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Obecní zpravodaj
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2018 a zanedlouho budeme psát nový letopočet 2019.
Nastává období rekapitulace a tak
jako doma, tak budou hodnotit uplynulý rok naše spolky a také svoji zprávu
o hospodaření bude předkládat úřad
obce.
Rok 2018 byl významný pro naši
obec tím, že byl rokem volebním.
V komunálních volbách z původních
zastupitelů zůstalo 5 a obměnili se
4 noví zastupitelé. Obměna jistě přinese nové náměty, vnese nové zkušenosti a především jsou to Vaši zastupitelé,
které jste zvolili Vy. Těm, kteří zvoleni
nebyli v těchto volbách a pracovali pro
naši obec, jmenovitě Marie Bábíková,
Mgr. Břetislav Junášek, Ing. Marcela
Měšťánková PhDr., Jiří Pokorák, děkuji
za jejich podíl práce pro naši obec.
V letošním roce jsme uspěli v konkurenci 25 obcí Jihomoravského kraje v soutěži Vesnice roku – ocenění
Modrá stuha za společenský život. Toto
ocenění je Vám všem spolkům za rozvoj a udržení kulturních aktivit. Děkuji
všem bývalým členům výboru pro kulturu a sport pod vedením paní Marie

Bábíkové, která do své práce dává kus
svého srdce a zúročuje své letité zkušenosti v návaznosti na aktivity svých
rodičů Barbory a Josefa Lužových.
Modrá stuha by nás neměla nechat
usnout a tak jak se snažíme na poli kulturním, bylo by dobře se věnovat i jiným oblastem.
Práci s mládeží, té se věnují velmi
dobře naší skauti, spolek Volnočas, rodiče dětí, sportovní klub, aerobik, farní
společenství a především naše škola
a školka svým rodinným přístupem.
Nadále chceme pokračovat v letním
„příměstském táboře“, aby naše děti
lépe poznaly svoji obec a utužily své
kamarádství.
Péčí o zeleň a životní prostředí ovlivňujeme každý svojí starostlivostí o naše
zahrady, předzahrádky, ale také svým
přístupem ke krajině. Ráda bych Vás
vybídla i k zimní procházce do Malšín,
na Losky, na kopec Randlík, kde letos
zaměstnanci obce vyčistili jižní stráň,
prořezali akátoví a dosadili listnaté
stromy. S podporou skautů udržujeme
tento Významný krajinný prvek pod
kontrolou před náletem invazivních
druhů. Máme zde možnost krásných

výhledů, na cestě najdete 2 houpadla a načerpáte energii. Na podzim naši
zaměstnanci vysadili 20 lip u nově vytýčené cesty od kostela do Nětčic a v blízkém okolí. Tyto aktivity si vyžádají péči
v novém roce a to sečení a vydatnou
zálivku. Lípy nám věnoval pan Pavel Šobáň, za což mu touto cestou děkuji.
Od jara letošního roku jste sledovali
úpravu obecní budovy č.p.143 – prodejna květin a bývalá pošta. V celé budově jsme vyměnili dveře, okna, udělala se nová fasáda, vyklidil se půdní
prostor budovy. V místě bývalé pošty
jsou nové podlahy, nové rozvody elektřiny a nové sociální zařízení. Vše je vybaveno novým nábytkem pro činnost
spolků a místo setkávání občanů.
Je Vás mnoho, komu patří ještě
poděkování za práci vynaloženou ve
prospěch obce. Záleží na nás všech,
jak budeme v Kostelci žít a rozvíjet své
domovy. Pěkně prožité vánoční svátky
a do nového roku především pevné
zdraví Vám přeje
Vlasta Lochmanová
starostka obce

Zprávičky z obce
Poplatky za svoz pevného domovního odpadu v roce 2019
činí 450,- Kč za jednu osobu a rok. Poplatek ze psa je 100,- Kč.
Na požádání objednáme psí známku s číslem popisným nebo
telefonním číslem.
Svoz odpadů se nemění – středa v lichý týden směsný
komunální odpad a v sudý týden bioodpad. Poplatky se budou vybírat u poštovní přepážky od 15. ledna 2019. Poplatky lze také uhradit bankovním převodem na účet obce
č. 9322671/0100 s variabilním symbolem čísla popisného. Celkovou platbu za Vaši domácnost si můžete telefonicky ověřit
na tel. čísle 518 615 629. Pokud nebude na popelnici známka
2019, společnost EKOR od měsíce února popelnici nevyveze.
Oznamujeme občanům, že ve dvorním traktu Staré pošty
nebo prostřednictvím zaměstnanců obce sbíráme použitý
kuchyňský olej! Olej musí být za studena scezený přes sítko
a v uzavřené PET láhvi. Takto zabezpečená PET láhev se uloží
do sběrné nádoby pro toto zřízené.

Děkujeme za vánoční strom, který vypěstovali a obci darovali manželé Pavel a Simona Kysovi.

Otevírací doba:
Obecní úřad :
Tel. 518 614 790
Pondělí, úterý, čtvrtek
8 – 12 13 – 15 hodin
Středa
8 - 12 13 - 17 hodin
Pátek
neúřední den

Pošta Partner: Tel. 518 615 629
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8 - 12
Středa
8 - 11

14 – 15 hodin
14 – 16.30 hodin

V PONDĚLÍ 31. 12. 2018 bude Pošta Partner UZAVŘENA.

Připomínáme všem, kteří byli dotčeni pozemkovou
úpravou, aby od 1. 1. 2019 do konce ledna 2019 podali
nová daňová přiznání na Finančním úřadě v Kyjově.
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Poděkování za podporu ve volbách
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu v komunálních volbách do zastupitelstva obce. Velice si
této podpory a Vašich hlasů vážíme. Věříme, že Vaši důvěru nezklameme, budeme se snažit prosadit naše cíle, které považujeme
za prospěšné k udržení a k rozvoji naší obce a pokračovat v již započatých projektech.
Děkujeme i Vám, kteří jste nás sice nevolili, ale zúčastnili jste se komunálních voleb. Ukázali jste tím, že Vám není lhostejné,
kam bude Kostelec v nadcházejících letech směřovat, ani jak se nám bude v naší obci žít.
Za kandidáty ODS Kateřina Lašáková

Ustavující zastupitelstvo
Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Kostelec dne 31.10.2018 byli
pro volební období 2018 – 2022 zvoleni :
Starostkou obce:
paní Ing. Vlasta Lochmanová
Místostarostou obce:
pan Ing. Vladimír Šimeček
Členové zastupitelstva:
Ing. Pavel Borkovec
Josef Hudec
Ing. Kateřina Lašáková
Ing. Miroslav Matyáš
Bc. Petr Navrátil
Jiří Šalša
Ing. Jiří Šušák

Vesnice roku
14. července 2018 jsme pro obec Kostelec převzali za účast v soutěži Vesnice roku 2018 v Jihomoravském kraji od hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka Modrou stuhu za společenský život v obci a ocenění v soutěži Jihomoravský krajáč za 1. místo Kostelecký vařený trnky.

Kostelecký zpravodaj
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Kultura
Dožínky 2018
Dožínková slavnost proběhla 18. srpna 2018. Hospodáři byli Jana a Antonín Sabáčkovi, stárci Adéla Kopecká a Adam Strnad,
Klára Kašná a Tomáš Robek. Hudební doprovod v průvodu i k tanci hrála Dechová hudba Vinařinka ze Žeravic.
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Hody 2018
29.-30.9.2018 Stárci : Adéla Kopecká a Adam Strnad, Klára Kašná a Tomáš Robek.
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Základní škola
Školní okénko
Školní rok 2018/19 byl slavnostně zahájen ve školní jídelně
v pondělí 3.9. Sešli se zde prvňáčci s rodiči, žáci a hosté - paní
starostka Vlasta Lochmanová a pan děkan Vladimír Mrázek. Naše
nové žáky uvítali svým krátkým programem žáci z 5.ročníku. Následovalo představování nových dětí, a protože jsme je obrazně
řečeno přivítali na naší školní lodi, dostaly krásné námořnické
čepice od své „kapitánky“, třídní učitelky Jany Kovářové. Všichni
jsme pak společně prvňáčkům poprvé zazvonili zvonečky.
V letošním školním roce navštěvuje naši školu celkem
52 žáků ( 1.roč. – 10, 2.roč. – 13, 3.roč. – 10, 4.roč. – 8 a 5.roč.
– 11 ). Do školní družiny chodí 28 žáků /z přípravné třídy, 1.,2.
a 3.ročníku/. MŠ v Kostelci navštěvuje 24 dětí. Ubyly děti v MŠ
Čeložnicích, kterých je letos jen 8.
Po roční přestávce jsme se souhlasem zřizovatele opět zřídili pro děti s odkladem školní docházky přípravnou třídu, do
které chodí 7 dětí. Bude je učit paní učitelka Pavlína Syslová,
která v loňském školním roce pracovala v MŠ.
Přes hlavní prázdniny jsme nelenili a připravovali školu na
nový školní rok. Školní šatna má novou podlahu, byla obložena a vybavena novými lavicemi, ve školní družině bylo položeno nové linoleum, nové dřevěné obložení přibylo na chodbě
do spodní šatny, byl zakoupen nový koberec, židličky a stolky
do přípr.třídy a družiny, opraven výdejní pult do ŠJ, zakoupeny
nové ubrusy a sítě do oken v tělocvičně. Na drobných zednických pracích a opravách odpadů a baterií u umyvadel se
podíleli obecní zaměstnanci.
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Na první společné schůzce zaměstnanců jsme naplánovali
akce pro žáky, které se budou konat v průběhu školního roku.
Škola se blíží k závěru s projektem z OP VVV „Moderní škola“.
O prázdninách byla zpracovaná a následně odsouhlasena MŠMT
2.monitorovací zpráva. Projekt musí být ukončen do 28.2.2019.
Po roce odmlky se rozběhly výstavy KŠG. Každoročně se první vernisáž a následná výstava váže ke kosteleckým hodům. Letos byly pro návštěvníky připraveny krásné fotografie ze Slovácka s folklorní tematikou od Mgr. Josefa Fantury, ředitele galerie
výtvarných umění v Hodoníně. V současné době jsou v prostorách školy vystaveny obrázky od Adély Hastíkové ze Šardic.
Začalo se i sportovat. Naši žáci se v rámci spolupráce mezi
okolními školami zúčastnili v Sobůlkách turnaje ve vybíjené a vybojovali vynikající 1.místo /ze 6 škol/.
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Nyní už všechno žije adventní, předvánoční atmosférou.
Uskutečnily se vánoční dílny, ve kterých žáci vyráběli ozdoby,
které budou k prodeji na Jarmarku 8.12.. Probíhá intenzivní
příprava na besídku a chystáme se na Mikuláše /5.12./, kdy
naši školu již po několikáté navštíví senioři z Čeložnic, kterým
děti předvedou v premiéře část sobotního programu.
Přeji občanům za všechny zaměstnance školy poklidné
a příjemné prožití vánočních svátků mezi svými blízkými a radostné vykročení do nového roku 2019.
Dušan Kovář, ředitel ZŠ Kostelec

Básně žáků 4. ročníku
Jako hvězdy za okny světla na stromečku vánočním.
na rtech se sbíhají sliny na večeři vánoční.
Nejkrásnější je být o Vánocích doma,
když je venku nasněženo a veliká zima.
Kristián Wágner
O Vánocích jíme kapra,
až zazvoní zvoneček,
zazpíváme koledy,
bude pěkný dáreček.

Ondřej Kvaltin

Těším se na kouzlo Vánoc,
na dárky a stromek.
Bude večer krásná noc,
svítit bude domek.

Anna Navrátilová

O Vánocích je tu lásky jako plné nebe,
když nám k tomu svítí stromek,
všechno nám to jede.

Dominik Něnička

Štědrý večer nastává,
sněhulák venku postává.
Za okny padá snížek bílý,
dárky budou už za chvíli.
Světýlka blikají na našem domečku,
děti a zvířátka sedí u stromečku.
Vyšli jsme z pokoje, viděli dárky,
hlesli jsme úžasem a venku slyšeli ptáky.
Na Silvestra nikdo nespí,
až zazáří rachejtle.
Všeci budou spokojení,
nový rok k nám přijede.

Zuzana Šimečková

Lukáš Kvaltin

Mateřská škola
V letošním školním roce bylo přijato 11 dětí do MŠ. Vznikla jedna třída
o celkovém počtu 24 dětí v rozmezí věku
2-6 let. Během září probíhala adaptace
malých dětí. Ve vzdělávání dle RVP, ŠVP
klademe důraz na rozvoj oblasti: zrakové, sluchové, sociální, poznávací a motorické, s využitím Hejného matematiky
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doplněné prvky vzdělávacího programu
Maxík. Důraz klademe i na zážitkovou
formu učení, čímž byly „Muzikantské
hrátky“ nebo „Muzikoterapeutická pohádka“ za doprovodu bubnů.
Navštívily jsme též sférické kino, divadlo Rolničky a úžasným zážitkem bylo
setkání s papoušky. V mateřské škole

proběhla logopedická depistáž a přínosem byl program prevence „Zdravé
zoubky“.
V odpoledních hodinách probíhaly besedy s rodiči na téma:“ Co má dítě
umět než přijde do MŠ“ s Mgr. Vlkovou,
„Agresivita dětí“ s Mgr.Bínovou nebo
„Prevence“ s panem Přikrylem.
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Nyní jsme se zaměřily na tvoření výrobků na vánoční jarmark a nacvičování čertího pásma na blížící se vánoční besídku s posezením a ochutnávkou cukroví. Poslední dny v tomto roce si s dětmi připomeneme vánoční
zvyky, zapějeme koledy a společně se budeme těšit na nadílku.
Tímto přeji Všem krásné, klidné a pohodové svátky vánoční. Dětem
spousty dárků a ostatním šťastné vykročení do roku 2019.
Ronková Jana, ved.uč.MŠ

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám touto cestou
poděkoval, za vaši podporu v letošních
komunálních volbách a za velkou přízeň, které se mi dostalo. Vážím si této
podpory i přesto (nebo právě proto), že
naše sdružení nemělo svého kandidáta na starostu, což jsme i před volbami
dávali veřejně najevo. Možná někteří
z vás po zveřejnění výsledků voleb
věřili, že změníme názor a kandidáta
postavíme. Osobně si ale nemyslím,
že pokud chce člověk pracovat pro
obec, že by musel být starostou či místostarostou, že to jde i jinak. Prozatím
vám můžu slíbit, že se budeme snažit
o maximální kontrolu hospodaření obce
a budeme naslouchat vám občanům
a vašim požadavkům.
Věřím tomu, že my všichni, vámi
zvolení zastupitelé, budeme pracovat
pro obec dle svého nejlepšího vědomí
a hlavně svědomí. Taktéž doufám, že
i vy občané, kteří nejste v zastupitelstvu či v některém z výborů, se budete
podílet na veřejném životě, ať už účastí
na společenských a sportovních akcích
nebo aktivní účastí na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. A hlavně si
přeji, ať už váš soused či kamarád volil
jakkoliv, abyste spolu dál zůstali přáteli
a třeba nejen nadávali na politiku (tak,
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jako medvídek Pú s prasátkem na obrázku), ale hlavně dokázali ocenit i to,
co se povedlo.
Ze své pozice předsedy výboru pro
kulturu a sport bych se chtěl stát hlavním komunikačním bodem mezi obcí
a spolky a stejně tak mezi spolky navzájem. Myslím si, že předejít spoustě
nedorozumění nejen v oblasti kulturní či sportovní lze dodržováním úplně
jednoduchých, staletími prověřených,
principů – vzájemnou otevřenou komunikací a dodržováním dohod a slibů.
Dále bych vám chtěl říci, že se po
celé čtyři roky svého mandátu budu
snažit splácet vaši důvěru a pracovat
pro obec, jak nejlépe budu umět. Možná byste mě rádi viděli v jiné funkci
(možná bych se v jiné rád viděl i já sám),
ale rozdělení funkcí v zastupitelstvu
není již závislé na samotném výsledku
voleb, ale na jednáních zastupitelů a na
jejich dohodě. Věřím tomu, že i z pozice
řadového zastupitele a současně předsedy výboru pro kulturu a sport budu
přispívat k tomu, aby se v tom našem
Kostelci lépe žilo. Z kulturních akcí, které nás v nejbližším období čekají, můžu
jmenovat: zpívání u vánočního stromu,
předsilvestrovskou zábavu s kapelou
Generace, lednový farní ples, únorový
košt slivovice, skautský ples a dětský

karneval či březnové akce maškarní
ples a košt vína. Z těch sportovních to
je především předsilvestrovský turnaj
ve stolním tenise a dále pak fotbalová
utkání našich mužstev v jarní části soutěží či vystoupení aerobiku v různých
koutech naší republiky.
Přeji všem krásné svátky, plné rodinné pohody a chvil strávených s vašimi nejbližšími. Rozloučím se s vámi
mým oblíbeným citátem amerického
spisovatele R. L. Smitha: „Ten, kdo nemá
Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani
pod stromečkem.“ Přeji vám, ať pravé
Vánoce nacházíte v srdcích svých blízkých nejen v nadcházejících svátečních
dnech, ale po celý rok.
Pavel Borkovec
zastupitel obce
a předseda výboru pro kulturu a sport
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Návštěva hejtmana
28.srpna 2018 navštívil naši obec Hejtman Jihomoravského kraje - pan JUDr. Bohumil Šimek (ANO).

Pouliční fotbalový turnaj 2018
Letošní první prázdninový den, v sobotu 30. června se na
kosteleckém hřišti uskutečnil již III. ročník pouličního fotbalového turnaje. Po zkušenostech z předchozích let jsme věřili, že
účast bude hojná a když jsme v sobotu ráno zjistili, že i počasí
nám přeje, dal se očekávat hezký fotbalový zážitek a především krásné setkání nás občanů či rodáků z Kostelce.
V sobotu po obědě nastalo na hřiště velké rojení fotbalistů ze všech ulic, turnaje se zúčastnilo více než padesát hráčů.
Jako obvykle mezi sebou zápolila mužstva ulic “U Hřiště+Kradlov“, “Moravanská+Moštěnská“, “Dědina+Záhumenice“
a “Čeložnická+Vídeňka“. Vítězem turnaje se podruhé za sebou stal tým ulic “Moravanská+Moštěnská“. Během krásného
odpoledne se také uskutečnilo utkání týmu maminek proti
dětem z přípravky, které svou kvalitou možná předčilo i souboje chlapů. Nezapomněli jsme ani na penaltovou soutěž našich nejmenších. Jak už je tradicí fotbalového turnaje, během
odpoledne vystoupila veleúspěšná děvčata z kosteleckého
aerobiku. Touto cestou bych jim chtěl poděkoval za reklamu,
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kterou dělají naší obci napříč celou republikou. V podvečer
pak začala ochutnávka vín místních vinařů, která již tradičně
slavila velký úspěch. O hudební doprovod se staral pan Staňa
Singr ze Skoronic. Dětská diskotéka, která začala v podvečer,
postupně přešla ve večerní zábavu a všichni hosté se bavili až
do pozdních nočních hodin.
Kdo zvítězil, není až tak důležité, to hlavní je, že se během
odpoledne sešlo kolem 300 občanů, kteří mají zájem o dění
v Kostelci a rádi se se svými sousedy potkávají nejen na ulici,
ale také při jiných příležitostech.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na celé akci
jakkoliv podíleli – všem z organizačního týmu, děvčatům
z aerobiku, vinařům za poskytnuté vzorky, rozhodčímu a všem
hráčům i fanouškům, kteří sami nejvíce přispěli k tomu, že se
celý den tak krásně vydařil.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť a v roce 2019 se na pouličáku
uvidíme zas!!!
Pavel Borkovec
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SDH
Zprávy z hasičky…
Vážení příznivci SDH, milé dámy
a pánové,
šťastné a veselé! Tomuto přání většinou předchází náročný rok a v roce
2018 tomu nebylo/není jinak. Zatímco
předcházející rok 2017 se nesl v duchu
oslav založení našeho spolku, v letošním
roce jsme se rozloučili s jeho posledním
zakladatelem Miroslavem Dufkem. Čest
jeho památce.
Košt pálenek, fašaňk, sběr železa,
stavění máje, účast v hasičské soutěži
při příležitosti setkání Kostelců v Kostelci nad Černými Lesy (opět 1. místo - gratulace), okrsková soutěž, dožínky, hody,
bramboriáda, lampionový průvod, a na

závěr turnaj ve stolním tenisu, tentokrát
30.12.2018 v KD Kostelec. To jsou kulturně-společensko-sportovní akce, na kterých se podílíme, účastníme nebo je doslova organizujeme, vše za podpory Vás,
spoluobčanů, sponzorů a v neposlední
řadě obce Kostelec. Právě obec v čele se
starostkou, v zády se zastupitelstvem, je
náš největší, silně spjatý partner v oblasti konání výše zmíněných akcí. Tato symbióza trvá od r. 1942, dobrovolní hasiči
v naší obci již přežili nespočet zastupitelů a starostů za posledních 76 let, na
některé se vzpomíná v dobrém, na jiné
se třeba zapomíná. Zdůrazňuji to proto,
že letos proběhly v celé republice komu-

nální volby; na tomto místě bych nově
zvolenému zastupitelstvu chtěl popřát
hodně zdaru v příštím volebním období, zdravý rozum a úsudek při svých
rozhodnutích, aby všechny jejich činy
sloužily jen ku prospěchu obce, resp.
nás všech občanů. Vy, voliči, pamatujte
si skutky svých zvolených zástupců, za
další čtyři roky budou skládat účty a Vy
budete mít možnost rozhodnout, jestli
jejich cesta byla tou správnou.
Vážení přátelé, šťastné a veselé!
Tomáš Kučera
náměstek starosty SDH
Kostelec u Kyjova

Kosteláci
Nelze než nezačít vzpomínkou na
dobrého a poctivého člověka, velikého ctitele dávných kosteleckých tradic
a zvyků, Čestného občana naší obce
a rovněž zakládajícího člena našeho
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souboru pana Miroslava Dufka, který
opustil naše řady 13. 9. 2018.
Bude nám chybět jeho dobrácký úsměv a jeho, již trvalá absence na
všech našich akcích.

Byl znám ve všech Kostelcích naší republiky, které navštěvoval na každoročních setkáváních Kostelců ČR.
Svatováclavské hody 2018 opět letos sluncem prozářené a už tradičně

Zima 2018

chasou rozjásané a hojně navštívené kostelecké hody, jejichž
povolení u obecního úřadu proběhlo tak trochu netradičně,
ale o to slavnostněji - při příležitosti 100. výročí naší republiky
i zpěvem státní hymny a Svatováclavského chorálu za doprovodu naší tradiční muziky, nám věrných ŽADOVJÁKŮ.
V neděli pokračovaly hody předáním Svatováclavského
věnce i s tradičním říkáním o věnci Otci děkanovi Vladimíru
Mrázkovi na farské zahradě.
A zde už tradičně náš soubor zpívá mariánskou píseň
a sadu hodových, právě sem na faru poskládaných písní.
V sobotu 6. října 2018 jsme přijeli popřát našim přátelům
do Moravan.
Mužský pěvecký sbor Paniháj totiž slavil 10. výročí svého
vzniku.
Bylo tam jaksepatří veselo.
A tož
,,Ať Vám to dlúho zpívá a pěkně notuje
a k temu dobrý vínko ať Vám šmakuje.
Šak Vy jste chlapci jak se patří,
výborní zpěváci ....
To všecko Vám přejú Kostelci“.

Skaut
Skautský muzikál 23. – 25.11. 2018
S dětmi z Kostelce jsme se letos vydali na skautský muzikál do
Chlumce nad Cidlinou. Jedná se o akci, na kterou si účastníci nacvičí hudební, herecké a zároveň taneční představení. V naší režii
bylo vystoupení s názvem Alice a Tobiáš, v hlavních rolích Nela Šimečková a Vašek Šimeček z Čeložnic. Do Chlumce jsme přijeli už
v pátek večer v DDM. V sobotu ráno nás čekala generální zkouška
a prohlídka místního zámku Karlova Koruna. Po dobrém obědě
jsme se připravili na samotné divadlo, jelikož jsme na scénu šli
jako první. Pak už jsme s úlevou sledovali herecké výkony ostatních účastníků. Po všech vystoupeních nás čekala společná píseň
“Za sto let“ a koncert místní kapely NATŘIJE. Poté už konečně přišlo ono očekávané vyhlášení výsledků. Naše úsilí bylo oceněno
4. místem a naším dobrým pocitem. Večer nás čekala společná
velká hra po městě a ráno jsme vyrazili na dlouhou cestu domů.
Skautský, kulturní i cestovatelský zážitek jsme opravdu získali, a protože by bylo škoda, na to jen tak zapomenout, a proto na skautském plese své představení zopakujeme.

Podzimky
Dny 26.–29.10. jsme prožili na střediskové akci v Nové Lhotě. To znamená, že kromě nás z Kostelce, tam byli
další skauti z okolí Kyjova. Vyrazili jsme
společně v pátek z vlakového nádraží.
Ubytovaní jsme byli na místní turistické
ubytovně a v ekocentru. Ještě ten den
nás čekaly společné hry a velká noční hra po vesnici, která nás uvedla do
děje celé akce: hledání praporu pluku,

Kostelecký zpravodaj

13

jenž v těchto místech v době poválečné pobýval. V sobotu jsme si vytvářeli
deníky a zjišťovali místa, na kterých by
se prapor mohl nacházet. Sami jsme si
na večeři uvařili těstoviny se sýrovou
omáčkou a chystali se na večerní oheň,
který nám ale bohužel počasí nedovolilo uskutečnit, a proto jsme se sešli
ve společenské místnosti, kde jsme si
zazpívali a zahráli předem připravené
scénky. V neděli po snídani se část z nás
vydala na mši a po ní jsme už všichni šli
na výlet na Javořinu. Trochu nám zapršelo, ale úspěšně jsme zvládli cestu tam
i zpět. Po návratu jsme měli slavnostní
večeři, jako připomínku 100. výročí vzniku Československa, zazpívali jsme naši
hymnu a na tuto významnou událost
jsme zavzpomínali i během kvízu V pondělí jsme museli bitvou získat látku, ze
které jsme potom vyrobili krásný prapor.
No a už nám nezbylo nic jiného než se
sbalit, uklidit a po nástupu se vydat na
cestu domů.
Anna Borkovcová

Skautské středisko Kyjov Vás srdečně zve na 2. ročník skautského
plesu. Uskuteční se v sobotu 2. února
od 20 hodin v kulturním domě v Kostelci. Krom tance a něčeho dobrého
na zub se můžete těšit i na bohatou
tombolu a zajímavý doprovodný
program. K tanci i poslechu hraje
skupina Bernardynos. Vstupné 100
Kč v předprodeji, 120 Kč na místě,
studentské vstupné 80 Kč. Více se dozvíte na webových stránkách ( http://
www.skautkyjov.cz/ples/ ), na e-mailu ples@skautkyjov.cz nebo na Facebooku. Těšíme se na Vás.
Anna Handlířová
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Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Kostelec
Jako každý rok i letos začala organizace svou činnost tradičně lednovou
soutěží v bowlingu v Kyjově. Dále už klubové soutěže pokračovaly na střelnici
v Kostelci.
První soutěž se konala v březnu
„3.ročník malorážní ostřelovačky“ a ještě
„Klubový přebor klubu vojáků v záloze“.
První velká soutěž byla 29.dubna
„23. ročník Velká cena osvobození Kostelce“ . Střílelo se z Mpu. a Mpi. - vyhrál
Tomáš Žáček z Kostelce. Další soutěží
byl 20. května „Májový závod o pohár
předsedy AVZO“ - vyhrál Petr Klimek
z Kostelce. 27. května se konal ještě
biatlonový závod, který vyhrál Jiří Kutil
z Milotic.
V měsíci červnu se konal již 18. ročník „O pohár starostky obce Kostelec“.
Ve střelbě z VPi byl na prvním místě
František Novotný a z MPi byl na prvním
místě Ing.Marel Směřička z Kyjova. V září
začalo další kolo soutěží, které začaly
závodem „Podzim s pistolí“. Ve střelbě
z MPi byl první František Novotný.
I v letošním roce střelnici využili
y
čle-

Kostelecký
K
ostelecký z
zpravodaj
pravodaj

nové Mysliveckého sdružení Hubert.
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.
26. 6. jsme uspořádali na střelnici
oblíbené branné závody pro děti ZŠ
a MŠ Kostelec. Počasí dětem letos přálo a tak všichni zúčastnění strávili 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.
V červnu jsme se zapojili do prezentace místních spolků na kulturním
domě. Tuto prezentaci uspořádala obec
v rámci soutěže „Vesnice roku“.
V září jsme se zapojili do akce „Bramboriáda“ pořádané spolkem Volnočas,
kde jsme nabídli tři jídla z brambor. Na
této akci naši členové prezentovali růz-

né zbraně a zájemci o střelbu si mohli
zastřílet na terče z různých vzduchových
zbraní.
I v letošním roce pokračovaly práce
na údržbě a úpravě střelnice brigádnickou činností.
V příštím roce se bude nadále pokračovat v celkové údržbě střelnice .
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, kteří mají zájem vystřelit si
z historické zbraně na terč dodaný vítězem z roku 2017. Výherce se stane autorem terče pro rok 2019.
Činnost AVZO Kostelec je možno
najít i na internetu na stránkách: AVZO
Kostelec u Kyjova.
Zároveň přeji všem občanům klidné
svátky vánoční a hodně úspěchů v roce
2019.
Za pobočný spolek AVZO TSČ
ČR Kostelec předseda organizace
Josef Ronek
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Aerobik TEAM Kostelec
Jak se máte? My sportovně. Již
v září jsme začali naplno trénovat nové
sestavy pro závodní sezónu roku 2019.
Tréninky probíhají 3x týdně (KD, škola)
pod vedením Zdenky Horákové a Karolíny Kunické. Po úspěšné loňské sezóně,
i nadále zůstáváme ve stejném tempu,
a usilovně pracujeme, jak na zlepšení
fyzické zdatnosti aerobiček, tak dbáme
na správné technické provedení aerobikových prvků. Jak jistě víte, z minulé
sezóny jsme si odvezli spoustu medailí
a ocenění. Naši obec jsme reprezentovali po celé České republice, nejdále
v Mladé Boleslavi, odkud byl přenášen
přímý přenos, a tak nás mohl sledovat
kdokoliv.
Z Mladé Boleslavi jsme si odvezli
stříbro a postup z III. výkonnostní třídy do druhé. Stali jsme se tak prvním
klubem v okrese, který soutěží ve vyšší
výkonností třídě (chcete-li lize). Další významné ocenění jsme si přivezli
z Olomouce, a to titul absolutního vítěze Aerobic tour v kategorii estetická.
Všechny týmy loňského roku byly
velmi úspěšné, a to díky dřině, odhodlání a pomoci všech, kterým záleží na
sportovním klubu v Kostelci. V klubu
aktuálně cvičí zhruba 70 dětí z Kostelce a širokého okolí. Děti jsou rozděle-
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ni do 6 skupin. Z toho 3 týmy patří do
komerčního aerobiku, další 2 týmy cvičí
fitness aerobik a poslední je sportovní
aerobik - duo.
Možnost aktivního sportovního vyžití dětí patří mezi základní pilíře každé obce a jsme nesmírně rádi, že tento pilíř z velké části naplňujeme. Toto
úsilí organizátorů, respektive trenérů,
je zcela dobrovolné a úctyhodné. Nejen, že věnují svůj volný čas tréninkům
a přípravě na ně, ale organizují veškerý
chod klubu (přes účetnictví až k samotným návrhům dresů, mixování muziky,
apod.). Taková práce stojí naše trenéry
desítky hodin týdně, je to jako druhá
práce.
Blíží se období Vánoc. My ovšem
nezahálíme a připravujeme se na Vánoční akademii Aerobiku Kostelec, kde
děti navodí vánoční atmosféru a ukáží,
co vše jsme od září zvládli nacvičit. Vidět nás můžete na plesech v blízkém
okolí (Vracov, Kyjov, Vřesovice, Ježov).
A kam se v nové závodní sezóně
chystáme? Pardubice, Praha, Brno,
Hodonín, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Bystřice, Ostrava,
Kyjov,...
Krásné Vánoce přejí veselé děti
z Aerobik TEAM Kostelec.

Zima 2018

Setkání seniorů
Dne 11.11.2018 proběhlo první společné setkání našich seniorů a seniorů ze sousedních obcí - Čeložnic, Hýsel, Kelčan
a Moravan v našem kulturním domě. Program setkání ovlivnilo datum konání akce, tedy den, kdy se žehnají Svatomartinská vína.
I nám pan děkan Vladimír Mrázek požehnal naše mladá vína. Kulturní program nám zpestřil herec a moderátor Českého rozhlasu
Brno pan Zdeněk Junák.

Vítání občánků
18.listopadu 2018 připravil Sbor pro
občanské záležitosti v Kostelci slavnostní přivítání občánků, narozených v r. 2018.
Starostka přivítala do obce Kostelec
pět občánků, tři chlapce a dvě děvčata.
Kulturního programu se zhostily děti
ze ZŠ Kostelec, pod vedením Mgr.
Lenky Duroňové.
Sára Navrátilová

Kostelecký zpravodaj

Jakub Hering

Matěj Šalamoun

Jakub Šimek

Berenika Zaňátová
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Místní knihovna Kostelec
Z nových knih
Helena Hardenová: Příliš mnoho pokladů
Rodinným sídlem Ronov nad Bělou bloudí po nocích podivné stíny. Ozývají se
strašidelné zvuky a ráno jsou otevřené dveře, které byly zamknuté. V jedné místnosti
archivu dokonce hořelo. Bloudí snad po zámku rodové strašidlo Eusebie Frebonie
s ohnivým závojem? A znamená to snad, že se na Ronov valí zlé časy? Nebo to dokonce věští smrt někoho ze členů rodu? Polyxeně Berkové tak nezbývá, než zmobilizovat všechny síly, aby přišla na kloub záhadě, která ohrožuje ji i celý zámek.
Cilla & Rolf Börjlindovi: Stále vládne mráz
Poslední případ z pera švédské autorské dvojice je mrazivější než kdy dříve. Jedné noci nalezne bezdomovkyně Muriel v centru Stockholmu vyhublé a plačící mladé
děvče. Jmenuje se Folami a podobně jako řada podobných dětí sem i ona přišla na
vlastní pěst, úplně sama. Muriel ji odvede na místo, kde přechodně bydlí, ale po nebezpečném incidentu se tam už neodváží zůstat. Proto požádá o pomoc bývalého
policistu a bezdomovce Toma Stiltona.
Taylor Adams: Není úniku
Studentka Darby Thorneová cestuje za svou nemocnou matkou. Kvůli sněhové
bouři uvízne na dálnici uprostřed ničeho a je nucena strávit noc na odpočívadle se
čtyřmi úplně cizími lidmi. Při hledání mobilního signálu si všimne ruky malé holčičky,
která je zamčená v jednom ze zaparkovaných vozů. Bez spojení a bez jakékoli možnosti se odtamtud dostat musí Darby přijít na to, kdo z jejích neznámých společníků
je dívčiným únoscem…
Radka Třeštíková: Veselí
O návratu domů... Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky
na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.
Oliver Pötzsch: Katova dcera a Rada dvanácti
Kat pátrá po zločinu mezi sobě rovnými. Jakob Kuisl cestuje v únoru roku 1672
na setkání katů do Mnichova. Poprvé dostal pozvání od Rady dvanácti a je to pro
něj velká čest. Doufá, že mezi členy Rady najde ženicha pro svou dceru Barbaru.
Netuší však, v jak zoufalém stavu se jeho dcera nachází: je těhotná a netroufá si se
otci přiznat.
V Mnichově mezitím vyjde najevo řada vražd mladých dívek a Jakob je požádán
o pomoc při vyšetřování. Všechny vraždy nesou pečeť katovského řemesla a podezření padá na Radu dvanácti…
John D. MacDonald: Skořicová pleť
Neznámí pachatelé vyhodí do vzduchu jachtu profesora Meyera. Při výbuchu zahynou tři lidé, mezi nimi profesorova neteř, která se před nedávnem vdala. Vypátrat
viníky se snaží dlouholetý profesorův přítel Travis McGee, který postupně shromažďuje fakta a rozplétá složitý příběh podvodníka. Nakonec odhaluje prohnaného
několikanásobného vraha, jenž pod různými jmény sváděl a zabíjel ženy, aby získal
jejich peníze.
Danielle Steel: Vyznamenání
V roce 1940 obsadí německá armáda Francii a šestnáctiletá Gaëlle se stává svědkem válečných hrůz. Němci vstoupí i do jejich poklidného města a Gaëllinu nejlepší
přítelkyni Rebeku i s rodinou deportují neznámo kam. O tom, kam Židé mizí, se ale
proslýchají strašlivé věci. Nikomu není možné věřit a z bývalých přátel se stávají pokrytci, kolaboranti a udavači. Gaëlle se rozhodne pro nebezpečný krok a přidá se
k odbojovému Hnutí odporu.
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Každou středu od 14 do 19 hodin si můžete zapůjčit tyto nové knihy a mnoho dalších,
včetně titulů z výměnného fondu, které u nás zůstávají po dobu šesti měsíců a pak je vracíme do knihovny v Hodoníně. S dobrou knihou se Vám budou příjemně trávit dlouhé zimní
večery.
Přeji klidné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně elánu a chuti přečíst si co
nejvíce knih.
Marie Horáková, knihovnice

Oslava 100. výročí vzniku samostatného Československa
Projev starostky k výročí
26. října 2018 se uskutečnila vzpomínková akce a oslava 100. výročí vzniku samostatného Československého
státu. 28. října před sto lety se v Źenevě
dohodlo, že nový stát bude republikou
a prezidentem se stane Tomáš Garrigue
Masaryk.
I tato zpráva doputovala před 100 lety
až k nám do Kostelce, byť v té době stále
ještě probíhala 1. světová válka, nejkrutější válka v naší historii, ve které zahynulo 10 mil. vojáků, 8,5 mil civilistů a postihla 38 států. Padlo v ní 300 tisíc vojáků
z českých zemí a mezi nimi jsou i vojáci
jejichž jmenný seznam je vyrytý na pomníku u něhož stojíme. Bylo jich celkem
13.
Nezapomínejme, že válka skončila
11. listopadu 1918, a to příměřím na
všech frontách v 11 hodin a 11 minut.
Byla to 1. světová válka, která změnila politické uspořádání Evropy, avšak
ne na dlouho. A teď k té naší historii, jak
ji zaznamenal obecní kronikář: „Utrpení
obyvatelstva bylo hrozivé a jen naděje,
že bude lépe, že národu našemu nadejde
okamžik svobody, usnadňoval snášeti válečné bídy a strasti. A ten okamžik skutečně nadešel. Bylo to 28. října, kdy z Kyjova
vracející se lidé přinesli zprávu o vykonaném převratu. Zakrátko dozvěděla se to
celá obec. Všichni naplněni byli velkou
radostí, že už tomu hroznému trápení
a strádání konec, že brzy shledají se
s těmi, kteří je museli opustiti, se svými
syny, popřípadě s bratry, muži nebo otci.
Ten den minul bez všelikých výtržnictví. „
Polního tažení se zúčastnilo celkem
63 mužů z Kostelce. Domů se již nevrátilo 11 mužů, jeden zůstal nezvěstný a jeden se vrátil nemocný a zemřel po válce
doma. Proto máme uvedeno 13 jmen na
našem pomníku.
17 let od ukončení zmiňované války
při oslavě 85. narozenin T.G.Masaryka a to
7. 3. 1935 se z kroniky obce dovídáme:

Kostelecký zpravodaj

„V předvečer konalo se obecní zastupitelstvo ve vhodně upravené učebně
I. třídy zdejší školy slavnostní veřejnou
schůzi, na níž promluvil o snahách a práci jubilantově řídící učitel Jos. Chytil. Potom shromáždilo se žactvo i obecenstvo,
utvořilo mohutný průvod, jenž s hudbou prošel vesnicí. Občané ozdobili své
domy, jak nejlépe dovedli, a tak tato oslava zanechala v myslích obyvatel hluboký
dojem.
V jubilejním roce usneslo se obecní
zastupitelstvo zbudovati na návsi důstojný pomník obětem světové války a prvnímu presidentu republiky Československé
Dr.T.G.Masarykovi.
K tomu účelu darovala obec vhodné
místo u zámku a základní kapitál 1.500K.
Jakmile se ustavil výbor pro postavení
pomníku, ihned bylo začato s přípravnými pracemi. Po dobré úvaze zadáno
zhotovení pomníku umělci akad. sochaři Juliu Pelikánovi v Olomouci. Základ
a podstavec zhotovila fa Rud. Petr z Kyjova, která pomník přivezla a postavila.
Poznamenávám také, že někteří občané
velice obětavě zdarma pomáhali svými
potahy i ručně upraviti místo kolem pomníku a ukliditi náves. Našli se bohužel
i takoví jedinci, kteří odepřeli jakoukoliv
součinnost při tomto díle, jež zůstane po
dlouhé časy památníkem kulturní úrovně našeho obyvatelstva.“
Za velké účasti místního a i okolního
obyvatelstva, úřadů, spolků, korporací
a legionářů byl odhalen pomník 21. srpna
1938 a odevzdán do ochrany obce a všeho obyvatelstva. Pomník si vyžádal nákladu skoro 14.000K; zbývá upraviti okolí
jeho, což bude potom ozdobou obce.
Dochoval se také zápis o schůzi funkcionářů politických stran, zástupců legionářů a obecní rady ze dne 27. března 1938
v hostinci pí. Dočekalové, na kterém byl
zvolen užší přípravný výbor pro postavení
pomníku, jmenovitě Josef Chytil, Václav

Sůkop, Josef Rupec, Ant. Něnička, Hynek
Chamraďa, Jakub Kůřil a Edmund Rupec.
Dále bylo projednáno financování pomníku, a to dávkou ze zábavy v neděli velikonoční, sbírkou po obci a z každé pořádané
zábavy 50% čistého zisku až do zaplacení
pomníku, a navrženo, aby z obecní pokladny bylo věnováno 1000 Kč.
Z pomníku se Kosteláci neradovali
dlouho, když v roce 1939 zabral republiku Hitler, utvořila se tu skupina „Hitlerjugend“, kteří společně se skupinou vlajkařů naplánovali svržení pomníku a tak
to také za pomocí Kyjovjáků i provedli.
Přehodili prezidentovi přes hlavu ocelové lano, zapojili za auto a pomník strhli.
Poškozený pomník byl po celou dobu
uschován na půdě ve škole a postaven až
po válce v roce 1945, a to v provedení jak
jej známe nyní – bez vojenských holínek.
V tomto roce byla vyryta jména obětí
II. světové války.
Občané Kostelce nesli toto znehodnocení jejich úsilí velmi špatně, vesnicí
se začal šířit hněv, někteří výtržníci se
z obce i vystěhovali. Ale tato smutná událost měla za následek také to, že v době,
kdy se pomníky T. G. Masaryka musely
z veřejných míst odstraňovat, v Kostelci
již na toto nikdo nepomyslel.
Zásluhou obětavých žen, členek Českého červeného kříže se areál kolem pomníku udržoval v pořádku. Hlavní starost
o celý areál měla slečna Štěpánka Zemková, která se starala jak o výsadbu tak
i údržbu celého areálu.
Velkým ctitelem T. G. M. byl pan Slávek Malý, který každoročně potají pověsil
na pomník v den prezidentových narozenin věnec s trikolorou od zahradníka
p. Kudra.
Po sametové revoluci členové místního Občanského fóra nechali pomník
očistit a upravili areál v přehledný parčík.
Postavili kamennou opěrnou zeď za pomníkem a vydláždili prostor kolem po-
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mníku. Největším iniciátorem úpravy byl
p. Karel Luňák.
100 let se podaří dožít málokomu,
i ten náš stát se několikrát zachvěl v základech, byl to rok 1939, kdy republiku
zabralo nacistické Německo, 2. světová
válka skončila v roce 1945 a opět náš pomník zachycuje 5 obětí této války. Dalším
historickým mezníkem byl rok 1948 se
stejným datem 28. října vyhlášením znárodnění. Nám dospělým je tato historie
známa, je naší povinností tuto dobu stále
připomínat a objasňovat o co v této zemi
šlo. Bylo to velmi temné období, období
strachu a ztráty osobní svobody.
Události roku 1968 zprvu nadějné
v roce 1969 přitvrdily a skoro zázrakem
jsme se dočkali Sametové revoluce 1989.
Už i to bude příští rok 30 let.
Učit se z historie je velmi moudré,
naší povinností je stále uchovávat tento
národní odkaz. Těšme se z míru ve kterém žijeme a ze zdraví kterým jsme obdarováni.
Děkuji všem, kdož se vzpomínkového
večera zúčastnili a všem, kdo se na něm
organizačně podíleli. Je to vedení základní školy, žáci školy, národopisný soubor
Kosteláci, Sbor dobrovolných hasičů,
vojenská historická skupina, dechová
hudba Vinařinka, zaměstnanci obce a Vy
všichni přítomní.
Oběti I. světové války 1914 – 1918 –
ze vzpomínek pana Ladislava Kudra:
František Dufek – bydlel v Moštěnské
ulici a pracoval ve Sklárně v Kyjově.
Alois a Julius Havlišovi – bratři, jejichž
otec byl krejčí, bydleli v ulici Za Humny
v dvojdomku Hrabec a Havliš, později jeden dům Hanákových.
Josef Jedlička – vrátil se nemocný, bydlel na návsi.
František Jedlička – bydlel v Moštěnské ulici, byl svobodný, jeho bratr šlapal
varhany a sestra se provdala za Rajsigla
(domek Vavřinových).
Antonín Křenek – bydlel v Moravanské ulici, první dům.
Josef Křenek – padl v Itálii, bydlel
v Moštěnské ulici.
Štěpán Měsíček
Václav Ondříšek – syn Ignáce Ondříška, byl svobodný a padl v Itálii. Bydlel
v Moravanské ulici, od pumpy druhý
dům.
Josef Sedláček – bydlel v Moravanské ulici, měli syna Ladislava.
Boh. Vašíček – byl zaměstnán v Kyjově u Gregora, měl syna a dceru, bydleli
na Vídeňské špici.
V. Vlachovský – bydlel v Čeložnické
ulici, měl syna a dceru.
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Spolek Volnočas
Pohledem z okna nám neunikne, že podzim už skončil
a přechází v zimu, a co nevidět přivítáme rok 2019. Proto se
rádi ohlédneme za našemi akcemi posledního půlroku:
1.září se prázdniny pomalu blížily do finiše, ale ještě než
jsme skočili rovnýma nohama do školního kolotoče, chtělo to
nějaký parádní závěr. Fajn zábava, něco dobrého na zub, posedět s přáteli…..

Kostelecký zpravodaj

Proto jsme pro vás letos pořádali - už zkušenější, znalejší
a povzbuzeni vašimi reakcemi na předešlé ročníky, již 3. ročník Bramboriády - v první řadě ochutnávku spousty bramborových specialit a dobrot, které připravily místní spolky, a že
bylo z čeho vybírat!
A protože ke skvělému jídlu patří i skvělá zábava, součástí
byla i řada vystoupení. Naše kostelecké aerobičky se připo-
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mněly se svými letošními vítěznými skladbami, pod pokličku
folkloru nás nechali nahlédnout Zpěvulenky a Kosteláci, děti
pobavilo divadélko Řád Červených Nosů a holky z Fantastické osmičky nás opět pořádně rozparádily.
I když nám počasí celou akci předčasně ukončilo opravdu
silným deštěm, a k večeru jsme museli zrušit Bigbity Rock,
myslím, že jsme si i tak celou akci všichni užili.
Na Mikuláše jsme i letos přichystali mikulášské balíčky
pro děti do školy a školky.
8. prosince jsme se setkali na ADVENTNÍM JARMARKU se
spoustou dobrot a zábavy. Jsme rádi, že jste se přišli s námi
vánočně naladit, odpočinout si na chvíli od pečení, uklízení a shánění dárků, zkrátka jen tak vypnout a nasát vánoční atmosféru. V nabídce bylo na prodej spoustu drobných
dárkových předmětů, tradiční vánoční občerstvení, cukroví
a prodej čerstvě vyrobených zabijačkových specialit z „obecní zabíjačky“.
Během jarmarku se nám představily děti ze základní školy se svým vánočním vystoupením a k poslechu hrála úžasná cimbálová muzika ZUŠ Kyjov. Během celého jarmarku si
mohly děti nazdobit podle své fantazie malou lucerničku, se
kterou jsme se v podvečer vydali lucerničkovým průvodem
k vánočnímu stromu, kde nás čekalo jeho slavnostní rozsvěcení a připomenutí blízkosti Vánoc. Celý průvod i rozsvěcení
stromu bylo přímo pohádkové.
Novinkou bylo Vánoční obdarování babiček v Charitním
domě pokojného stáří v Čeložnicích, kdy si každý z nás mohl
vybrat dané jednotlivá přání a posléze ho nějaké babičce splnit.
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Jarmark

Poděkování
Rozdávat radost kolem sebe a potěšit ty, kteří potřebují
pomoc druhých, se rozhodlo Občanské sdružení VOLNOČAS
v Kostelci. Nabízeli mimo jiné dáreček pod stromeček aneb
splněná přání. Věnovali je našim klientům Charitního domova
pokojného stáří v Čeložnicích.
Touto cestou chceme vyjádřit upřímné poděkování všem
za výborný nápad a zdařilou akci.
Všechny obyvatelky našeho domova byly překvapeny a
velmi potěšeny. Návštěva i s dárečkem či splněným přáním
jim udělala velikou radost.
Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili, mysleli na
druhé, přišli, potěšili a dali tak kousek svého srdce potřebným.
Charita Kyjov – Dům pokojného stáří Čeložnice

Kostelecký zpravodaj
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Zabijačka

Foto obce

Hřbitovní - zeď před rekonstrukcí

Hřbitov - brána před rekonstrukcí

Sdělení Okresního soudu
v Hodoníně k řízení
o péči o nezletilé děti.
Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1.9.2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém řízení, konkrétně v řízení, týkajících se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s
nimi. V souvislosti s tím žádá soud všechny rodiče, podávající k
soudu návrh na úpravu těchto záležitostí, aby:
1/ V návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon) na oba rodiče.
2/ Počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude
soud oba rodiče telefonicky kontaktovat a dohodne s nimi
další postup.
Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině případů k významnému zkrácení doby trvání řízení, je proto i v
zájmu samotných rodičů a jejich dětí. Všem rodičům za jejich
respektování soud předem děkuje.
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Hřbitov - brána

Hřbitov - zeď
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Chodník u hřiště
Kostelec

Stará pošta - únor 2018

Stavění vánočního stromu

Stará pošta - prosinec 2018
Ve vinohradu

Podzimní orba

Inzerce

Losky

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM KOSTELCE

Vyhněte se současnému zdražování energií
Náklady na topení – ohřev vody – vodné
Vážení občané,
Od 1. ledna 2019 všichni dodavatelé energií výrazně navyšují ceny za dodávky plynu a elektrické energie, 20 – 30 %.
V rámci projektu Šetříme občanům využijte bezplatného poradenství.
Bližší informace dostanete u pana Romana Ondříška na tel. 725 24 45 45

Kostelecký zpravodaj
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Jubilea

STATISTIKA obyvatel k 10.12.2018

80 let
Kozáková Růžena
Navrátil Oldřich

88 let
Dočkal Arnošt
Kůřilová Ludmila

85 let
Dobrovolná Marie
Konečný Josef
Pavková Marie

89 let
Koníčková Vlastislava
Dubská Vlasta

86 let
Pantlíková Květoslava
87 let
Zimáček Jan
Formanová Ludmila
Horáková Marie
Augustinová Vlasta
Dufková Květoslava

01.01.2018:
904
8
Narození:
Úmrtí:
14
Přihlášení:
13
Odhlášení:
20
Počet obyvatel: 891
Sňatky: 22

90 let
Michalová Ludmila
Augustín Rudolf
92 let
Polášková Anna
96 let
Navrátilová Hedvika

Zlaté svatby :
27.04.2018 50 let František a Štěpánka Horákovi
22.06.2018 50 let Josef a Eva Lindnerovi
06.07.2018 50 let Stanislav a Marie Navrátilovi
Úmrtí :
Leden:
Březen:
Duben:
Květen:
Červenec:
Září:
Říjen:
Listopad:

Cecilie Fellmayerová roč. 1922, Alena Izsóvá roč. 1961
Lidmila Šmerdová roč. 1937, Milan Selucký roč. 1928
Anna Dolanová roč. 1933, Božena Kecová roč. 1926
Zdeňka Zlámalová roč. 1954, Anna Blažková roč. 1931,
Vladimír Michal roč. 1961
Josef Kec roč. 1931, Jan Štěpnička roč. 1957
Miroslav Dufek roč. 1923
Samuel Zelenák roč. 1949
Jindra Chamraďová roč. 1956

Nejbližší akce v obci Kostelec
80 let Navrátil Oldřich

80 let Kozáková Růžena

90 let Augustín Rudolf
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Nejbližší akce v obci Kostelec
24.12.2018
Betlémské světlo
27.12.2018
Žehnání vína v kostele s posezením ve sklípku
28.12.2018
Zábava v KD – Generace
30.12.2018
Pinpongový turnaj v KD, pořádají hasiči
05.01.2019
Tříkrálová sbírka
18.01.2019
Farní ples
02.02.2019
Skautský ples
16.02.2019
Košt slivovice, pořádá SDH Kostelec
24.02.2019
Dětský karneval, spolek Volnočas
02.03.2019
Maškarní ples
09.03.2019
Košt vína, pořádá SK Kostelec
30.04.2019
Stavění máje, pořádá SDH Kostelec
29.06.2019
Pouliční turnaj, pořádá SK Kostelec

89 let
Koníčková Vlastislava

96 let
Navrátilová Hedvika

90 let
Michalová Ludmila

Zima 2018
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