KOSTELECKÝ
ZPRAVODA J
LÉTO 2018

Máme se
jak na zámku
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Tak jsme soutěžili 8. června 2018 v soutěži Vesnice roku 2018.
Děkujeme všem za pomoc a účast.
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Obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,
pravidelně Vás informuji na této stránce o činnosti zastupitelstva naší obce a začnu zprávou o stavu naší školy, která se objevovala pravidelně na těchto stránkách a které se věnovalo nejvíce práce od roku 2015. Na konci loňského roku zvítězila ve výběrovém řízení Stavební firma Plus s.r.o.
Hodonín s nejnižší nabídnutou cenou 69 mil. Kč a čekali jsme do dubna tohoto roku na poslední
– 3. dotaci z ministerstva školství – 28 mil. Kč. Skutečnost je taková, že i když náš záměr byl vyhodnocen třemi hodnoticími komisemi a doporučen k financování, stavbu jsme nezahájili z toho
důvodu, že bychom nestihli proúčtovat a tím i proplatit 1. získanou dotaci – 24 mil. Kč, a to
i přes naše snahy o udělení výjimky a posunutí termínu vyúčtování. 2. získaná dotace byla ve
výši 16 mil. Kč. Chybějících 24 mil. Kč a nutný vlastní podíl ve výši 14,5 mil. Kč, který byl zajištěn
dlouhodobým úvěrem, nám neumožnil zahájit tuto stavbu. Dluh 38,5 mil. Kč by mohl ohrozit naši
obec v dalších investičních záměrech. Problém vzniklý časovou ztrátou na ministerstvu školství
– „tzv. aféra Pelta“, kdy ministerstvo nevyhodnocovalo podané žádosti o dotaci a vedlo až k odvolání ministryně, bylo velkým zdržením a důvodem našeho odstoupení od realizace v tomto
roce. Obce za takovou liknavost, jakou předvedlo ministerstvo školství, bývají často tvrdě finančně potrestány, zodpovědnost jde za rezortními politiky. Nám se komplikuje předškolní a školní
vzdělávání našich dětí, zmařila se vynaložená práce a vydané finance. Rodiče dětí jsou v nejistotě
v podobě provizorního řešení objektu mateřské školy. Komplikací zůstává také obstarání obědů
pro děti z obou školních zařízení.
V současné době máme platné stavební povolení a budeme se opět ucházet o dotace, pokud
možno na celou stavbu. Mateřská škola, která je stále v provizorním prostoru, není do budoucna
udržitelná a zůstane trvalou prioritou pro další volební období.
Od jara 2018 máme hotové pozemkové úpravy, majitelé pozemků mají nové listy vlastnictví, někteří již požádali Státní pozemkový úřad o vytýčení pozemků, na kterých plánují jakkoliv hospodařit. Nezbytným krokem pro všechny, kteří byli dotčeni touto pozemkovou úpravou, je podání
nových daňových přiznání na Finančním úřadě v Kyjově od 1.1.2019 do konce měsíce ledna 2019. Obec požádala také o vytýčení některých pozemků, avšak prioritou budou protipovodňová a protierozní opatření a obslužné cesty z Kostelce do Kyjova – cesta kolem Malšinky a cesta
z Kostelce do Nětčic kolem zavezeného úvozu. Cesty budou prozatímně vyježděné, náklady na
realizace jsou v řádu desítek milionů Kč.
V březnu letošního roku začala Ŕímskokatolická farnost se stavbou východní ohradní a opěrné
zdi okolo kostela včetně nové brány. Hodnota stavby ve výběrovém řízení je 1 086 000,- Kč, z toho
dotace z ministerstva zemědělství na tuto stavbu bude 697 000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek 300 000,- Kč a zbývající část musí doplatit farnost Kostelec u Kyjova. Stavbu provádí
stavební firma NATRIX VZ, s.r.o. Hodonín. Moje dlouholeté iniciace a vynaložené úsilí považuji za
příklad dobré spolupráce mezi obcí a Římskokatolickou farností, která je vlastníkem pozemku
hřbitova a obec je pouhým správcem hrobových míst.
Také Sportovní klub byl úspěšný a získal 50% dotaci na závlahu fotbalového hřiště ve výši
200 000,- Kč. Nutnou součástí bylo zřízení studny, kterou na svém pozemku vybudovala obec
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a která může sloužit i jiným účelům, než závlaze. Protože jsme dlouhá léta kupili zeminu kolem
hřiště z důvodů navýšení plochy hřiště, tímto závlahovým systémem je zemina již nepotřebná
a bude nabídnuta k prodeji. Abychom mohli vhodně upravit okolí hřiště, je snahou vedení obce
komunitně pojednat další možnosti využití těchto ploch pro širší veřejnost, mám na mysli hlavně
pro děti na dětská hřiště atp.
Obec byla úspěšná v žádosti o 50% dotaci z JM kraje ve výši 249 000,- Kč na Víceúčelové centrum
– Stará pošta. Nyní je už viditelné zvenčí, na budově jsou vyměněna okna, dveře , okapy, uvnitř je
nová elektroinstalace, zateplený strop, budou nové podlahy a vybavení nábytkem. Záměrem je
vytvořit prostor pro setkávání rodičů s dětmi, mládež, spolkovou činnost, seniory, pro pořádání
přednášek a besed.
V letošním roce jsme stále měli možnost a ještě i máme do konce tohoto roku využít dotace
z ministerstva práce a sociálních věcí – na zaměstnance na údržbu veřejné zeleně, majetku obce
atp. Tato dotace je velmi přínosná nejen z hlediska pracovního - pro potřebné občany, ale hlavně pro provoz obce, zalévání a udržování veřejné zeleně, čištění významných krajinných prvků,
drobné řemeslné opravy, to všechno děláme svépomocí a hlavně s minimálním použitím obecních prostředků. Možná jste si všimli, že pracovník na údržbu hřbitova používá k likvidaci plevele
„plamenomet“ a hubíme plevel ohněm, abychom si sami nezamořovali ovzduší nebezpečnými
chemickými přípravky, i když jejich výrobci tvrdí, že jsou naprosto bezpečné. Chci omezovat použití herbicidů na bázi glyfosátů a jiným podobným, chci, aby se u nás používaly pouze k potlačení
invazivních rostlin, celíku kanadského (vyskytuje se hlavně na Loskách), akátu a pajasanu. Pajasan
žláznatý je velmi invazivní a obtížný keř, či strom, který je potřeba v zárodku likvidovat.
V měsíci červnu byla obec oceněna Modrou stuhou za náš spolkový život. Tato cena nebyla udělena za 2 hodinovou prezentaci našich spolků, ale spolky prokázaly, že jde o stálou činnost jak ve
prospěch svých členů, ale také spoluobčanů. Děkuji tímto nejen těm, kdo se podílel na prezentaci, ale jak členům žijícím, tak i těm členům kteří byli u zrodu organizací a na jejichž tradici se navázalo. Slavnostní předání se uskuteční ve vítězné obci JMK Hrušky u Slavkova a to dne 14.7.2018.
S přáním pěkných letních dnů
Vlasta Lochmanová, starostka obce

Oznamujeme připravovaný záměr
rekonstrukce venkovního vedení
NN, které bude obnoveno podzemním vedením NN. Předpokládáme termín realizace uvedeného
investičního záměru ve 2. čtvrtletí
roku 2020. Stavbou bude dotčena
část obce Kostelec. Konkrétně to
bude část ulice Hlavní od Kyjova
levá strana směr Čeložnice po mostek za č.p.304, pravá strana návsi od
č.p.67 směr Čeložnice po mostek za č.p.52, levá strana ulice od hřiště směr č.p.271, část ulice
od hlavní silnice po kostel sv. Václava (po schodiště) (viz. mapka).
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Výsledky soutěže Vesnice roku 2018
Naše obec se již potřetí přihlásila do krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Jihomoravském kraji. Zúčastnilo se 25 obcí, které mohly získat nejvyšší ocenění – zlatou stuhu,
dále pak modrou stuhu za společenský život, bílou stuhu za činnost mládeže, zelenou za
péči o zeleň a životní prostředí a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského
subjektu, diplomy, mimořádná ocenění a čestná uznání.
Kostelec získal Modrou stuhu za společenský život. Součástí je nepovinná kategorie Jihomoravský krajáč a náš recept na Kostelecký vařený trnky se umístil na 1. místě.
Kostelecký vařený trnky
Recept na jeden padesátilitrový kotel.
Trnky vaříme buď z durancií, které jsou sladší, nebo karlátek, jsou méně sladké a musí se
před vařením vypeckovat. K vaření musí být ovoce dostatečně uzráté. Nejvhodnější čas
nastává v září před svátkem sv. Václava, na kostelecký hody.
50 kg ovoce – durancií v kotli rozvaříme. Až je ovoce dostatečně rozvařené, přepasírujeme je metličkou přes cezan (hrubé síto) a dáme zpátky do kotla. Hmotu neustále mícháme kopisťú, hlídáme oheň pod kotlem aby se trnky nepřipálily a vaříme tak dlouho,
až se trnky udrží na obrácené užičce. Doba vaření bývá až 12 hodin. Po uvaření se husté
trnky předělají do zavařovacích sklenic a horké se zavíčkují. Dobře uvařené domácí trnky
vydrží i několik let a zůstává na fantazii kuchařky, jak s nimi naloží. My je máme nejradši
namazaný na chlebu.
Dvanáct hodin je dlouhá doba. Proto se při vaření trnek střídají členky kosteleckých spolků. Samozřejmostí je průběžné ochutnávání, čehož se vždy úspěšně zhostí i žáci z naší
školy.
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14. farní ples
V pátek 19. ledna se konal tradiční farní ples, přičemž již podruhé jsme ho pořádali u nás
v Kostelci. Po několika letech se v Kostelci představila dechová hudba Svatobořáci, která
se úžasně starala o zábavu až do brzkých ranních hodin. Mladí muzikanti a zpěváci vylákali na parket všechny přítomné a každý si při jejich zpěvu rád zatančil. Kromě taneční
zábavy si během večera hosté užili vystoupení Fantastické osmičky a holky dokázaly, že
jsou skutečně fantastické. Nedílnou součástí našeho farního plesu se již stala ochutnávka
specialit z listového těsta a divadelní představení v podání místních ochotníků doplněných o naše kyjovské faráře. Letošní představení O Zlatovlásce sklidilo nadšený potlesk
více než 160 přítomných hostů. Věřím tomu, že se všichni skvěle bavili a odcházeli domů
s dobrou náladou.
Video je možné zhlédnout na www.youtube.com po zadání „Farní ples Kostelec – O Zlatovlásce“
Už nyní můžu prozradit, že příští ples se bude konat v pátek 18. ledna 2019 u nás v Kostelci a mimo jiné se můžete opět těšit na dechovou hudbu Svatobořáci.
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Mše svatá
26. prosince, tedy na svátek svatého Štěpána, se konala mše svatá obětovaná za obec
Kostelec. Zpěvem ji doprovodil pěvecký sbor Kosteláci. Již tradičně se mše účastnili i stárci
v krojích.

Školní okénko
Jsme na konci školního roku 2017/18 a bývá dobrým zvykem se poohlédnout zpátky
a zhodnotit, jaký byl. Oproti těm minulým byl jiný, protože se udály poměrně zásadní
organizační změny. Mateřská škola, která byla po mnoho let ve společné budově se základní školou byla přestěhovaná do náhradních prostor a byla uzavřena školní kuchyně,
ve které se vařilo kolem 120 obědů, protože prostory již delší dobu nesplňovaly základní
provozní a hygienické normy. Na nové prostředí si děti z MŠ rychle zvykly a paní učitelky
s provozními zaměstnanci udělali maximum pro to, aby naplnili nelehké cíle předškolního vzdělávání. Dovoz obědů z Kyjova ze Základní školy Komenského probíhal bez větších
problémů.
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Oproti minulým létům jsme měli ve školce dvě oddělení. V jednom byly mladší děti
a ve druhém tzv. předškoláci. Při letošním květnovém zápisu do MŠ se přihlásilo celkem
10 dětí a všechny byly přijaty. Již v dubnu proběhl zápis do 1. ročníku na příští školní rok
a ze 17 dětí, které k němu přišly, jich nastoupí v září 10. Sedmi dětem byla odložena školní
docházka o jeden rok, a tak plánujeme otevřít pro ně od září přípravnou třídu, se kterou
již máme dobré zkušenosti z minulého školního roku.
Co se týče výsledků vzdělávání žáků a naplňování školního vzdělávacího programu budeme vše s kolegy hodnotit na blížící se pedagogické radě a jak říkají naši politici „padni
komu padni“. Ne, myslím, že se nikdo z dětí nemusí bát a že budou oni i jejich rodiče
spokojeni a ve známkách na vysvědčení uvidí spravedlivé hodnocení odpovídající vynaloženému úsilí a píli. Pro nás je důležité, aby byla dobrá spolupráce s rodiči a to, že žáci
chodí do školy rádi, cítí se v ní bezpečně a mají přirozenou chuť se něco nového naučit.

Jarmark a besídka
Jako každý rok jsme pro žáky organizovali spoustu aktivit, které doplňovaly klasickou výuku. Tradiční akce jako je Vítání jara, Den Země, Kavárna U Žirafy, Den pro rodinu, Noc
s Andersenem nebo Slavnost slabikáře jsme doplnili o zcela nové: Noc se šamanem, bubnování, sebeobrana a do Brna jsme vyjeli na Olympijský festival.
Již tři roky trvá naše družba se školou z Velkého Grobu. Letos jsme pro naše kamarády
přichystali výlet do Kovozoo ve Starém Městě a skanzenu v Modré. Pokračovali jsme také
ve sportovním klání mezi sousedními školami a posbírali dvě druhá a jedno třetí místo.
V posledním školním týdnu se ještě ve Vlkoši utkáme v atletickém čtyřboji.
Již druhým rokem pokračujeme v projektu Moderní škola, který bude ukončen v příštím
školním roce. V rámci projektu se učitelé z MŠ a ZŠ zúčastnili mnoha seminářů a kurzů,
pro rodiče jsme zorganizovali celkem 12 besed s odborníky na zajímavá témata, učitelé
vedli po několik měsíců doučovací kroužky, připravovali je na vyučování, žáci navštěvovali čtenářský klub a kroužek deskových a logických her. V následujícím roce budeme
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chystat žádost na druhou etapu
tohoto projektu, kterou zaměříme na další zajímavé oblasti
např. z počítačové gramotnosti,
aktivity pro ŠD nebo projektové
dny mimo školu.
Co se týče projektu přístavby
MŠ, tělocvičny a rozšíření školy
o nové odborné učebny bylo
dosaženo maxima možného
a obec získala peníze ze všech
tří dotačních titulů, o které zažádala. Přesto se s výstavbou
nezačalo a vypadá to, že jen
tak nezačne. Uvidíme, jestli se
zastupitelstvu podaří rozmotat
časový propletenec a vyřešit tvrdé dotační termíny na ukončení
stavby.
Chtěl bych poděkovat všem
pracovníkům školy za jejich odvedenou práci, rodičům za dobrou spolupráci a dětem za jejich
aktivitu při školních projektech
a školních akcích. Přeji všem příjemné odpočinkové prázdniny
se spoustou zážitků.
Dušan Kovář, ředitel školy

ZŠ besídka

Turnaj

Družina

Kavárna U žirafy

ZŠ v Kovo ZOO
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Pasování páťáků

Pasování páťáků

Pasování páťáků
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Program podpory zdraví
a prevence kouření pro mladší školní věk
(ukázky práce žáků 4. roč.)
Zdravé jídlo jím rád,
jídlo je můj kamarád.
Zdravé jídlo smysl má,
všechny bacily udolá.

Špatné jídlo dělá divy,
baštíš, tloustneš, pak se divíš.
Když jíš zdravě, sportuješ,
tak hubený zůstaneš.
Adam

Filip

Básničky mám velmi rád,
Neumím však rýmovat.
Ovocíčko zdravé je,
srdíčko mi zahřeje.
Vitamíny dobré jsou,
ke zdraví mi pomůžou.

Některé jídlo je hnusné jak mýdlo.
Kryštof
Klobásu jsem včera snědla,
do večera náhle zbledla.
Mému tělu nesvědčí,
skrývá vážné nebezpečí.
Špatná strava, tučná jídla,
na záchod jsem hnedka vlítla.
Květák, ředkev, brokolice,
budu si cpát do palice.
V zdravém těle zdravý duch,
budu křičet JUCH, JUCH, JUCH!
Anastázie

David J.
Jahoda je lahoda.
Ovoce a zelenina,
to je zdravá pochutina.
David L.
Jablíčko, hruštičku
šoupneme do košíčku.
Přidáme tam mléko sýry,
ať zas máme hodně síly.
Ze všech věcí z Teska, Lidlu
máma stvoří něco k jídlu.

Jíme zdravě každý den,
rohlíky si upečem.
A na chleba paštiku,
máme zdravou svačinku.
Patrik

Marie

Klára

Každý člověk seká dobrotinu,
když jí ovoce a zeleninu.
Beata

Jablko a krajíc chleba
do školy je vždycky třeba.
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Mateřská škola
Školní rok se blíží ke konci. Byl
naplněn nejen vzděláváním, ale
i zábavou. Nový rok jsme odstartovali karnevalem a barevným
dnem. Přivítali jaro v obci se žáky
školy. Nechyběl ani slet čarodějů
a čarodějnic. Dozvěděli jsme se
spousty nového a poučného na
stanici Městské policie v Kyjově,
místní poště od paní Navrátilové
a v knihovně nám paní magistra
Horáková představila svět knih.
Den dětí jsme oslavili v Sokolíčku, vodními radovánky na naší
zahradě se spoustou her a soutěží. Díky výchovně vzdělávacímu
programu: „Kde se bere jídlo“, si
děti zkusily vyrobit smetanu či
máslo. Úžasným zážitkem byl výlet do Milotic. Děti si užily zámeckou atmosféru v dobových kostýmech s paní hraběnkou. Součástí
byl historický výklad s dvorskou
etiketou. Nyní se těšíme na blížící
se besídku s pasováním našich
předškoláků na školáky. Jako každým rokem závěr patří sdružení
AVZO. Na střelnici si užijeme soutěže, zábavu a smlsneme si na
špekáčku.
Touto cestou chci velmi poděkovat svým spolupracovnicím v MŠ,
rodičům a všem, kteří mi byli různým způsobem nápomocni realizovat plány a akce pro děti v MŠ.
Přeji všem hezké prázdniny plné
slunce a pohody.
Ronková Jana, ved.uč.

Čarodějnický rej

Letní osvěžení

Exkurze na poště
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Národopisný soubor Kosteláci
Rok 2018 jsme zahájili Výroční členskou schůzí našeho spolku. Hlavním bodem usnesení
se stal bod - důstojné připomenutí a oslava 10. výročí vzniku našeho souboru, kterou
jsme naplánovali na sobotu 14. 4. 2018 v sále našeho KD. Osobní pozvánkou do každého
domu jsme pozvali širokou kosteleckou veřejnost a také soubory z blízkého i vzdálenějšího okolí - Moravjanky, Zpěvulenky, Paniháj, Něčičáky a také soubor Florián z Domanína.
Pozdravit nás přišly i malé pradlenky z naší školy se svým milým pásmem. Všichni výše
jmenovaní svým vystoupením zpestřili a ,,okořenili,, tuto naši oslavu a patří jim velké poděkování. Rozhodně nemalé poděkování patří také naší paní starostce za její podporu
a skvělé nápady!!! Díky všem, kdo přichystali sál a jakkoli nám byli nápomocni. Díky zaměstnancům naší školy - za nacvičení pásma „Pradlenky“,.
Bylo nám líto, že se nemohl pro velké pracovní vytížení zúčastnit
náš bývalý duchovní otec - O. Svatopluk Pavlica, proto nás mile
překvapilo, že za náš soubor odsloužil mši sv., kterou jsme mohli
sledovat na internetu. Na závěr jen několik sdělení zapsaných návštěvníky do naší kroniky:
Ať Vám to stále zpívá, hodně zdraví a krásné zážitky s písničkou.
A zase někdy na shledanou v Prušánkách! Pěkné sobotní odpoledne jsme strávili s „Kosteláky“ s báječnými a upřímnými lidmi, kteří
rádi zpívají, hrají a tančí!!
A my „Kosteláci“ děkujeme všem hostům za účast, za jejich vystoupení a Zpěvulenkám mimo jiné i za krásný a chutný dort - hotové
umělecké dílo!!!

Kosteláci
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Domanín

Moravjanky

Něčičáci

Paniháj

Zpěvulenky
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VOLNOČAS
Milí čtenáři Kosteleckého zpravodaje,
jak ten čas letí – už je tu léto a čas
na další zprávy z našeho spolku
Volnočas.
Máme za sebou tradiční Adventní
jarmark, který se konal 2. adventní
neděli. Zúčastnila se spousta prodejců se svými rukodělnými výrobky, mezi nimi i ZŠ a MŠ Kostelec,
která nabízela krásné výrobky dětí.
O příjemnou atmosféru během
jarmarku se postarali žáci ze ZŠ se
svým vánočním pásmem a cimbálová muzika CM-ZUŠ.
Jako každý rok, i letos jsme věnovali
peníze z dobrovolného vstupného
na charitativní účely. Tímto předáváme velké poděkování všem, kteří
se zúčastnili a přispěli.
To jsou ty okamžiky, které dělají advent adventem, kdy lidé nezištně
pomáhají druhým, a tím rozdávají
radost a naději. Pro nás je to velká
motivace do dalších let.
Po čase svátečním, nastal čas veselí a pro nás to znamená organizaci
Plesu. Jako vždy se konal ve slavnostně vyzdobeném sále kulturního domu, k tanci hrála kapela Charlie Band, která se nám osvědčila již
v loňském roce. Celým večerem nás
provázeli Klára Šalšová a Kuba Matula v roli moderátorů. I když účast
nebyla nijak vysoká, atmosféra byla
o to příjemnější.
Pro děti jsme připravili Karneval na
téma ZOO. V roli zvířátek, ošetřova-

Karneval

Karneval

Ples
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telů a „mašinfírů“ jsme se výborně bavili, a bylo vidět, že i děti si to užívají. Celé odpoledne provázela naší ZOO Martina Doležalová, coby opička Žofka, role ředitelky ZOO
se ochotně ujala pí. starostka Lochmanová, která nám také pokřtila nového maskota
– teru pana Ladika Šimečka - a krásné jméno pro něj vybrali: LAĎŮV BOURÁK. Jako
správný maskot se předvedl v plné kráse, kdy projel několik okružních jízd kolem sálu,
s vozíkem plným dětí, ale i dospělých.
Laďa Šimeček se zhostil i role svérázného ošetřovatele zvířat.
Za zmínku určitě stojí, že se i náš spolek účastnil prezentace na akci VESNICE ROKU.
Před námi je vyhlídka krásných slunečných dní a organizace naší asi nejnáročnější akce:
BRAMBORIÁDY - 1. září 2018
Letos organizujeme 3. ročník, a doufáme, že opět povedený – laťku jsme si nastavili
velmi vysoko. Velmi rádi přivítáme kohokoliv, kdo se bude chtít prezentovat se svými
bramborovými dobrotami. O zábavu dětí i dospělých bude postaráno.
Přijďte si pochutnat, a spolu s námi žasnout nad množstvím dobrot z „obyčejných“
brambor. Všichni jste zváni.
Ani se nenadějeme a přijde čas adventu, pro nás čas organizace adventního jarmarku
a předzvěst toho, že rok nám zase utekl jako voda. Ale o tom zase až v příštím Zpravodaji.
Přejeme vám krásné, pohodové léto.
spolek VOLNOČAS

SKAUTI
Skautský závod v Kostelci
V březnu jsme uspořádali za Kostelcem na Loskách závod pro nejmladší členy našeho
oddílu. Celkem přišly soutežit tři dívčí a tři chlapecké družiny z Kostelce, Kyjova, Milotic
a Dubňan. Závod měl prověřit dovednosti a znalosti v první pomoci, uzlování, vaření,
orientaci, znalosti přírody, aj. Spíše ale než o výsledky šlo o to, aby se skauti a skautky
z různých obcí a měst potkali a vzájemně se více poznali a nezůstávali uzavření jen
v rámci své obce. Před vyhlášením výsledků se družiny pustily do menší brigády na
údržbu lokality s výskytem chráněných rostlin. Na závěr proběhla velká společná hra do
níž se zapojili i starší skauti a skautky, kteří pomohli závod organizovat.
Výlet na hrad Lukov
V sobotu 26. května jsme vyrazili z Kyjova vlakem do Zlína a pak ještě kousek autobusem, abychom navštívili zachovalou zříceninu hradu Lukov. Právě tento den tam pořádalo hnutí Brontosaurus společně s LČR akci pro děti zaměřenou na poznávání přírody.
Výletu se zúčastnilo 21 dětí z Kostelce, Kyjova, Milotic a Dubňan, a sedm dospělých,
převážně z řad rodičů. Jak už to zpravidla bývá, hrad stál na kopci a ten bylo potřeba
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nejdříve zdolat. Po jisté námaze se nám to podařilo. Na hradě nás už čekaly stanoviště
a to jak naučné, např, poznávání stromů, rostlin a živočichů, tak i zábavné a zážitkové: Stromolezectví či monstr houpačka. Naše děti dostaly uznání od pořadatelů za své
dobré znalosti přírody. Na nádvoří probíhala i výstava dravců a některé bylo možné si
vzít i na ruku. Odpoledne už začali pořadatelé některé stanoviště uklízet, a také nám se
blížil čas odjezdu. Na zpáteční cestě jsme si ještě čas čekáním na autobus zkrátili několika hrami a pak už jsme odjížděli s tím, že bychom mohli za rok na tuto akci opět přijet.
Skautský oddíl Podchřibáci bude zakládat v Kostelci novou skautskou družinu. Rádi
mezi sebou uvítáme každého, kdo má rád přírodu, zábavu a chtěl by mít kamarády
třeba i mimo Kostelec. Informace u vedoucí oddílu Mgr. Jana Poláška, tel. 734 640 000.

Hrabání

Sázení
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Wild Patagonia
Patagonie je označení pro rozsáhlé území na jihu Jižní Ameriky. Na
severozápadě ji ohraničují Andy,
na severu řeka Rio Colorado. Většina Patagonie náleží Argentině,
zbytek Chile. Na jihu se nachází
souostroví Ohňová země. Podnebí se liší v závislosti na zeměpisné
šířce a straně And, ale v zásadě lze
říci, že je pro lidské osídlení převážně nehostinné. Rozlohou Patagonie přesahuje milion kilometrů
čtverečních. Najdeme tu nádherné národní parky, ledovce, sopky
nebo stále zelené lesy.
Jsme na expedici už čtvrtý týden,
nacházíme se na jihu Ohňové země.
Jdeme Dientes, nejjižnější trek na
planetě. Při výstupu do sedla v horách se počasí kazí. Přecházíme přes
obrovská podmáčená rašeliniště,
prodíráme se v dešti hustým pralesem, než se úplně mokří dostaneme
nad hranici lesa. Tady už zuří sněžná bouře blizzard. V téměř nulové
viditelnosti, bičování studeným
větrem a ledovými krystaly, bloudíme v terénu další hodiny. Zima jak
na motórce, rty začínají mít krásně modrou barvu. Zmrzlý mozek
přestává konat vše nepodstatné
a soustřeďuje se na to nejdůležitější,
přežít. Rozhodujeme se proto vrátit
zpátky dolů do chatrče u jezera, tam
odkud jsme dnes brzo ráno vyráželi.
Zpět v bezpečí kempu si pak u ohně
sušíme promočený věci, grilujeme

Canal Beagle

Cerro Torre

Isla Navarino Dientes

Isla Navarino Dientes
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čerstvě nachytaný pstruhy, lososy a taky bobří maso. Podvečer se válím v houpací síti zavěšené uprostřed divoké patagonské přírody. Vznešená scenérie vysokohorské krajiny člověka
zcela pohltí...
Petr a Patrik Navrátilovi

Lago Pehoe

Torres del Paine
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SK KOSTELEC
Muži
Příprava na jarní odvety
začala druhou únorovou
sobotu. Probíhala v domácím prostředí a doplnilo ji soustředění v Osvětimanech. Do přípravy se
zapojili i dva noví hráči
– Lukáš Smrčka a Jakub
Svoboda. Přípravná utkání jsme díky počasí odehráli na umělé trávě. Se
Sobůlkami,
Žarošicemi
a rakouským celkem jsme
dosahovali
střídavých
úspěchů.
Pak již začal boj o přežití v okresním přeboru. Na úvod jsme zajížděli do Dolních Bojanovic. Po dobrém prvním poločase přišel neočekávaný propadák a prohra 6:1. O týden
později jsme přivítali Svatobořice. Dobrý výkon pokazila poslední minuta utkání, v níž
hosté vyrovnali na 2:2. Další týden nás čekal leader soutěže Šardice. Bojovný výkon
a neschopnost domácích vstřelit branku nám přinesl nečekaný bod. Důležité utkání
pro záchranu bylo na programu doma s Mikulčicemi. V úvodu jsme trestuhodně zahazovali vyložené šance a byli za to potrestáni. Hosté vedli poločas 2:0. To je uklidnilo
a zbytek zápasu měli již ve své režii. Nasázeli nám ještě 4 góly. V Žarošicích jsme umožnili domácím v klidu zvítězit 3:0. Další utkání o naději setrvat v OP jsme měli doma s Bukovanami. To jsme zvládli výhrou 1:0. Museli jsme to ale potvrdit v Lipově, což se nám
ale vůbec nepovedlo. A tak jsme i nadále setrvávali na posledním místě. Již v klidu jsme
tak mohli hrát doma s Nenkovicemi. Neustále se opakující chyby soupeř využil a porazil
nás 5:3. Změna nastala v Dambořicích. Proměnili jsme šance a důsledně bránili. Bylo
z toho vítězství 3:1. To jsme zopakovali i doma se Starým Poddvorovem a rázem jsme
byli opět ve hře. Nejdůležitější utkání jara v Radějově jsme ale nezvládli a porážkou 2:1
jsme se odsoudili k sestupu. Potvrzení přišlo o týden později domácí porážkou 0:3 se
Ždánicemi. Tímto zápasem ukončil své trenérské působení pan Svatopluk Macek, který
s námi strávil 5 let. Děkujeme mu za jeho práci.
Dorost pod vedením Milana Kopeckého skončil na pěkném sedmém místě. Trenérovi
patří velký dík, protože zvládl celé jaro zcela sám. Stále máme nedostatek trenérů a vedoucích u mládeže.
Mgr. Břetislav Junášek – předseda SK
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OS mladší přípravka, skupina B (ročník 2017/2018 – jarní část)
3. třída skupina B
Mladší přípravka odehrála v jarní části ročníku 2017/2018 celkem 9 utkání.
Začátek jarní části byl ve znamení těsných proher. V prvním utkání jsme doma přivítali fotbalistky z Hodonína. Naši chlapci jsou opravdovými gentlemany a po vyrovnaném
průběhu zápasu jsme těsně děvčatům prohráli 9:10. Druhý zápas jsme odehráli na hřišti
v Lužicích, opět s těsnou porážkou 9:8 pro domácí. Ve 12. kole jsme hráli doma proti
Rohatci, výsledkově bohaté utkání na góly jsme prohrály 9:16. Poté jsme si „spravili chuť“
a konečně také zvítězili v Žádovicích 5:17. Bohužel jsme již v dalších kolech proti silnějším
soupeřům recept na lepší výsledky nenašli, proto následovaly dvě prohry. Nejprve doma
proti Sokolu Petrov 2:16 a Slovanu Bzenec 3:9, venku proti Hroznové Lhotě 7:0, doma
s FK Blatnice 5:27 a v závěrečném 18. kole na hřišti vítězného týmu naší skupiny B TJ KEN
Veselí 25:7.
Celkem jsme získali v 18 zápasech 15 bodů, obsadili z deseti účastníků 8 místo a nastříleli
celkem 137 branek.
V závěru jarní části jsme se účastnili turnaje mladších přípravek O pohár starostky Vacenovic. Turnaj se odehrál v sobotu 2.6.2018 na hřišti SK Vacenovice. Účastníky turnaje byly
týmy SK Vacenovice, MiRaVa, TJ Slavoj Rohatec, TJ Spartak Hluk, ČSFA Malacky, FJ Hodonín, FJ Hodonín„holky“, AFC Nové Město n.Váhom, celkem s našim týmem 9 mužstev. Obsadili jsme 8. místo a vstřelili celkem 14 branek. Sestava týmu SK Kostelec byla následující:
Brankář: Jakub Navrátil
Obránci a záložníci: Jakub Kvaltin, Maxmilián Pařízek, Kristián Wágner, Ondřej Bystřický
Útočníci: Lukáš Bystřický, Vilém Žáček, Vladimír Šimeček
Úvod turnaje nebyl příliš vydařený. Kvalita soupeřů byla o třídu vyšší, proto počáteční
prohry proti SK Vacenovicím 0:5, FK Hodonín 0:15, TJ Spartak Hluk 0:10 a AFC Nové Město
n.Váhom 3:9 nevěštily nic dobrého. Přesto se náš tým otřepal a předvedl ve druhé polovině turnaje mnohem lepší hru i výsledky. Následovala výhra 4:1 nad týmem MiRaVa,
poté prohry s týmy FK Hodonín „holky“ 2:6 a ČSFA Malacky 2:7. Poslední zápas naši hráči
opravdu makali. Zápas proti týmu TJ Slavoj Rohatec, jsme jako předchozí dvě utkání vedli
1:0, soupeř ovšem otočil na 1:3 během dvou
minut, 4 minuty před koncem jsme snížili a v
poslední 15.minutě zápasu jsme srovnali na
konečných 3:3. V posledních vteřinách jsme
dokonce nastřelili tyč a následně brankář
střelu vyrazil. Přesto nás všechny remíza potěšila. Turnaj byl další zkušeností pro naše
nejmenší a proměnlivost ve výsledcích považujme za druhořadou.
Všem, kteří jakoukoliv měrou přispívají a pomáhají mladší přípravce děkuji!
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Petr Navrátil
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Setkání Kostelců
Červený a Bílý, Kostelce,které se poprvé setkaly.....
...27. setkání Kostelců ČR a SR je minulostí. Stalo se tak, již popáté tam, kde setkání začala,
v jejich „rodišti“, v Kostelci nad Černými lesy.
První setkání v roce 1992 jsme připravovali s Ing. Jiřím Kahounem, starším. Přípravě na to
letošní velel Ing. Jiří Kahoun, mladší. Nebál se a spojil dvě velké akce v jedinou. Setkání
Kostelců s tradičními keramickými trhy. Poslední, letošní, květnová sobota patřila tedy
keramikům a Kostelcům z celé ČR a jednomu Slovenskému Kostolci.
Toho, čeho se Kahoun-otec obával, se Kahoun-syn nebál. Říká se, že odvážnému štěstí
přeje, a to můžu s radostí potvrdit. Panu starostovi se povedl opravdu husarský kousek.
Počasí pak umocnilo krásnou atmosféru celého dne, soboty 26. května roku 2018.
Setkání se zúčastnilo 15 Kostelců, včetně jednoho ze Slovenska, Kostolce u Považskej
Bystrice. Tento nechyběl ani na památném prvním Setkání v roce 1992. Pamětníci jistě
vzpomenou na vystoupení jejich svérázné kapely. Účinkující i ostatní návštěvníci z toho
kterého Kostelce jistě navštívili tradiční keramické trhy na náměstí Smiřických, kde si též
něco hezkého i praktického koupili a odvezli domů. Věřím, že i keramici se postupně vystřídali u svých pultíků a na druhém nádvoří zámku, zhlédli některé z představení se toho
kterého Kostelce. Možná zašli též do zámecké kaple, kde vystupovali pěvecké a hudební
sbory Kostelců.
Letos se mi konečně podařilo, už několik let plánované setkání. Největšího Kostelce - ČERVENÉHO (8.300 obyv.) a nejmenšího Kostelce - BÍLÉHO s 9 stálými obyvateli. Pan starosta
Červeného Kostelce Ing. Rostislav Petrák a jeden z devíti stálých obyvatelů, pan Jiří Malý,
si podali ruce v sále Smiřických na černokosteleckém zámku. Za přítomnosti prezidenta
Kostelců ČR byl tento akt přátelství malou slavností. Pan Jiří Malý je sportovec tělem i duší.
Přijel na setkání z Bílého Kostelce na kole. Bílý Kostelec je částí města Úštěk v okrese Litoměřice. Téměř 100kilometrovou vzdálenost ujel za 5 hodin!
Oba dva pánové si půl hodiny zajímavě povídali a bylo hezké je pozorovat. Měli radost
nejen oni, ale i já, který jejich setkání vyfotografoval. Mám radost, že se tak stalo!
Všem účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci „svých Kostelců“ a všem černokosteleckým, kteří se podíleli na přípravě
letošního setkání, patří veliké poděkování a věřím, že nejen moje!
Na shledanou s Vámi se všemi se
už teď těším na 28. Setkání Kostelců v červnu 2019 v Kostelci
u Jihlavy.
V úctě a radosti prezident Kostelců ČR
Honza Nejedlo
24

Vítání občánků
15. dubna 2018 připravil Sbor pro občanské záležitosti v Kostelci slavnostní přivítání občánků, narozených v r. 2017. Starostka přivítala do obce Kostelec pět občánků, čtyři kluky
a jednu holčičku. Kulturního programu se zhostily děti ze ZŠ Kostelec, pod vedením paní
učitelky Mgr. Lenky Duroňové.
Zleva: Dita Čechová, Tomáš Lunga, Martin Zbořil, Jáchym Horák, Jonáš Konečný.

Dita Čechová

Martin Zbořil
Tomáš Lunga
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Jonáš Konečný

Jáchym Horák

Děti ze ZŠ

Pějme Spolu setkání
Albert Einstein řekl: „Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“
V duchu výjimečnosti se neslo i druhé setkání Pějme Spolu, které se uskutečnilo 2. června
2018 na farní zahradě v Kostelci. Sešly se tady scholy z Kostelce, Vracova, Veselí a Radějova,
Kněždubské klubko, evangelíci z Kyjova, zahrála Fantastická osmička a pár povzbudivých
slov nám řekl o. Jan Liška z Vracova. Každý z účastníků byl zapsán v PS knize rekordů. Do
ní mohl své rekordmany zapsat kdokoli, aby si každý uvědomil, že je pro někoho úžasný.
Pro děti (i ty, co se tak jen cítí) byly připraveny soutěže a hlavně táborák. Díky vydařenému
počasí se hrálo a zpívalo ještě dlouho po skončení moderovaného programu.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv do příprav setkání zapojili a také těm, kteří svou účastí
setkání podpořili.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA KOSTELEC
Knižní novinky
Michal Wiewegh: Muž a žena
Kniha obsahuje dvě novely Family Frost a Čarodějka z Křemelky.
Ve Family Frost si zkrachovalý restauratér pronajme mrazicí vůz
známé firmy a živí se jako řidič a shodou okolností se ocitne na
svatbě své bývalé ženy, která si bere jeho bývalého společníka.
Druhá novela Čarodějka z Křemelky má mírně fantastický námět.
Krásná Dominika má celý život smůlu na muže, jako dar chápe
svou schopnost číst lidem myšlenky.
Juliet Ashton: Žena z čísla 24
V domě č. 24 v londýnské čtvrti žije pestrá směsice obyvatel se
vzájemně propletenými osudy. Jsou to příběhy psycholožky
Sarah a jejího bývalého manžela, který teď žije s novou partnerkou o patro výš, malé Uny a její unavené a úzkostlivé matky,
skrývané tajemství nabručené Mavis a nových nájemníků Jane
a Toma.
Andreas Schlüter: Drákula a já
Strašidelné příběhy pro mládež. Jen co zapadne slunce, začne se
to hemžit prazvláštními postavami.
Z výměnného fondu
David Levithan: Ještě jeden den
Pro Rhiannon jsou všechny dny stejné. Časem se smířila i s tím, že
její přítel Justin není kluk z romantických filmů. A naučila se několik základních pravidel: nedělat si příliš velké naděje, neupínat
se na Justina a nesnažit se ho změnit. Ale jednou se vše změní.
Justin je jako vyměněný a...
CJ Lyons: Podezřelé úmrtí
1. července bývá v pittsburské nemocnici
Andělů milosrdenství ožehavý den. Denní
směna se připravuje na příchod nových,
nejspíš nadutých, ale nezkušených lékařů.
Nastupuje zde také nová ošetřující lékařka
Lydie Fioreová, která se sem přistěhovala
z Los Angeles.
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S návštěvami v knihovně je nejlépe
začít už v mateřské škole. Žáci ze
školní družiny - poslední středeční
návštěva v tomto školním roce.
Jako každoročně připravil spolek
AVZO sportovní den pro žáky základní školy. Deset družstev soutěžilo v „náročných“ disciplínách a všichni obdrželi diplomy a pozvánku do
knihovny ve tvaru záložky do knihy.
A nechyběly ani myslivecké trofeje.
Závěrem školního roku pasoval
ředitel školy prvňáčky na čtenáře.
Obdrželi od obce knihu Evelýny
Koubové Bráchova bota, pasovací
listinu a Desatero malého čtenáře.
Přejeme krásné prázdniny všem našim malým čtenářům a dospělým
příjemnou dovolenou se zajímavou
knihou.
Marie Horáková, knihovnice

Mateřská škola

Školní družina

Střelba z luku

Střelba z praku
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Střelba ze vzduchovky

Myslivecké trofeje

Pasování prvňáčků na čtenáře
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Informace z obce
Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet
také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve
škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám
dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami. Centrum vzdělávání všem
(CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při
více než dvou tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč
profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce
vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším
průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV
absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací
budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům
a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy. Individuálních konzultací můžete využít
přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech
pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího
vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající
se profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová, kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz, +420 702 157 701, www.vzdelavanivsem.cz
Miluše Těthalová, kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz, +420 702 165 343, www.vzdelavanivsem.cz
Radka Kučerová, kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz, +420 727 969 592, www.vzdelavanivsem.cz
Pavla Frňková, kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz, +420 727 965 847, www.vzdelavanivsem.cz
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Vážení občané, oznamujte, prosím, na obecní úřad:
výskyt toulavého zvířete v obci, nebo i v blízkém okolí obce, nebo
například podezření na špatné zacházení se zvířetem, ať už se jedná o psa, kočku, kozu, slepice atd... Důvodem není „žalování“ na
souseda, ale pomoc živým tvorům...
Občas se stane, že někomu uteče pes..., ale většinou víme, čí je
a voláme si navzájem.... doptáme se v obchodě, u školy, na hřišti...
a pejsek se dostane zpět ke svému majiteli...
Ale stává se, že se v obci najednou objeví neznámý pejsek, který
několik dní běhá, pobíhá a hledá a hledá...
Stává se, že ho lidé vidí spávat pod autem, na schodech i několik
dní... a je evidentní, že ničí není... V takovém případě se obraťte na
obecní úřad. Telefonicky, písemně, mailem, jakýmkoliv způsobem...
Vždy se pokusíme ve spolupráci s dobrovolníky o zvíře postarat.

Statistika
obyvatel
k 30.06.2018
01.01.2018

904

Narození

2

Úmrtí

4

Přihlášeno

6

Odhlášeno
Počet obyvatel

10
898

Slavnost věčných slibů
sestry Marie Pavlíny Kvaltinové
V sobotu 9.6. 2018 byla naše rodačka Věra Kvaltinová Dis. posvěcena ve slavnosti věčných slibů na řeholní sestru řádu Chudých školských sester Naší Paní (lidově nazývané školské sestry)
v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Mimo velkou rozvětvenou rodinu se této slavnosti
zúčastnilo také několik občanů naší obce.
I když si to mnozí neuvědomujeme, je to pro naši obec po dlouhých desetiletích slavnostní
chvíle, která posvěcuje i naši obec. V dnešní době, kdy si všichni stěžují na všechno, je to připomenutí, že existují vyšší duchovní hodnoty, které našemu životu dávají hlubší smysl.
Školské sestry přispívají k hlubšímu vzdělání našich dětí a neokázale pomáhají celé společnosti.
Poslední řádová sestra z naší obce byla Jiřina Anselma Polášková nar. 1922, zemř. 2011 v Kroměříži, která prožila většinu svého života v řádu Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Bílé Vodě
u Javorníka. Tento řád působil také v kyjovské nemocnici až do 50. let minulého století, kdy byl
režimem násilně ukončen. V současnosti se věnuje charitativní a ošetřovatelské činnosti.
Vlasta Lochmanová
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Setkání u lip
Letos 1. června 2018 se po čtvrté uskutečnilo setkání „U lip“ spojené s polní mší svatou,
kterou sloužil kaplan Tomasz Zurek. Na setkání doputovali poutníci z Čeložnic, Hýsel, Kostelce a Kyjova.

Schola

Mše

Schola

Občerstvení
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Obec Kostelec - obec přátelská občanům

17. května 2018 převzala starostka paní Vlasta Lochmanová z rukou náměstka hejtmana Marka Šlapala základní certifikát projektu audit familyfriendlycommunity. Cílem
auditu je pomáhat budování vztahů v obcích, pomáhat při vytváření přívětivého prostředí pro rodiny a podpořit vzájemné naslouchání o potřebách a problémech mezi
občany a samosprávami.

Abychom tento certifikát získali, byla zastupitelstvem obce schválena tři základní opatření: přemístění kontejnerů z návsi, investiční akce – budování chodníků v ulici Moravanská a pořádání poznávacích zájezdů pro seniory. Kontejnery byly přemístěny, náves
je upravená a zatravněná. Dobudování chodníku v Moravanské ulici bude zahájeno.
Také třetí opatření jsme už začali plnit. První poznávací zájezd po muzeích v okolí Kyjova se uskutečnil 21. června 2018. Zúčastnilo se 27 spoluobčanů a navštívili jsme obecní
muzea ve Stavěšicích, Žarošicích a Vrbasovo muzeum ve Ždánicích. V Žarošicích jsme si
ve Zdravé vodě u kapličky načerpali zdravou vodu.
Obecní muzeum Stavěšice
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Muzeum obce Žarošice a komunitní centrum

Silničná – Zdravá voda

Vrbasovo muzeum Ždánice
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Společné foto

A protože je v okolí Kyjova ještě dalších čtrnáct venkovských muzeí a expozic, naplánujeme další poznávací zájezd „Od muzea k muzeu“ na trase Vlkoš, Vracov, Vacenovice.
Marie Horáková

AEROBIK KOSTELEC – sezóna 2017/2018
Dovolte mi Vám představit celoroční práci našeho aerobiku. Od loňského roku jsme se
trochu více rozrostli, a to na neuvěřitelný počet 60 aerobiček. Závodní sezóna 2018 byla
nad očekávání výborná! Opět jsme potvrdili, že kostelecký aerobik patří mezi špičku.
Děvčata na každých závodech stála na stupních vítězů.
Těmto úspěchům ovšem předcházela dřina a tréninky, které se konaly na KD nebo ve
školní tělocvičně. Pracovali jsme zejména na flexibilitě, skokové průpravě, silových prvcích a držení těla. Nejvíce času nám, jako každý rok, zabrala tvorba a trénování nové
choreografie. Těsně před závody jsme se zúčastnili oblíbeného sportovního soustředění v Osvětimanech a Luhačovicích, kde si děti užily i spoustu zábavy.
Letošní rozdělení skupin:
• Komerční aerobik (děti do 7 let) – Choreografie: Mňauu..., trenér: Zdenka Horáková
• Komerční aerobik (děti 8-10 let) – Choreografie: Zorro – růže a meč, trenér: Karolína
Kunická
• Komerční aerobik (děti 11-13 let) – Choreografie: Mandrage, trenér: Karolína Kunická
• Fitness aerobik (děti 8-10 let) – Choreografie: Po mexicku, trenér: Karolína Kunická
• Fitness aerobik (děti 11-13 let) – Choreografie: True Love, trenér: Karolína Kunická
• Fitness aerobik (děti 14 a více let) – Choregrafie: Crazy Queens, trenér: Karolína Kunická
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Od dubna až do června se naše závodnice účastnily závodů po celé jižní Moravě. Již několikátým rokem závodíme na soutěžích pod záštitou Aerobic Tour, kde patříme mezi
nejlepší týmy. Pro děvčata je závodní sezóna vyvrcholením celoroční dřiny, proto si ji
neskutečně užívají a baví je.
Letošní sezónu považuji za neskutečně vydařenou, nebyl závod, kde by naše družstva
nestála na stupních vítězů! Závodnice sbíraly jak bronzové, stříbrné tak i zlaté medaile.
2. 6. 2018 náš aerobik zavítal i trochu dál. Komerční aerobik (Zorro, Mandrage, Crazy
Queens) se vydal reprezentovat Kostelec na Summer Dance Cup Boskovice. A měli
úspěch!!! Z Boskovic si holky odvezly 2x zlato a 1x bronz. Fitness týmy zavítaly na závody pořádané mezinárodní organizací FISAF v Mladé Boleslavi (III. VT), kde se předvedly
skupiny - Po mexicku a True love. Díky skvělému výkonu si holky (Mexiko) zaslouženě odváží 2.místo z 15 fitness týmů a tedy i postup do vyšší výkonnostní třídy. Starší
děvčata (Pink) také nezahálela a získala úžasné 6. místo.
Vyvrcholením závodní sezóny bylo finále Aerobic Tour 9. 6. 2018 v Olomouci, kde si
všechny týmy odnesly medaile a velkým úspěchem bylo získání titulu- Absolutní vítěz
Aerobic Tour 2018 s největším počtem bodů za choreografii - Zorro- růže a meč.
Na závěr bych chtěla poděkovat obci Kostelec a obcím v okolí (Vřesovice, Ježov, Moravany, Kyjov), které nám poskytly dotace na fungování našeho aerobiku. Dále také Zdence Horákové, Krystianu Olaszovi, Kláře Kunické a samozřejmě i rodičům a samotným
dětem za chuť být součástí našeho báječného týmu!!!!
Za AK Karolína Kunická

Koťátka
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Zorro

Mandrage
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Mexiko
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Pink

Crazy Queens

Kopání drásané studny u hřiště
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