nadále pokračovat v celkové údržbě střelnice
a budování technického zázemí .
Poslední akcí konanou na střelnici je „Poslední rána roku“, která se koná tradičně na Štěpána dopoledne. Zahájení je v 9,00 hodin. Chtěl bych tímto pozvat na tuto závěrečnou
akci všechny příznivce střelců.
Činnost AVZO Kostelec je možno najít i na internetu na stránkách: AVZO Kostelec
u Kyjova.
Zároveň přeji všem občanům pohodové prožití svátků vánočních, pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2017.
Za ZO AVZO TSČ ČR Kostelec předseda organizace Josef Ronek
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Myslivecký spolek Hubert Kostelec Vás srdečně zve
na

MYSLIVECKÝ PLES
7. ledna 2017 do KD Kyjov.
K tanci a poslechu hraje PANORAMA BAND
Předprodej od 5. ledna 2017 (16 – 18 hod, DK Kyjov)
Myslivecký spolek děkuje sponzorům za příspěvky
a podporu v činnosti a přeje spoluobčanům pěkné svátky.
Za MS Hubert Kostelec Zdeněk Mukenšnábl

SK KOSTELEC
Do nové sezony jsme vstoupili oslabeni o Marka Kůřila, který přestoupil do Sobůlek
a Robina Dobeše, který se vrátil do Osvětiman. Trenérem zůstal pan Svatopluk Macek. Kádr byl doplněn hráči Zdeňkem Kučerou z Kyjova, Josefem Hudcem, který se
po pauze vrátil k fotbalu a z dorostu byl přeřazen Franta Kvaltin. Odehráli jsme dva
přáteláky na našem hřišti. V prvním jsme porazili Vlkoš 4:1 a v druhém remizovali se
Žádovicemi 2:2
Nová sezona začala domácím utkáním s nováčkem ze Vnorov. Téměř celé utkání jsme
odehráli oslabeni o vyloučeného Oldu Talaše. Dvakrát jsme vedli, ale hosté dvakrát
srovnali na konečných 2:2. Další týden jsme se utkali opět doma se silnými Mikulčicemi a opět to skončilo remízou. V následující neděli jsme jeli do Starého Poddvorova.
Ve značně improvizované sestavě se nám podařilo vyhrát 1:0. Třetí domácí utkání
s Dolními Bojanovicemi skončilo bez branek. Pak jsme zajížděli na derby do Moravan.
Přestože jsme byli lepší, odvezli jsme si pouze bod za remízu 2:2. Po pátém kole jsme
se sedmi body obsadili 7. místo. Další tři utkání jsme ale nebodovali. Prohráli jsme
doma se Ždánicemi 3:4 i když jsme 3 krát vedli, ve Svatobořicích 8:3 a opět doma
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na hody s Dambořicemi 1:3. Ve Vracově jsme přišli o dva body za remízu 2:2, ale také
o vyloučeného Gábina Davida. Další domácí utkání jsme opět prohráli s nováčkem
z Lipova 0:3 a naše situace začala být vážná. Po další prohře v Nenkovicích 4:2 již bylo
jasné, že budeme hrát o záchranu. Velmi důležité bylo šťastné vítězství doma nad Sobůlkami 1:0. Debaklem skončil zápas s vedoucím týmem v Kozojídkách. Výprask 10:0
jsme ještě nepocítili. Poslední podzimní utkání bylo předehrou jara. Ve Vnorovech
jsme dobře bránili a bojovali, přesto jsme prohráli 2:1.
Máme pouze 11 bodů, Vracov má 10 a poslední Moravany 9 bodů. Na jaře nás bude
tedy čekat boj o záchranu. Všichni pevně věříme, že jej zvládneme co nejdřív.
Lépe se nám dařilo v okresním poháru. Byli jsme nasazeni až do druhého kola, kde
jsme v Tasově s mužstvem Hroznové Lhoty B postoupili až po penaltovém rozstřelu.
Ve třetím kole jsme v Boršicích porazili tým Suchova. Na jaře nás tedy čeká semifinále
s Velkou nad Veličkou B.
I v tomto roce pokračuje dorost pod vedením Pavla Kůřila a Milana Kopeckého.
Okresní přebor má však jen 11 týmů. Přestože jsme se 3 body předposlední, je nejdůležitější tým udržet.
Poprvé jsme přihlásili přípravku starší i mladší a to díky velkému zájmu dětí. Poděkování patří trenérům a vedoucím P. Navrátilovi, J Poláškovi a D. Vlachovskému. Je však
třeba tento tým posílit o další trenéry a vedoucí.
Naše hřiště, které po léta patřilo k nejlepším v okrese, je hodně zničené.
Příčinou je krtek. Pokud se co nejdříve nenajde někdo, kdo ho odchytí,
na jaře bude místo hřiště oraniště. Obracíme se tedy na veřejnost. Kdo se
pustí do boje s krtkem, dostane dobrou finanční odměnu.
ZMĚNA TERMÍNU KOŠTU – ROZHODLI JSME SE POSUNOUT KOŠT O TÝDENBUDE TEDY 4.3.2017.
Mgr. Břetislav Junášek – předseda SK

Výstava vín
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Cesta do Argentiny
Ze zápisků mé sestřenice Ludmily Blažkové, rozené Dufkové, která jela do Argentiny na pozvání svých sourozenců, kteří odjeli se svými rodiči do Argentiny 20.6.1930 a které od té doby
neviděla. Z těchto zápisků popisuji její zážitky a dojmy. /IX. pokračování
10.5.1966 úterý La Clotilde.
Je zamračeno a dost chladno. Od rána píšu deník. Odpoledne šijeme a opravujeme šaty
a večer si vyprávíme.
11.5.1966 středa La Clotilde.
Dnes jedu s bratrem Václavem k tetě Emile Kuligové na Tygru. Bydlí s dcerou Helenou,
která je na Tygře učitelkou. Obě mně srdečně vítají a mají radost, že jsem k nim přišla.
Mají pěkný rohový dům, kolem je zahrádka. V ní mají pomeranče, fíky, broskve, pomelo
a hroznové víno. Před okny je menší zahrádka v níž jsou různé květiny a ve stínu citroníku
roste zelenina. Kolem cesty jsou vysoké stromy, podobné našim topolům. V domě mají
čtyři pokoje, kuchyň,komoru, verandu a koupelnu. Teta má ještě další místnosti, vzadu
ložnici a řeznictví. V tom dělali a prodávali uzeniny. Na velkém dvoře mají slepice a psa.
Helenka učí dopoledne a má měsíční plat 13.000 pesos. Od 1. května 1966 začala vyučovat i dospělé, (kteří mají zájem) protože dříve tady školy nebyly a narozené děti zůstávaly
negramotné a tak jako dospělí mají možnost to dohnat. V Čaku je jich asi 120 000. Tady na
Tygře je 1000 obyvatel, z toho těch dospělých chodí do školy 88.
Teď na kole přijel i manžel dcery Milky, Boris Lucanoff. Bydlí na čakře asi 10 km odtud
a přivezl chlapce Raula, který tady chodí do školy. Boris je Bulhar, ale už umí docela dobře
česky, Milka ho česky naučila. Mluvím s ním asi hodinu. Pak jdeme k paní Ivanové – je
to Růženina švagrová. Bydlí sama, děti už má vdané a ženaté. Má také pěkný dům se zahrádkou. Jsme tam do 8 hodin. Večer si doma ještě povídáme, ale je mě pořád nějak zima,
proto mě uvařili čaj, dali do něj tekylu (kořalku) a spala jsem až do devíti hodin do rána!
12.5.1966 čtvrtek La Tygra.
Dnes je pěkně. Sluníčko svítí a je zase teplo. Procházím se po zahradě a po obědě jedeme
na čakru k Milce – dceři mého strýce Valentina Dufka. Veze nás na voze taženým koňmi
její manžel Boris Lukanoff. Jeho rodiče sem přijeli v roce 1924 z Bulharska. Je to hodný člověk, dříve byl důstojníkem z povolání u Argentinské armády. Též Milka je moc milá žena,
podobá se postavou strýci Valentinovi. Mají tři děti. Děvče a chlapec už chodí ve městě
do školy a nejmladší chodí první rok do školy na Tygře. Mají pěkný dům z pálených cihelneomítnutý. Tři pokoje – kuchyň, ložnici, verandu a koupelnu. Kolem domu je zahrádka,
v ní květiny a zelenina. Dále mají velký kalpon (skladiště) na bavlnu, traktor, různé stroje
a nářadí. Jsou tu ještě ohrady pro dobytek. Mají 8 koní, 10 krav, 50 slepic a kuřat. 40 hektarů osévají bavlnou. S lesem a pastvinami mají 1 kvádr – tj. 50 hektarů půdy.
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13.5.1966 pátek, čakra u Borise.
Je pěkný den. Procházíme se po dvoře a po zahrádce. Milčina maminka (moje teta Emila)
odjíždí a já s Milkou si prohlížíme fotky až do večera. Pak si ještě chvíli povídáme a jdeme
spát.
14.5.1966 sobota, čakra u Borise.
Dnes je opět pěkný den. Procházíme se po domě a po zahrádce, chvílemi píši nebo si vyprávíme. Na motorce přijel Milčin nevlastní bratr Laďa. Přivezl staršího syna Milky, kterému říkají Tito a chodí v Saenz Peňa do školy a bydlí i se svojí sestrou Josefkou u Milčiného
bratra. Než jdeme spát, tak si spolu vyprávíme.
15.5.1966 neděle, čakra u Borise.
Ráno jsme uklidily. Milka podojila dvě krávy a hned jsme se daly do vaření. Už včera upekla 5 bochníků chleba a dva plechy buchet. Boris zatopil v peci, kterou mají na dvoře, dal
tam všechno najednou a ono se opravdu krásně upeklo. Uhlí nemají, topí se dřívím, kterého je tu dost. Většinou je to kebračo kolorado, tvrdé červené dřevo, které má velkou
výhřevnost a vydrží pomalu velmi dlouho hořet, jako u nás uhlí.
Od rána vyhlížíme moje bratry s rodinou. Konečně v 11 hodin přijeli a jsme všichni šťastní,
že už jsou tady. Malá Marita jezdí na koni a ani se nebojí že spadne. Pak Milčiny děti a nakonec Karlos, syn bratra Václava. Děti z toho mají radost, koníček je krotký a už je na děti zvyklý. Všichni se bavíme, prohlížíme fotky a před odchodem ještě pijí maté (čaj argent.). Jenom
mně udělala kávu. Nechci si zvyknout pit maté (u nás se nedostane koupit). Na památku se
ještě fotografujeme a když už sluníčko zapadá, tak se loučíme a odjíždíme. Byli to moc milí
lidé, ta moje sestřenka s manželem. Budu na ně ráda vzpomínat. Mají to tam moc pěkné,
jak domek, tak i okolí. Jen letos byla špatná úroda bavlny a tak není peněz. Večer jsem ráda,
že už jsem zase „doma“. Tady se cítím nejlépe, opravdu mezi svými. U Milky na čakře nebylo
tolik komárů, ale polvorini obtěžovali celý den, ale už ne tak moc jako u Růženy!
Mirek Dufek, ročník 1923
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Výpis z Kroniky obce Kostelec u Kyjova
Výpis z kroniky byl proveden v létě 2016, v době, kdy první Kostelecká kronika byla zapůjčena z depozita Státního okresního archivu Hodonín do Kostelce se svolením obecního
úřadu.
Psaním první kroniky byl pověřen řídící učitel František Šamánek roku 1925. Jelikož
působil v obci již jako mladý učitel a jeho rodiče se sem přestěhovali 1889, začíná
kroniku informacemi o Kostelci z r.1884.
• rybníky- u panského dvora je rybníček pro drůbež. Pod Stráněmi rozléval se kdysi
veliký rybník, jehož stavidla byla prý na začátku bývalého pastviska a u louky. Nyní
zříme tam výnosné panské pole.
• v 19.století (asi v téže době, kdy byly otevřeny hnědouhelné doly v Kyjově 1844)
dobýval se zde hnědý uhel v „Randlíku“ . Ale velké spousty vod tam nahromaděné
dolování znemožnily, neboť nebylo tenkráte ještě strojů, které by postačily vodu
vyčerpávati.
• jsou tu 2 obchody smíšeným zbožím, krupařství, 2 hostince, 1 pekárna a 2 řeznické krámy, ve kterých se vysekává maso jen 3x v týdnu.
• Kostelec byl ve starých dobách sídlem úředním. V r.1838 bydlelo v něm ve 119
domech 719 obyvatelů, mezi nimi 20 rodin a 124 duší tvořilo židovskou obec,
která však s výjimkou dvou rodin bydlila rozptýleně po kraji. Tito židé přišli sem
z Hodonína.
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Stará škola stávala na kopci při kostele. Kdy byla vystavena, neví se. Ve starých
spisech je poznamenáno, že okolo r.1670 dostaly farní obce učitele. Část staré budovy školní obývá dnes p.Olša Jan, čís.147.
Nynější škola bez přístavby dostavěna byla v r.1834. Za stavbu její bez potahů
a nádenické práce vyplaceno bylo 5200 zlatých konvenční mince, což rovná se
10920Kč.Největší částkou přispěl na postavení budovy školní tehdejší patron školy kostelecké, arcibiskup olomoucký.
Dne 16.října 1879 dokončeno bylo v Kostelci vinobraní. Toho dne začal zde padati
sníh a den na to napadlo ho takové množství, na jaké nikdo z občanů se nepamatoval. Dne 18.října mrzlo silně, později se zase oteplilo.
Ve století 18. a 19. žilo v ulici Moštěnské a též Moravanské hodně židů. Na návrší
„Homola“ zvaném východně od Kostelce nacházejí se zbytky bývalého židovského hřbitova. Až na jednu rodinu vystěhovali se židé v r.1880 z Kostelce.
Žně v r.1882 započaly velmi časně. již 30.června bylo viděti na poli mandely. Zimy
a sněhu na počátku toho roku nebylo a po celou jarní a letní dobu nepršelo.
Dne 16.května 1885 napadlo do rána sněhu a ještě ráno padal sníh. Mnoho stromů
pod jeho tíží se polámalo. Před polednem za svitu slunečního obaleny byly stromy
ledovou korou. Mnozí lidé střásali sníh s obilí provazy, ale tím způsobili si škodu.
V r.1888 na návrh nadučitele Urbáška vysadila obec na návsí ovocné stromy na
oslavu 40-tiletého panovnického jubilea. Bylo vysazeno 12 jabloní, 9 hrušní a asi
50 stromků trnkových. Též na hřbitově na návrh téhož od brány ke kostelu a od
hlavních dveřích chrámových při cestě středem hřbitova vedoucí vysazeny stromky. Obec Kostelec obstarala 20 kaštanů, obec Čeložnice též, obec Kelčany akáty,
obec Hýsly lipky.
Ing. Kateřina Lašáková

Veřejná energetická soutěž Obec občanům
V letních měsících se v naší obci konalo 1.kolo veřejné energetické soutěže pořádané
v rámci celostátního projektu Obec občanům. Dodávky plynu i elektřiny pro naše občany
vysoutěžila společnost Centropol. Výsledné ceny, kterých bylo dosaženo jsou nakonec
výrazně nižší, než se původně předpokládalo a navíc se podařilo zbavit přihlášené domácnosti měsíčních paušálních poplatků.
Po počátečních rozpacích bylo nakonec přihlášeno 81 odběrných míst a celková úspora tak dosáhla 438 235 Kč. Průměrně tedy 5 410 Kč na jedno odběrné místo. Vzhledem
k tomu, že většina domácností má 2 odběrná místa, tak každá přihlášená domácnost díky
tomuto projektu zaplatí za plyn a elektřinu v průměru o 10 820 Kč méně. Zároveň s naší
obcí proběhla tato energetická soutěž také pro domácnosti v Moravanech, kde byla dosažena celková úspora 425 267Kč.
O konání druhého kola soutěže budete včas informování, mohlo by to být na jaře 2017.
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VOLNOČAS
BRAMBORIÁDA
Počátkem září jsme uspořádali kulturně a chuťově prospěšnou akci s názvem ,,Bramboriáda“. Jednalo se o nultý tedy zkušební ročník. Za krásného babiletního počasí
mohli všichni návštěvníci zakoupit a ochutnat různé pochoutky, které obsahovaly obyčejnou – BRAMBORU. Akce proběhla v prostorách fotbalového hřiště a spolu
s námi připravovala pokrmy z brambor i většina kosteleckých spolků. Jsme rádi, že
se k nám s radostí připojili a za to jim tímto děkujeme. Celou akci provázel i kulturní
program a radovánky pro děti – skákací hrad, čtyřkolky. Na programu během odpoledne se opět podíleli jak malí tak
velcí z Kostelce. Což přihlížejícím velmi
zpříjemnilo odpoledne. Také účinkujícím patří velký dík. V podvečer – kdy
ve stánku hasičů stále voněla příprava
bramboráků – se na pódiu objevila
taneční kapela Bigbíty rock a setrvala
tam za velkého ohlasu tanečníků do
večerních hodin. Původní nápad, organizace, průběh a mimořádně pěkné
počasí letošní Bramboriádě vyšlo doslova na jedničku. Už teď se těšíme na
další ročník oslavy počátku podzimu
a obyčejných brambor.
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ADVENTNÍ JARMARK
Odpoledne v neděli 27.11.2016 mnozí z vás strávili v kulturním domě na besídce dětí
ze základní školy a s tím spojeném Adventním jarmarku, který jsme pro vás uspořádali již po druhé. Stejně jako v loňském roce byla připravena i kavárna s různými
druhy káv, vánoční punč jak pro děti tak dospělé a vynikající štrůdl. Mezi prodejci,
kterých bylo letos 17, nechyběly ani výrobky dětí z místní školy a školky a zúčastnila
se také školka z Čeložnic. Jsme rádi, že je náš Adventní jarmark veden v duchu řemeslném, proto si mohli účastnící prohlédnout a také zakoupit zboží čistě rukodělné.
Např. zde byl stánek s perníčky, vitrážemi,
patchworkem, bezlepkovým vánočním cukrovím a spousta jiných. Aby se na jarmarku
líbilo všem, připravili někteří prodejci i dílničky pro děti. Doufáme, že se nám podařilo
navodit příjemnou atmosféru první adventní něděle. Těšíme se na vás na jarmarku, ale
před tím na spoustě akcí, které pro občany
uspořádáme ve spolku Volnočas v roce 2017.
Tentokrát byl celý výtěžek dobrovolného
vstupného ve výši 5600 Kč věnován Evičce
Radiměřové z Kyjova, která je upoutána na
invalidní vozík. Peníze budou použity na její
léčbu v lázních Klimkovice.
Lenka Vlasáková
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Bramborové empanády

(recept pochází z Argentiny)

Suroviny
Na těsto:
600 g brambor uvařených ve slupce
1 vejce
1 PL sádla
2 PL bramborového škrobu (např. Solamyl)
olamyl)
200 g hladké mouky
sůl
Na náplň:
2 kuřecí prsa bez kůže
2 PL oleje
1 červená cibule
1 kapie
sůl, pepř, mletý koriandr
1 PL worcestrové omáčky
chilli paprička
česnek (cca 1 stroužek)

Postup přípravy receptu
Nejdříve připravíme náplň – maso nakrájíme na drobné, asi centimetrové kostičky
a promícháme ho s kořením, worcesterem a olejem. Rozpálíme pánev a maso necháme na prudkém ohni zatáhnout. Když zbělá a začne chytat barvu, přidáme na kostičky nakrájenou cibuli a kapii a chvíli opékáme za stálého míchání. Nakonec přidáme
nasekanou papričku a česnek. Směs necháme vychladnout.
Oloupané, zchladlé brambory nastrouháme na jemno do mísy, přidáme sůl, lžíci
sádla, vejce, škrob a hladkou mouku a vypracujeme soudržné, ne příliš tuhé těsto.
To ihned rozválíme na placku asi 3 mm silnou a vykrojíme kolečka. Ty plníme vychladlou masovou směsí, taštičky uzavřeme
- pomažeme z obou stran rozehřátým sádlem a klademe na plech vyložený pečícím
papírem. Pečeme na 185o C do té doby, než taštičky na povrchu zezlátnou.
- nebo taštičky snažíme ve fritovacím hrnci než na povrchu zezlátnou.
Podáváme horké, jako přílohu volíme čerstvou nebo sterilovanou zeleninu.
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Výtěžek charitativní akce Volnočasu
v částce 5.600 Kč byl předán Evičce
Radiměřové z Kyjova, která je upoutána
na invalidní vozík. Peníze budou použity
na její léčbu v lázních Klimkovice.
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