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Obecní zpravodaj
Slovo starostky
Vážení občané,
nejdůležitějším každoročním rozhodnutím zastupitelů je
schválení rozpočtu na příslušný rok. V březnu jsme schválili rozpočet ve výši příjmů 15,3 mil. Kč a na straně výdajů 21 mil. Kč (na
rozdíl financování jsme použili peníze našetřené z minulých let).
Jistě se ptáte, co za takové peníze v obci zbudujeme. V této částce jsou zahrnuty veškeré běžné výdaje chodu obce, např. provoz
úřadu, činnost matriky, pošty, školy, knihovny, komunální služby,
svoz odpadů atd.
Vlastní investiční činnost však z této částky je odhadem menší polovina - 10 mil. Kč. Stanovili jsme ji v závislosti na úspěšnosti podaných žádostí o dotaci. Konkrétně jsme žádali na opravu
panelové cesty u bytovek (u hřiště), která je rozpočtována na
2,9 mil. Kč a na pokračování opravy hřbitovní zdi v rozpočtované výši 1,8 mil. Kč. Ani jedna dotace nám nebyla schválena, a tak
zastupitelstvo rozhodne o tom, jak rozpočtované peníze účelně
vynaložíme. Byli jsme úspěšní pouze v jedné žádosti, a to na pořízení víceúčelového vozidla, které nahradí naši multikáru. Předpokládaná cena vozidla je 2,1 mil. Kč, z čehož dotace bude 600
tisíc korun.
Připravenou akcí je vybudování chodníku v Moravanské ulici
v rozpočtované ceně 2,9 mil. Kč. Stavba bude zahájena po prověření stavu kanalizace, aby i případné opravy byly zahrnuty do
této realizace.
Mnozí z Vás se ptají, co bude s naší školou, jaké podnikám
kroky k tomu, abychom se pohnuli z místa. Je bohužel smutnou
skutečností, že se domlouvají ministerstva, kdo z nich bude financovat venkovské školy a jakou částkou to bude. Podle toho
padne naše další rozhodnutí. Dále pojedeme v nastaveném školním režimu, 3 třídní škola s přípravnou třídou a mateřská škola
v provizorním prostoru.

V letošním roce jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice
roku, zapojily se všechny oslovené spolky, občané a škola. Prožili jsme s hodnoticí komisí 2 hodiny a nebyl to čas promarněný.
Komise naši obec ocenila Bílou stuhou, kterou se oceňuje spolupráce obce a mládeže. Hodnoticí komisi zaujaly aktivity skautů,
úspěchy děvčat aerobiku, nadšení Fantastické osmičky, Kavárna
U Žirafy v naší základní škole a spolupráce školy a knihovny. Nemalý úspěch u komise měla venkovská pospolitost na Panské
zahradě – seniorů, jak rodin s dětmi, tak i těch nejmenších fotbalistů. Děkuji všem zúčastněným na této prezentaci obce a přeji
naší obci, aby bojovala dále ještě o Oranžovou a Zelenou stuhu.
Užijte si pěkné léto, načerpejte sílu na další půl rok a když nevíte co budou Vaše děti doma dělat, přihlaste je na některý příměstský tábor do Kostelce, letos budou dokonce tři!
Vlasta Lochmanová
Starostka obce

Statistika obyvatel
k 30.6.2019
K 01.01.2019
Narození
Úmrtí
Přihlášeno
Odhlášeno
Počet obyvatel
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893
2
5
6
6
890
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Poděkování všem, kdo poctivě třídí odpad
Kvalitní třídění odpadu vyneslo naší obci 126 tisíc korun. Množství odpadu od roku 2006 kdy jsme vytřídili 30 tun jsme zvýšili
na 55 tun za rok 2018. Za toto množství jsme obdrželi částku 126 tis. Kč.
Díky rozvoji systému tříděného sběru jsme společně přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení “uhlíkové stopy“.

Výzva
Ráda bych se na naše občany obrátila s žádostí: Nesleduje někdo z vás celoročně počasí, teploty nebo srážky v naší obci?
Nemáte záznamy o těchto údajích za rok 2018? Chtěla bych tyto informace zapsat do obecní kroniky. Pokud ano, dejte, prosím,
vědět přímo mně, nebo se mnou spojte prostřednictvím obecního úřadu.
Děkuji, Ivana Hulatová, kronikářka obce

Zprávičky z obce:
V minulém měsíci navštívili naši obec odborníci na
sociologii, botaniku, architekturu, kteří v rámci svého
výzkumu navrhnou naší obci Vizi studie rozvoje obce.
Děkuji všem, kdož jste byli osloveni a věnovali jste jim
svůj volný čas.
Od letošní zimy se scházejí na Staré poště maminky
s dětmi, v zimě, aby se schovaly před nepřízní počasí a
v létě možná aby se zchladily, protože na Staré poště je
příjemný letní chlad.
Každý první čtvrtek v měsíci je Stará pošta otevřena
pro setkávání nejenom seniorů. V květnu jsme připravili pro seniory v rámci projektu Auditfamilyfriendlycommunity – Obec přátelská rodině poznávací zájezd po
nejbližším okolí, který připravila knihovnice paní Marie
Horáková se skvělou průvodkyní paní Jaroslavou Kundratovou.
Až půjdete na vycházku kolem dědiny, všimněte
si nové polní cesty od hřbitova do Nětčic, která je výsledkem práce Mgr. Jana Poláška, jemuž není lhostejná
příroda okolo Kostelce. A nejen to, vede k této aktivitě
i nejmenší skauty z Kyjovska.
Vysázené lípy kolem kelčanské silnice a okolí byly
darovány panem Šobáněm z Kostelce.
Kam s přebytečnou stavební sutí, nebo hlínou?
Někdo se tím zkrátka netrápí a vyveze ji co nejblíže za
dědinu, a tak se jedni starají, uklízí odpadky a druzí je
tam vyvážejí, jako by zapomněli, že 2 x za rok přistavu-
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jeme kontejnery na tyto odpady. Stačí je nechat doma na dvorku na
hromádce, případně je odvézt přímo do sběrného dvora EKORU v
Kyjově. Nic vás to nebude stát, a nemusíte hledat za Kostelcem díry
a mezírky, kam byste odpad ukryli.
U zastávky na návsi se proměnila telefonní budka v knihobudku.
Knihy si můžete vzít, nemusíte je vracet a můžete přinést jiné.
Tak jako každé 4 roky, i letos jdeme do průvodu Slováckého roku
v Kyjově, a to v sobotu 17.8.2019. Průvod letos vyjde až v 15 hodin!
Do průvodu nás odveze autobus, o všem budete informováni.

Akce v obci Kostelec
27.7.2019
31.8.2019
28.-29.9.2019
28.10.2019
10.11.2019
8.12.2019
21.12.2019
24.12.2019
26.12.2019

Pouliční fotbalový turnaj
Bramboriáda
Svatováclavské hody
Lampionový průvod
Posezení se seniory
Adventní jarmark
Zpívání v adventu
Roznos betlémského světla
Poslední rána roku
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Vítání občánků
28. dubna 2019 připravil Sbor pro občanské záležitosti v Kostelci slavnostní přivítání občánků, narozených v roce 2018, 2019.
Starostka přivítala do obce Kostelec tři chlapce a jednu holčičku.. Kulturního programu se zhostily děti ze ZŠ Kostelec, pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Duroňové.
Zleva: Adam Janík, Eliška Kvaltinová, Max Wirth, Šimon Kys.

Komise soutěže Vesnice roku 2019 v Kostelci
Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2019 v Jihomoravském kraji proběhlo v pátek 7. června 2019 ve Křtinách – loňské
vítězné obci, která je držitelem Zlaté stuhy 2018. Obec Kostelec získala Bílou stuhu za zapojení dětí a mládeže do života obce.
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Kultura
Předvánoční zpívání

Betlém

Tříkrálová
sbírka
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15. Farní ples
V pátek 18. ledna se konal v Kostelci
XV. Farní ples, přičemž v našem kulturním domě jsme ho po přesunu z Moravan pořádali potřetí. Stejně jako vloni se
o zábavu starala dechová hudba Svatobořáci, která roztančila celý kulturní dům.
Již tradičně si hosté mohli pochutnat
na specialitách z listového těsta, které
napekli místní kuchtíci. Během večera
vystoupila naše Fantastická osmička,
holky sklidily zasloužený aplaus plného kulturního domu, kam si letos našlo
cestu více než 190 hostů. Již neodmys-
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litelně k našemu farnímu plesu patří pohádkové představení v podání místních
ochotníků doplněných o naše faráře.
Letošní pohádkou O Šípkové Růžence
jistě potěšili všechny své příznivce, kteří spokojenost dávali najevo hlasitými
výbuchy smíchu a dlouhým potleskem.
Věřím tomu, že si ples všichni užili a že
domů odcházeli s myšlenkou, že za rok
přijdou zas.
Video divadelního představení je
možno zhlédnout na www.youtube.
com po zadání „Farní ples Kostelec 2019
- O Šípkové Růžence“
Termín příštího farního plesu je již
stanoven na pátek 24. ledna 2020 u nás v

Kostelci, těšíme se na Vás stejně jako dechová hudba Svatobořáci.
Rád bych Vás pozval nejen na tento farní ples, ale i na další akce, které se
v naší obci konají. Ať už je pořádají hasiči,
zahrádkáři či Volnočas, vždy se snaží, aby
se akce všem líbila a aby proběhla ke spokojenosti všech. A když se někdy náhodou něco nepovede, to přece vůbec nevadí! Důležité je to, že se chceme stýkat,
že se spolu chceme bavit a že nám není
lhostejno, co se u nás v Kostelci děje…
Pavel Borkovec
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Maškarní ples Kostelec
V sobotu 2.3.2019 se v naší obci konal
Maškarní ples, který byl pořádán Spolkem Volnočas, SDH Kostelec a Zahrádkáři
Kostelec. Celý večer hrála Vermona a také
probíhala tradiční ochutnávka vín.
Mnozí z občanů Kostelce projevili
nemalou kreativitu při výrobě kostýmů,
a tak jsme mohli potkat mimduo, strašáka
z dýně, vodníka ale i šmouly. Zúčastnění se
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také mohli vzdělat v oblasti třídění odpadů díky pětici mladých v kostýmech plastů, papíru, bioodpadu a dvou barev skla.
Večer ozvláštnilo taneční vystoupení
Motovidla z Kyjova a také scénka „Hoří,
má panenko“ v podání místních hasičů,
v níž odborná porota vybírala největší
krasavici. Výběrem kostelecké miss publikum provedli Lucie Borhyová a Ray Ko-

ranteng. Vítězkou se stala krásná Nataša
Poťápaná, která za sebou nechala všechny soupeřky. Byly to Gertruda Plachá, Bibi
Posedlá, Máša Vymazaná, Milada Šilhavá
a Berta Šeredová. Video scénky je možno
zhlédnout na www.youtube.com po zadání „Maškarní ples Kostelec 2019 - Hoří,
má panenko“
Klára Kašná
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Základní a mateřská škola
Vítání jara
Děti ze ZŠ a MŠ Kostelec přivítaly jaro 21. března zpěvem do obecního rozhlasu.
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Úklid Zmola

Školní okénko
Letošní školní rok se pomalu blíží
ke svému závěru, a tak nezbývá, než se
po něm ohlédnout a zhodnotit, jestli se
nám podařilo vše, co jsme si na jeho začátku naplánovali a předsevzali. Červen
je ve škole jedním z nejtěžších měsíců
z celého školního roku. Sportovní terminologií se řítíme do finiše, ale už se začíná projevovat únava všech účastníků,
vidina prázdninových dnů, které se blíží
a některé aktivity v závěru roku na výkonu nepřidají, letní teploty ubírají síly,
a přesto chceme v cíli všichni co nejlepší
umístění. Jak se nám podařílo překonat
tuto červnovou krizi se uvidí na vysvědčení. Samozřejmě, že ten, kdo pracoval
poctivě celý rok, má větší šanci být spokojený. Nejde samozřejmě jen o jedničky, ale o pocit, že čas, který jsme strávili
společně ve škole nebyl promarněný.
Je potřeba připomenout, že známky
nemusí vždycky vypovídat o tom, jací
žáci jsou a že i další dovednosti a vlast-
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nosti, které se u nich snažíme rozvíjet,
nejsou k zahození. Umět spolupracovat,
být kamarádský, chránit mladší spolužáky, být slušný, zodpovědný, mít smysl
pro spravedlnost, vážit si těch, co v životě svou pílí a prací něčeho dokázali,
může být dobrým vkladem do života.
V měsíci dubnu a květnu proběhly
zápisy do MŠ a do 1. ročníku. Do MŠ byly
přijaty všechny děti. Do 1. třídy nastoupí 9 žáků. Těm, kterým byl schválen odklad školní docházky bylo doporučeno
navštěvovat přípravnou třídu. Ta byla
zřízena již v tomto školním roce a myslím si, že ke spokojenosti dětí i jejich rodičů. Příští školní rok by měl být po organizační stránce, co se týče počtu tříd
a oddělení stejný, jak ten letošní.
Naše škola v březnu úspěšně ukončila závěrečnou monitorovací zprávou
projekt z OP VVV „Moderní škola“ a zároveň jsme v dubnu poslali ke schválení
další projekt, který má dvouletou reali-

zaci. Obsahem projektu jsou aktivity pro
žáky např. doučování, projekty ve škole
i mimo školu, logické a deskové hry, čtenářský kroužek, tak odborné vzdělávání
ped. pracovníků nebo besedy s rodiči.
Naše spolupráce se ZŠ z Velkého Grobu pokračovala společným výletem do
Bratislavy. Bratislavský hrad a plavba po
Dunaji byla pro děti velkým zážitkem.
Na dětský den byli žáci odměněni výletem do Staroviček na levandulovou
farmu. Naši páťáci nakoukli do nekonečného vesmíru při své exkurzi do brněnské hvězdárny. Děti z přípravné třídy
a prvňáčci zajeli do Selského domku se
zvířaty v Kněždubu.
Sportovní úspěchy se nám letos
trochu vyhýbaly. Po druhém místě ve
vybíjené v Sobůlkách jsme skončili dvakrát čtvrtí ve florbale a v malé kopané.
Snad se nám podaří uspět při posledním
sportovním klání v atletickém víceboji
ve Vlkoši. Na omluvu je třeba říci, že naše
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družstva byla oproti ostatním školám
obsazena mladšími žáky, takže v příštím roce budeme určitě bojovat o vyšší příčky. Letošní Den pro rodinu, který
proběhl v květnu se dětem vydařil a určitě svým blízkým přichystaly pěkný zážitek. Již tradicí se stala spolupráce školy
s obcí při soutěži o Vesnici roku. Malé
občerstvení, které si dala komise v naší
školní Kavárně U Žirafy určitě pomohlo
při jejím rozhodování. KŠG se po krátké

odmlce prezentovala dvěma výstavami.
Své obrázky vystavila Adéla Hastíková a
fotografie z Patagonie bratři Petr a Patrik
Navrátilovi. Posledními akcemi na závěr
školního roku budou návštěva seniorů
z Čeložnic, kterým děti předvedou část
programu ze Dne pro rodinu a soutěžení na kostelecké střelnici, které pro žáky
připravilo AVZO.
Myslím, že můžeme uplynulý školní rok hodnotit jako úspěšný. Co nám

trochu kalilo radost z naší práce, byly
zbytečné kázeňské prohřešky některých
našich žáků. Snad se nám tyto negativní
jevy podaří v příštím roce společnými silami z naší školy odstranit.
Děkuji všem žákům, zaměstnancům
a přátelům školy za jejich práci v uplynulém školním roce.
Dušan Kovář, ředitel ZŠ

Program podpory zdravého životního stylu
Básničky (4. ročník)
Ovoce a zelenina,
Když je jíme, je to príma.
Na svačinku bych si dala
Dalamánek, ten mám ráda.
Bonbóny a sladkosti,
To já vůbec nemusím.
Já mám jiné radosti,
Ty já ráda zakusím.
Zuzana Šimečková
Veverka Věrka poradí,
Cigareta zaškodí.

3 Výlet
Ondřej Kvaltin

Kouření je fuj –
Smrdí jako hnůj.
Nikdy kouřit nebudu
Závislák se nestanu.
Anna Navrátilová
Cigareta Retka škodí jako droga,
Když si ji zapálíš, tak se napálíš.
Lukáš Kvaltin

Básničky (3. ročník)
3 Výlet
Byla jedna veveruška,
Jmenovala se Věruška.
Milovala svůj strom,
Potom ji vylekal hrom.
Jednou vyšla z lesa ven,
Překvapil ji krásný sen,
Že jde s dětmi álejí,
dodnes se tam válejí.
Veronika Machalová

3a Výlet selský domek v Kněždubu
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Atletické závody

Atletické závody

Atletické závody

Den pro rodinu

Den pro rodinu Pohádka O Veliké řepě

Den pro rodinu

Děti z družiny v Charitě v Čeložnicích

Pasování páťáků a prvňáčků z přípravné třídy

Kostelecký zpravodaj
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Zahradní slavnost s babičkami z Charitního domu Čeložnice

Jarní práce ve vinici

Mateřská škola
Letošní školní rok se blíží ke konci
a ani my jsme nezaháleli. Popleteným
dnem a karnevalovým rejem, plným
soutěží a her, jsme zahájili druhou část
školního roku. Proběhly návštěvní dny
předškoláků v ZŠ, kde měly děti možnost, ještě před zápisem do 1. třídy,
poznat prostředí školy. K zápisu se dostavilo celkem 18 dětí. Pro velký zájem
rodičů o vyšetření očí u dětí byla přizvána zástupkyně společnosti VIZUS.
Jako každým rokem ani letos tomu nebylo jinak. Děti z MŠ se společně se žáky
ZŠ zúčastnily projektu Vítání jara. Děti se
snažíme vést k lásce k přírodě, aby ji chránily a nebyly lhostejné ke svému okolí.
„Den Země“ děti oslavily společně
s výchovně vzdělávacím programem
„Bílé Karpaty“ a na vycházkách se seznamovaly s flórou a faunou našeho regionu. Letos poprvé proběhly velikonoční
dílničky v MŠ. Děti si užily tvoření s rodiči a odnesly si vydařené velikonoční
výrobky. Velký úspěch měl také čarodějnický slet s alchymistickými pokusy.
6. května proběhl zápis do MŠ a zapsáno bylo 7 dětí. Dětský den jsme oslavili společně s MŠ Čeložnice. Po stopách
Ferdy mravence se děti vydaly k prameni „Smraďavka“. Odměnou za plnění
úkolů jim byly nasbírané perly, bublinková show a poklad plný překvapení. 6.
června pak obě školky vyrazily na výlet
do Vracova na vláčky a poté na Josefův
dvůr. Děti se sblížily se zvířátky na statku a povozily se na koních. Z výletu se
vracely nadšeny a plny nových zážitků.
K blížícímu se konci školního roku pat-
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ří společné focení a vrcholí přípravy na
loučení s předškoláky. Součástí akce je
společné vystoupení dětí a posezení s
rodiči. Na ukončení školního roku nás
čeká akce pořádaná spolkem AVZO plná
zajímavých soutěží se závěrečným opékáním špekáčků. Tímto jim také děkuje-

me za každoroční věcný dar, který je zároveň učební pomůckou pro děti v MŠ.
Děkuji rodičům za podporu v průběhu celého roku. Kolektivu z MŠ Kostelec a MŠ Čeložnice děkuji za spolupráci
a přeji všem příjemnou dovolenou.
Jana Ronková, ved.uč.
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Spolek Volnočas

Letošní rok jsme zahájili přípravami
na dětský karneval s názvem U NÁS NA
STATKU, kdy jsme chtěli dětem přiblížit
život na vesnici za dob našich prababiček. Práci na poli, se zvířaty, ale nejen
povinnosti, i radosti a zábavu dřívější
doby. Pro děti jsme měli přichystané hry
motivované děním na vesnici, které dříve určovala roční období.
Během her jsme zvládli vymlátit obilí, posbírat brambory, zalétat si s draky a
na závěr hodit jitrničku na plech.
Velmi krásnou ukázku měly tetky z
Ježova, které nám přímo během karnevalu pěkně po staru stloukly v máselnici
máslo, které mohli přihlížející ochutnat
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na čerstvém chlebu. Velice nás potěšilo,
že i o tuhle činnost, kterou už děti nemají možnost doma vidět, měly velký
zájem a s nadšením se pouštěly do výpomoci se stloukáním.
Draní peří děti příliš neoslovilo, na
druhou stranu, jakmile uviděly velký koš
s kukuřičnými klásky, hned se pouštěly
do „šůstání kukuřice“.
Bylo by škoda takto krásně vyzdobený sál nevyužít - stačilo pár úprav a
o týden později se v něm konala masopustní veselice, kterou jsme pořádali ve
spolupráci s místními hasiči a předsedou kulturní komise. A stejně jako se vyřádily děti na dětském karnevalu, užívali
si i rodiče na tom masopustním.
A teď plánujeme dál.
Opět pečlivě vybíráme divadelní
představení, na které uspořádáme zájezd – včas se ozveme s pozvánkou.
Ovšem naším největším úkolem je

Bramboriáda, kterou letos plánujeme
na 31.8.2019.
Předešlé ročníky měly velký ohlas,
což je pro nás velkou výzvou – nejen laťku udržet, ale i přinést něco nového.
Určitě se přijďte podívat, ochutnat
brambory 100x jinak, a vůbec strávit s
námi příjemné odpoledne. Program je
opět přichystám pro všechny věkové
kategorie - ostatně, kdo by si rád nepochutnal na nějaké té dobrotě. Pánové to
zapijí pivem, dámy posedí nad kávičkou
a pro děti bude vychlazené limo, dobrá
hudba, zábava pro děti - prostě vše, jak
má být k dobré náladě.
My se na vás moc těšíme.
Nesmíme Vás zapomenout pozvat
na Adventní jarmark 7.12.2019. Zdá se
to být za velmi dlouho, ale jak víme –
čas letí jako voda, a Vánoce jsou tu coby
dup.
Petra Moravanská, Spolek Volnočas
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Skaut
V únoru proběhl v Kostelci již 2. skautský ples.
Už je tomu 100 let, co vznikl skauting na Kyjovsku, a proto
jsme to museli náležitě oslavit. Zde můžete krátce vidět, jak
slavnosti probíhaly:
26. 4. Slavnostní vernisáží byla zahájena výstava v Kulturním domě v Kyjově, týkající se kyjovského skautingu od jeho
vzniku až do současnosti, probíhá až do konce června.
27. 4. Konal se první svatojiřský košt v budově bývalé zdravotní školy v Kyjově.
28. 4. Ve farním kostele v Kyjově se konala již tradiční skautská mše, tentokrát zde byl ale posvěcen střediskový prapor,
který byl vyroben dle originálního praporu našeho střediska.
18. – 19. 5. Konalo se první střediskové jamboree (setkání
skautů), během kterého byla vysazena památeční lípa.
Střediskové Jamboree uspořádané k výročí 100 let skautského střediska Kyjov (pozn)
Takže kde bychom začali... Jako každá skautská výprava
bylo Jamboree zážitek, na jaký nelze zapomenout. Náš začátek byl na autobusovém nádraží a dále se jelo autobusem do
Osvětiman (to si přesně nepamatuji) až jsme vystoupili, tak
jsme šli pěšky k táboru U Zabitého (). Počasí bylo sice nádherné, ale velmi teplé, že jsme si mysleli že se uvaříme. Když nás
konečně čekal cíl, dostali jsme na práci stavět stany, sklízet trávu a další práce které nás sice nebavily, ale dělali jsme to pro
nás. Byla nejen práce, ale i zábavné hry a my si je všechny užili. Na večer, když se setmělo, jsme šli na nástup a zasadili lípu
ke stému výročí, po nástupu byl založen oheň, u kterého nám
bratr Jestřáb vyprávěl své příběhy z táborů a zpívaly písničky.
Na druhý den jsme vše sklidili a jeli jsme domů. Abych to zahrnula Jamboree byl neobyčejný zážitek (hlavně bitka s trávou).
Těšíme se vždy na další takovou výpravu.
Anna Borkovcová/ Kateřina Tihelková/Jan Borkovec
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AEROBIK team KOSTELEC
Sezona 2018/2019 je pomalu u
konce a sportovní klub z Kostelce se
opět může pochlubit významnými
úspěchy, které dosáhli jeho členové
po celé zemi.
Kostelec u Kyjova je malá vesnička,
ale o to více slavná na poli sportovním. Klub AEROBIK team KOSTELEC
se každý rok překonává, a i tento rok
patří mezi roky, které přinesly do naší
obce pozitivní ohlasy.
Sportovní seskupení pod vedením
trenérů Zdenky Horákové a Karolíny
Kunické se dokázalo prosadit na úrovni jak regionální, tak na úrovni celorepublikové. Závodní týmy reprezentovaly obec od Ostravy, přes Otrokovice,
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Hodonín, Brno až po Pardubice, Prahu a Mladou Boleslav. Ze
všech míst vezeme medailová umístění a super úspěch. V loňském roce
se podařilo jednomu z našich týmů se
probojovat do vyšší výkonnostní třídy,
a hned jako nováčci, v této vyšší kategorii, jsme slavili úspěch! A to v Brně
(bronz) a v Ostravě (stříbro).
Tento rok byl co do počtu cvičenců
rekordní. Zájem z okolí byl tak vysoký,
že jsme museli odmítat. Celkový počet
se ustálil na 66 dětí ve věkové kategorii 4–20 let. Děti jsou rozděleny do
týmů dle věku a typu aerobiku. Týmů
máme šest. Nejpočetnější týmy cvičí komerční aerobik. Tyto týmy musí
předvést během dvou minut náročné
a tematické cvičení (technika, variabilita a flexibilita). Další méně početné týmy cvičí fitness aerobik, který je
zpravidla proti komerčnímu aerobiku
méně tematický, ale naopak cvičenci
musí předvést více náročných prvků
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(technika, skoky a síla) a zároveň ukázat dokonalou souhru. Další typ aerobiku, kterým se zabýváme je sportovní aerobik. Tento typ cvičení patří
mezi nejnáročnější vrcholové sporty,
kdy cvičenec předvádí rozsáhlou paletu cviků. Ve vymezené době, zhruba
dvou minut, jsou předvedeny nejrůznější kliky a cviky spojené s aerobním
cvičením, které by obyčejný smrtelník
nezvládl. Tomuto sportu se mohou
věnovat pouze ti, kteří denně dokáží
obětovat tréninkům spoustu hodin
a usilovně na sobě pracovat.
Kostelecký aerobik se v průběhu
let vypracoval na špičku v komerčním
aerobiku a dále se rozvíjí ve fitness
a sportovním aerobiku, kde již druhým
rokem v této oblasti zažívá úspěch. Je
neuvěřitelné, kam se až klub vypracoval, i přes různé rány, které nás postihly v průběhu minulých let. Tímto
děkujeme obci Kostelec, která nám
umožňuje cvičit v tělocvičně na škole
a na kulturním domě. Děkujeme Kostelci, že mu není sport lhostejný a těší
nás, že tak můžeme úspěšně prezentovat obec po celé zemi a zásobovat
ho krásnými výsledky. Děkujeme za
to, že umožňuje dětem z obce a blízkého okolí rozvíjet svůj talent na sportovním poli a zároveň tím potírat nežádoucí jevy u mládeže, která by svůj
čas trávila nevhodným způsobem.
Nesmírně si vážíme návštěvy paní
starostky obce Kostelec na závodech
v Hodoníně, která nás přijela podpořit
a fandit nám a zároveň si užít sportovní atmosféru velkých závodů.
Jak jistě pamatujete, minulou závodní sezónu se nám podařilo získat
titul ABSOLUTNÍ vítěz v komerčním

aerobiku 2018, tedy, jeden z našich
týmů nasbíral za celou soutěžní sezónu ze všech závodů nejvíce bodů
a dostal se tak na maximální vrchol.
Tento rok jsme obhajovaly titul a opět
vezeme do Kostelce toto vzácné ocenění. Tentokrát se podařilo dosáhnout titulu fitness týmu – Pirátky na
vlnách podivna. Tým byl v Brně vyhlášen jako nejlepší závodní skupina
v technické kategorii a získal pro klub
titul ABSOLUTNÍ vítěz v technické kategorii 2019 z celkového počtu 30-ti
fitness týmů.
Jaké týmy obec Kostelec reprezentují?
Pohádky z včelího úlu (děti do
7 let), komerční aerobik, Zdenka Horáková
Jánošík, láska z hor (děti 8–10 let),
komerční aerobik, Karolína Kunická
Rok čínského draka (děti 11-12 let),
komerční aerobik, Karolína Kunická
Pirátky na vlnách podivna (děti
8-10 let), fitness aerobik, Karolína
Kunická
Xena princezna bojovnice (děti 1112 let), fitness aerobik, Karolína Kunická
Janeta team (18-20 let), sportovní
aerobik (duo), Karolína Kunická
Kdo je všeho strůjcem?
Karolína Kunická – organizuje 12
tréninků týdně (1,5 hodiny 1 trénink).
Zdenka Horáková – organizuje 3
tréninky týdně (1,5 hodiny 1 trénink).
Krystian Olasz – spravuje chod
spolku a pomocník s tréninky
Klára Kunická – pomocník s tréninky.
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A jaké máme výsledky?

Za AEROBIK team KOSTELEC sepsal Krystian Olasz.
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SK Kostelec
Příprava na jarní odvety začala již v lednu. Probíhala v domácím prostředí a doplnilo ji soustředění v Čeložnicích. Do
přípravy se nezapojili žádní noví hráči . Přípravná utkání jsme
díky počasí odehráli na umělé trávě. Se Sobůlkami a Vlkošem
jsme dosahovali střídavých úspěchů.
Pak již začal boj o reputaci a body. Na úvod jsme zajížděli do Moravan. Po dobrém výkonu jsme odešli poraženi
4:2. O ýden později jsme přivítali poslední Lovčice a dařilo se
i střelecky – výsledek 9:1. Další týden nás čekal opět doma soupeř ze Žeravic. Tentokrát jsme se rozešli smírně 1:1. Stejný výsledek jsme zopakovali o týden později ve Věteřově. Pak jsme
propadli doma s Vřesovicemi 0:4 a podobně jsme dopadli
v Žádovicích, kde jsme prohráli 4:1. S postupujícími Bukovany
jsme doma drželi krok, ale odešli jsme poraženi 0:2. Dařilo se
nám v Želeticích a vyhráli 5:1. To jsme ale nepotvrdili doma s
Archlebovem a opět prohráli 1:3. Poslední utkání v Bohuslavicích jsme také prohráli 1:0. Konečné 10. místo je nejhorší umístění za posledních mnoho let.
Dorost pod vedením Milana Kopeckého skončil na pěkném třetím místě. Trenérovi patří velký dík, protože zvládl celé
jaro zcela sám.
Stále máme nedostatek trenérů a vedoucích u mládeže.
Žádáme všechny bývalé hráče a další zájemce o pomoc na
OS mladší přípravka, skupina B
ročník 2018/2019 –podzimní a jarní část
3. třída skupina B
Mladší přípravka odehrála v ročníku
2018/2019 celkem 22 utkání.
Sestava týmu SK Kostelec, mladší přípravka:
Brankář: Jakub Navrátil
Obránci a záložníci: Jakub Kvaltin, Maxmilián Pařízek, Daniel Dočkal
Útočníci: Vilém Žáček, Jakub Dočkal, Jiří
Tihelka, Lukáš Bystřický (podzimní část)
V podzimní části jsme odehráli 10
utkání. Postupně jsme změřili síly proti
týmům Slovan Bzenec B, FK Sokol Lovčice, Milotice/Ratíškovice, KOVO Ždánice,
Žádovice/Ježov, Svatobořice/Šardice.
S týmem, do kterého přibylo několik
nových, mladších hráčů, bylo znát, že
bude těžké se prosadit. Kluci však byli
na trénincích snaživí, a tak po sérii proher musely přijít zákonitě také první výhry. Postupně jsme naše vítězství získali
proti SK Sudoměřicím, Slavoji Rohatec a
SK Bzenci B. Zejména zápas proti Slavoji Rohatec, na ten nezapomeneme. Do
utkání totiž nastoupili pouze ti nejmenší, bez starších opor. To nasazení a vůli,
kterou dokázali v sobě najít a zejména
po celé utkání udržet bylo obdivuhodné. Ten, kdo zápas viděl, prostě ví. Kluci
dokázali zvítězit 4:1 a spustili na hřišti
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těchto postech. V tomto roce chceme rozšířit počet družstev.
Budeme mít mladší přípravku, žáky, dorost i muže. K tomu je
potřeba mnoho lidí, kteří jsou ochotni pomoci.
3.6. jsme opět po dvou letech provedli aerofikaci travnaté
plochy. Po dobu šesti týdnů je nyní zákaz vstupu na hřiště, než
se ujme nová tráva. Letošní pouliční turnaj se 27.7. odehraje již
na nové trávě.
Břetislav Junášek, předseda SK

opět náš kostelecký bojový pokřik „Hej,
hej, hej, Kostelec je nej, na nás si pozor
dej!“. Posledním soutěžním utkáním v
podzimní části byl zápas proti FK Sokolu
Lovčice, ale to už naši fotbaloví mladíci
snili zřejmě o zimní přestávce.
Před jarní částí jako každý rok pravidelně navštěvujeme tělocvičnu Dr. Joklíka v Kyjově. Děti tak udržují pohybovou aktivitu i přes zimní období.
V jarní části jsme absolvovali 12 soutěžních zápasů, víceméně proti stejným
týmům. V době psaní článku jsme měli
10 utkání odehraných a 2 utkání nás ještě
čekala. Výhry a prohry se spravedlivě střídaly a prozatím se zastavily na poměru 5
ku 5. Ke kvalitnější hře napomohla skutečnost, že v jarní části jsme začali spolupracovat s rodiči i dětmi z kyjovského
fotbalu. Pravidelně nám doplňují 2 až 3
děti do soutěžního zápasu za Kostelec. Je
to dáno tím, že máme do soutěže mladší přípravky zapsáno pouze 7 dětí a při
výpadku už jednoho z nich je nesmírně
náročné tyto zápasy odehrát. Děkuji rodičům a zapojeným dětem u nás v Kostelci,
spolupráce se všemi je skvělá!
Před závěrem jarní části v sobotu
1.6. jsme se již po třetí účastnili turnaje
ve Vacenovicích O pohár starostky Vacenovic. V turnaji bylo možno přihlásit
kategorie ročníků 2011 a mladší nebo
2009 a mladší. Jelikož jsme dokázali na-

plnit pouze kategorii 2009 a mladší, což
je starší přípravka, byla účast na turnaji
z herního hlediska náročná, samozřejmě doprovázena i dosaženými výsledky. I přes věkový handicap proti ostatním, měli jsme nejmladší tým, kluci se
opravdu nesložili a prokázali bojovnost!
Nevzdat se, není jen ve sportu samozřejmostí. Naši kluci se nevzdali a nejednomu těžkému soupeři hru znepříjemnili.
Turnaje se účastnilo 9 kluků z Kostelce
a 3 kluci z kyjovského fotbalu. Odehráli
jsme celkem 6 utkání. Všichni naši hráči
obdrželi na turnaji medaile i sladkosti. Děkuji všem rodičům za trpělivost
a podporu dětem přímo na turnaji, odehrát tyto zápasy nebylo vůbec jednoduché. Pro příště zvolíme turnaj s věkově
rovnocennými soupeři.
Závěrem nemohu opomenout, že
kromě stálých hráčů, navštěvují náš trénink již od podzimní části další šikovní
adepti. Vidět je také na hřišti více rodičů
i s nejmenšími, snad budoucími hráči
naší fotbalové přípravky.
Děkuji všem, kteří spoluutváří fotbalové prostředí v Kostelci pro děti,
trénují a podporují je. Zvlášť patří velké
díky Jiřímu Konečnému, který vyrobil
dětské fotbalové branky a věnoval je
dětem.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Petr Navrátil
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Ze života Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Kostelec
S příchodem nového roku, přesně
26. 1. 2019 měl náš svaz Výroční schůzi,
kde mimo jiné proběhla volba předsedy
a tajemníka. Předsedou byl zvolen Bc.
Petr Navrátil a tajemníkem p. Jiří Šalša.
Touto cestou by chtěli členové poděkovat p. Marku Lungovi a p. Pavlu Kudrovi
za jeho práci ve vedení svazu a také za
dobře zorganizovanou Výroční schůzi,
včetně výborného pohoštění.
Důležitým bodem schůze bylo také
plánování nadcházejících kulturních
a vzdělávacích akcí, přičemž první z
nich se konala dne 18. 5. 2019. Jednalo se o inspirující prohlídku sklepních a
výrobních prostor firmy Vinum Moravicum Bzenec, doplněnou také o degustaci jejich skvělých vín. Tato akce nebyla
určena pouze pro členy svazu, ale také
pro širokou veřejnost a setkala se s vel-

kým ohlasem. Věříme, že účastníci byli
spokojeni a těšíme se na další setkání,
ať už to bude na přednášce o vinaření či
sadaření, nebo při jiné příležitosti. Snad
si, v době jarních a letních prací v našich
zahradách a na našich polích, najdeme
čas i na společné popovídání si, třeba u
pohárku bílého…

Závěrem chceme poděkovat za zahrádkářský svaz panu Pavlovi Kudrovi
a dalším pěstitelům vinné révy, kteří se
podíleli nejen letos, ale také v minulých
letech na jarním řezu révy v obecním vinohradě.
Marian Zogata
Petr Navrátil

Bigbity Rock
Důkazem toho, že kulturu v naší obci
nepředstavuje, jak by se na první pohled
mohlo zdát, jen folklór, je existence kapely
Bigbity Rock. Právě v tomto čase slaví třetí výročí od svého založení.
U jejího zrodu stál Martin Chamraďa
a Simona Klimková. Martin se v hudební
branži pohybuje už dlouhá léta a mimo
jiné je jedním ze zakladatelů občanského
sdružení Bigbity, které už více jak deset
let pořádá oblíbené a hojně navštěvované Štěpánské taneční zábavy se skupinou Generace. Důkazem oblíbenosti
je stabilní nadprůměrná účast, o čemž
si ostatní pořadatelé společenských akcí v Kostelci mohou nechat jen zdát.
Dále spolek za posledních 5
let uspořádal v Kostelci 6 letních
hudebních akcí, které ovšem
byly o něco méně komerčně
úspěšné.
Martin měl delší dobu v hlavě myšlenku, že by stálo za to
založit hudební skupinu, která
by hrála na tanečních zábavách.
Vycházel ze svého zjištění, že v
regionu by poptávka po takové
kapele byla, ale žádná neexisto-
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vala. Jeho vizí bylo, aby vznikla kapela,
která by hrála skladby, které lidi chtějí slyšet a zvednou je ze židle. Žádná klubová
tvorba pro pár posluchačů. Proto ji tedy
založil u nás v Kostelci a stal se jejím manažerem. Když se nad tím Martin nyní zamýšlí, uvědomuje si, že u nás v obci nikdy
žádné podobné seskupení neexistovalo.
Znamená to tedy, že se jedná o první
Kosteleckou bigbítovou kapelu.
Zpočátku začínali zkouškami v pětičlenném složení v místním kulturním
domě a postupem času se spolu se
vzrůstající hubení úrovní složení měnilo,

dokud se neustálilo na tom současném:
Hynek Jovi Grufík zpěv, Dominik Luža kytara a vokál, Michal Luža kytara a vokál,
Kryštof Andráš klávesy, Tomáš Navrátil
basa, Miroslav Janovský bicí a vokál.
Bratři Lužovi jsou z Kostelce, Tomáš
kostelecký rodák a ostatní kluci jsou z nedalekých obcí. Zajímavý je věkový průměr muzikantů, který činí něco málo přes
dvacet let.
V současné době mají v repertoáru asi
55 skladeb, z toho 10 ploužáků. Naprostá
většina z nich jsou komerčně úspěšné
skladby převzaté od jiných skupin nebo
jejich coververze. Prostě hrají to,
co lidi chtějí slyšet, a díky tomu to
baví hrát i je samotné. Je ovšem
potřeba zmínit, že hrají už i svou
vlastní tvorbu.
V letní sezóně BR hraje zhruba
3x do měsíce, často i na soukromých akcích. Je možné říct, že se
stoupající úrovní hudební produkce stoupá i jejich popularita. Hrají
na akcích nejen v nejbližším okolí,
ale i na hradišťsku a kroměřížsku.
Martin zmiňuje, že více fanoušků
má skupina ve vzdálenějších místech než u nás.
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Pochopitelně se kluci nespokojují se
současným stavem kapely. Mají v plánu
se posouvat dále směrem k co nejprofesionálnější úrovni. Rádi by rozšířili okruh
svých posluchačů a fanoušků, hráli ve
vzdálenějších lokalitách na větších akcích
a zvýšili návštěvnost svých hudebních
produkcí. A největším snem je složit hit,
který by je proslavil. Martin a kluci mají do
budoucna v plánu natočit sólovou desku,
na kterou připravují vlastní skladby.
Za sebe jim přeji co nejvíce úspěchů, je
dobré pro všechny, pokud bude kulturní
rozmanitost v Kostelci co největší.
Rozhovor s Martinem Chamraďou
zapsala Ivana Hulatová.

Místní knihovna Kostelec - Nové knihy
Jitka Ludvíková: Sedmácka, detektivní příběh z edice „Původní česká detektivka:
Martinu Vaňkovou všichni znají jako hodnou holku ze slušné rodiny, která by jen
tak z domova neodešla. Proto je její zmizení pouhý týden po oslavě sedmnáctých
narozenin pro všechny šokem. Začíná pátrání a jednou ze stop je sám vyšetřovatel
Pavel Matouš z pražské kriminálky, který s Martinou strávil poslední večer.
B. A. Parie: Přiveď mě zpátky
Finn a Layla byli mladí a zamilovaní. Na dovolené ve Francii zastavili u benzinové
pumpy a Finn si odskočil na toaletu. Když se vrátil, byla Layla pryč a už ji nikdy neviděl. Takto vypovídal Finn na policii. Jenže to nebyl celý příběh. O mnoho let později
se Finn zasnoubil s Laylinou sestrou Ellen. Sblížil je zármutek a rozhodli se zůstat
spolu. Finn měl ale stále pochybnosti a pocit, že nemůže Ellen zcela důvěřovat. Jako
rána z čistého nebe pak zapůsobil telefonát, že Laylu někdo spatřil.
Lucie Konečná: Vířkvka
Helena se vrací po dvanácti letech z vězení. Začíná znovu od nuly a žije ze dne na
den. Pronajme si garsonku s vířivkou uprostřed pokoje, najde si práci, přítele… Postupně zjišťuje, že se zase dokáže radovat. Nicméně minulost, kterou pečlivě skrývá,
na ni zaútočí…
Danielle Steel: Přes nepřízeň osudu
Život nabízí různé příležitosti, ale když se někdo rozhodne jít tak trochu „proti
proudu“, je to obvykle velice riskantní. Kate Madisonová je majitelkou úspěšného
módního obchodu, který od smrti jejího manžela živí nejen ji, ale také její čtyři děti.
Nyní jsou její děti již dospělé a vydávají se žít svůj vlastní život. Ke zděšení jejich matky se však všechny její ratolesti pouštějí „proti proudu“.
Zuzana Koubková: Zlatá růže
V první polovině 14. stol. jižním Čechám vládnou páni z růže, mocní Vítkovci, kteří
si víc než dění v zapadlých obcích hledí mocenských intrik. Bratr Zdislav, johanita,
někdejší templář, sem přijíždí na žádost svého představeného Ulmana. V bývalé templářské tvrzi se totiž děje něco, s čím si ani protřelý starý lišák Ulman neví rady. Poradí
mu bývalý templář?
Steve Voake: Maxík Toulavý, kniha pro děti
Maxík je sice malý psík, ale srdce má velké a ve městě na něj čeká spousta dobrodružství. Společně se smečkou rozverných psů se Maxík vydává do ulic pátrat po
ztracené kamarádce.
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Sběratel povídání
Již pár měsíců je mi 61 let a do mého
života se vkradla prázdnota. Sběratelská
prázdnota, abych uvedl můj problém na
správnou míru. Kdo kdy něco sbíral, jistě
pochopí, že přestat něco sbírat, shánět,
třídit je jeden z nejkrásnějších pocitů. To
když vám do sbírky přibude další exemplář, po kterém jste pásli a nyní si můžete v seznamu hledaných odškrtnout
to dlouho prázdné políčko a svůj nový
kousek můžete zasunout pod celofánový proužek v albu, či si jej nalepit na arch
nebo dát do krabice nebo vystavit tak,
abyste ho mohli ukázat světu. Ale musí
to být svět, který chápe, co je to sběratelství a nemůže to být svět, který jen
očima „vymaluje strop“ a myslí si něco o
tom, že jste blázen a že do baráku přibyl
další krám a kdo že na tom bude utírat
prach. Tím nemyslím svou manželku. Píši
zcela v obecné rovině, Haničko. Pokud
se setkáte s prvním světem, je vám svět
po kolena, ale setkáte-li se s tím druhým,
vraždili byste třeba pohledem. A nyní
jsem se ocitl ve sběratelské prázdnotě.
Já, z generace sběratelů, který od útlého
mládí sbíral, co se dalo. Začínal jsem jako
mnozí sbíráním poštovních známek,
které jsem, jako mnozí zasouval do alb
a měl radost z každého, zvláště zahraničního přírůstku. Toužil jsem po známkách
s nápisem Squiperia, aniž bych tušil, že
se jedná o Albánii, ale ty obrázky, kterými se albánské známky chlubily, byly
neodolatelné. Kdo je měl, byl král a mohl
si klást podmínky při jejich vyměňování.
Jedinou cestou, jak tyto cennosti získat
bylo buď podlehnout navrhovanému
lichvářskému poměru známek při výměně, nebo si koupit balíček se známkami,
které se prodávaly ve stáncích PNS. Za 5
kaček, 10 kaček nebo za 25 kaček. Úměrně ceně bylo Squipérií, Ras –al -Kaimů
nebo Um –al-Ojquanů přirozeně více.
Vůbec mi nevadilo, že právě tyto
poklady, v počtu pěti kusů zakrývají
zbytek, který se skládal z bezcenného
Maďarska, DDR (Německé demokratické
republiky), Polska, Vietnamu, Mongolska
a Polska. Těch pět stálo za to a ten pocit,
že je nemáte nebo že je nemá váš sběratelský kolega, byl úžasný, protože jste
byl ten, co může říct onen vyděračský
poměr či měnit za rovnocennou známku. Známkami to začalo a po nich přišel další koníček -obrázky ze žvýkaček.
Úžasné ale zasloužené, protože byly vel-
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mi nedostatkové. Socialistické obchody
jen občas umožnily nám sběratelům tu
nejlehčí cestu k získání vytouženého
obrázku, a to koupí. Každá prodavačka
však měla v rodině nějakého toho sběratele, a tak nebylo divu, že žvýkačky
sotva uzřely světlo obchodu, ve kterém
se měly prodávat, mizely v kabelkách
prodavaček a jejich synové pak machrovali velkými sbírkami obrázků Kačera
Donalda a Myšáka Mickey. Dalším místem, kde se daly tyto žvýkačky sehnat,
byly obchody Tuzexu, ale to jsme nevěděli, protože nás ještě nezajímali Rifle, jeansy které znamenaly, že jste cool.
Nám klukům ještě nic neříkali a dál jsme
nosili manžestráky a tesilky naší výroby.
Ale komedianti, kteří k nám několikrát
do roka zavítali, byli zdrojem žvýkaček
všeho druhu. Hned jak přijeli na místo,
kde rozestavěli kolotoče, dráhy, houpačky, museli poslat své děti do školy. A ty
jsme si rozebrali a korumpovali je vším
možným, jenom aby byli našimi kamarády. Samozřejmě svého postavení dokázali pěkně využít. Jedni z nás je potřebovali na volňásky na kolotoče a my
sběratelé na získání cenných žvýkaček s
obrázky. Samozřejmě nám je neprodali
za cenu, za kterou jste si je mohli vystřelit, ale za cenu alespoň dvou ran, tedy o
100 procent dráž. Jen dobří střelci vzali
do rukou náležitě upravené vzduchovky
a během několika ran zjistili, kam puška
zanáší a pak lovili. My méně zdatní střelci jsme jim platili za dobrou trefu a oni
pak měli právo prvního rozbalení. Pokud obrázek měli, zůstal nám. Pokud ne,
museli jsme ho vyměnit. Hold něco za
něco. Časem sbírání obrázků vyprchalo,
protože do kin přišli idolové všech kluků
Vinnetou a Old Shatterhand a s nimi se
začali v trafikách objevovat pohlednice
s těmito hrdiny. To byla doba. Krásné
barevné fotky, ve kterých odvážný Vinnetou za přispění svého bratra Old Shatterhanda ničí své nepřátele. Tato doba
byla krásná ještě tím, že jsme se všichni
chtěli ve svých hrách stát těmito klaďasy. A abychom mohli hrát na indiány a
kovboje, většinou mladší vyfasovali role
nenáviděného náčelníka Kiowů Tanqui
a bělochů toužících po indiánském zlatě. Holky se měnily v Nšo – či, Ribanu
či Bílou holubici a my Vinnetouové a
Old Satterhandové jsme o ně bojovali
s nepřáteli. Dlouhé chvíle jsme byli při-

poutáni u mučednických kůlů (klepačů) a čekali na vysvobození nebo jsme
u těch stejných trubek byli připoutáni
na prádelní šňůře proti sobě a bojovali
o svůj život. Samozřejmostí byla Vinnetouova černá stříbrem pobitá puška
a Old Shatterhandova opakovačka. Ta
byla na výrobu jednodušší, protože na
ní nebyly potřeba stříbrné cvoky, které jsme nahradili cvočky z nástěnek ve
vchodech na sídlišti. Dokud nás drželi
tito naši hrdinové, věřte, že se vchodoví
důvěrníci přeorientovali na špendlíky,
protože ty Vinnetou na své pušce neměl.
Roky přibývaly a mé sběratelské zájmy
se měnily. Fotky Vinnetoua se daly malým a známky, vedle odznaků a nálepek
z krabiček od sirek, byly vyměněny za
krabičky jiné. Za krabičky od cigaret. S
prvními šluky začalo mé sbírání cigaretových krabiček. Já tohoto koníčka ještě
povýšil tím, že vedle každé krabičky byl
nalepen rozříznutý cigaretový papírek.
Sbírka to byla pěkná, ale co by kuřáka
začátečníka tato operace vždy zabolela,
když jsem sehnal nějakou cizí značku.
Někdy jsem se nedověděl, ani jak chutnala, protože jsem měl pouze jednu
cigaretu. Za nějaký čas jsem ale přišel
na to, že ničení cigaret je hrozný zločin,
a tak jsem je začal sbírat tak, že jsem
je vykouřil, protože přicházela puberta
a v pubertě se se svými koníčky zrovna
nechlubíme, ale většinou se za ně stydíme. Kdo něco sbíral, byl okolí spíše pro
smích. Ale přesto se sbíralo. Do rukou se
mi dostaly vzácné časopisy s mými rockovými idoly Popcorn, Melody Maker
a další zdroje fotek. Samozřejmě pro
běžného člověka nedostupné, protože
PNS tyto časopisy nenabízela. Snad jen
časopis Melodie občas nabídl nějakou
tu fotku. Časopisy dováželi tiráci, kteří za
ně také chtěli pěkné peníze. I můj pokoj
zdobilo, k nelibosti mého otce, pár fotografií a plakát Beatles k filmu Help. Žízeň
po fotkách částečně uhasila Jazzová
sekce, která prodávala fotografie mých
idolů, jako byli Deep Purple, Sweet,
Black Sabbath, Led Zeppelin a jiní. A pak
přišel sběratelský útlum, protože životem nepolíbení puberťáci sbírali hlavně
životní zkušenosti. Tato sbírka ovšem
byla zvláštní, velmi specifická, nicméně
pro další život velmi důležitá. Ani vojna
neskýtala podmínky k nějakému sbírání.
Po jejím skončení jsem se spíše rozhlížel
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po té, co by měla odvahu se mnou trávit
blíže neurčitelný počet let a po několika
málo nezdarech se zadařilo. Našel jsem
svou nynější manželku a nynější již 35
let, která splňovala veškeré předpoklady
nejen pro muže ale i pro sběratele. Pro
sběratele proto, že její otec prošel také
mnoha sběratelskými obory. Po narození první dcery a zařízení bytu jsem se dal
na sbírání autogramů našich spisovatelů,
jelikož jsem v té době hodně četl a posléze sbírání autogramů našich národních
umělců, jelikož jsem miloval, když mohla
být sbírka uzavřena. To bylo sbíráníčko.
Po sehnání adresy, což nebylo zrovna
nejlehčí, jsem napsal na obálku adresu
a zkratku OLZ, což byla tzv. otevřená listovní zásilka, do obálky jsem vložil deset
kartiček na podpisy, stručnou prosbu a
prázdnou obálku s mojí adresou. Cena
známek na obou obálkách byla dvakrát
50 haléřů. I když je to dnes k smíchu, měl
jsem mnohdy výčitky, že utrácím za svůj
koníček takové peníze, jelikož náš příjem
byl nevelký. Autogramů přibývalo a má
sbírka se rozrostla na 7. v republice, což
nebylo v té době málo.
Později jsem sbíral nejen autogramy ale i kresby ptáčka od našich grafiků a malířů. Za nějakou dobu jsem
tento materiál dosti výhodně zpeněžil,
protože výtvarníci se stávali známějšími a bohužel někteří odešli do výtvarného nebe. S politickými změnami
v republice, došlo také k prudkému
zdražení poštovného, a tak jsem i tuto
slibně se rozvíjející sbírku opustil. Ale
bez sbírky není smysluplného života.
Co sbírat nyní? Začal jsem s entomologií, a ta mě bavila velmi. Při lovu denních
motýlů jsem spíše připomínal motýlkáře

z Vinnetoua a spousta lidí si klepala na
čelo, ale sběratelská vášeň byla sběratelská vášeň. Mnoho a mnoho hodin jsem
vydržel sedět při světle, jímž jsem lákal
noční motýli na bílé plátno a pak chvíle při jejich napínání a určování úlovků
byly krásným naplněním volného času.
Opravdu krásný koníček, ale se stavbou
domu, nebyl čas na sběr materiálu, a tak
jsem opustil i toto hobby. Volba padla
na hračky a figurky z Kindervajíček, a to
mě drželo pěkně dlouho, až do doby,
kdy jsem zjistil, že kouzlo postaviček již
není takové jako dřív. Série ručně malovaných figurek nahradily mnohdy nezajímavé série a jejich cena byla mnohdy
závratná. Hlavně u sérií, které vycházely pouze v zahraničí. Do sběratelství se
vkrádal obchod a to se mi přestalo líbit.
Kdeže byla doba radosti nad každou
novou položkou do sbírky? Najednou
bylo vše k mání. Stačilo napsat požadavek na Aukro či jiné servery, a pokud jsi
souhlasil s cenou, vše jsi mohl mít. Tedy
ne sběratelství ale obchod. Kouzlo sbírání pominulo. Každý si myslel, jaké nemá
doma skvosty a cennosti a za vším viděl
jen peníze. Přestal jsem tedy sbírat a své
sbírky jsem rozprodal. Musím přiznat, že
opět výhodně. Ale co teď. Pokud chci
něco opět začít sbírat, musí to být něco,
co nedělá moc lidí, o co se musím snažit
a co můžu nějak uzavřít. Na několik let
mě ovládlo kouzlo Geocachingu. Připravit si plán a pak se vydat na určité souřadnice, kde na mě čekalo buď krásné místo,
nebo krabička s různými drobnostmi. Nesmím také zapomenout na výborné lidi,
kteří hledali a hledají poklady na rozdíl
ode mne dále. Musím také vzpomenout
na krásné chvíle, kdy jsem kešky nejen

hledal, ale i připravoval pro ostatní hledače. Bohužel dobrý pocit z dobře odvedené práce kalila v mnoha případech kritika
těch, kteří neudělali pro ostatní nic a jen
hledali chyby. Nevážení si práce druhých
bylo dovršeno ničením kešek veřejností,
která neměla ani tušení, co to dá práce, takovou schránku vyrobit, najít pro ni místo
a zveřejnit na geowebu. Zkrátka a dobře,
doba geocachingu pominula a dnes mi
po ní zůstalo jen hledání tzv. earthkešek,
které jsou o geologii Země. Než se kamkoli vydám, mrknu, zda tam nějaká není.
A když je? Je jasné, že ji i nyní musím
získat. Po mém geokešerském období
ale nastalo prázdno. Co teď. Co sbírat?
Nastalo dilema a sběratelské prázdno.
Roky přibývaly a šance na nějakou velkou sbírku se zmenšovala. Někde jsem
se doslechl, že nějaký pán z Kroměříže
sbírá noviny z celého světa a takových
sběratelů je v naší republice jako šafránu nebo nejsou žádní. Že by toto byla
ta správná cesta? Začal jsem přemýšlet,
jak se k novinám dostat a už jsem v tom
plaval. Nový koníček mne začínal pomalu ale jistě pohlcovat a v krabici začínaly
přibývat noviny ze světa. A nebyl bych
to já, kdybych si nevymyslel ještě něco
navíc. Chci totiž posbírat také státy jednotlivých federací a noviny v různých jazycích, které v těchto zemích vycházejí.
Tedy slušná výzva. A to mám rád. Takže
mi držte pěsti a buďte ke mně shovívaví,
když se Vás občas zeptám, jestli nejedete
někam do zahraničí a po vaší kladné odpovědi po Vás budu loudit příslib dovezení novin. Sběratel je totiž zvláštní člověk,
který žije ve světě své sbírky a nemá čas
na hlouposti.
Karel Fiala, učitel

Co řeší senátorka Anna Hubáčková?
Na podzim v roce 2016 jsem se
stala senátorkou za Hodonínsko, volební obvod č. 79. Náplní moji práce
není jen samotná tvorba legislativy
a dohlížení a opravování zákonu, ale
také mnoho různorodých činností
jak v Senátu v Praze, tak především
v mém regionu na Hodonínsku a Kyjovsku.
Během uplynulých dvou a půl let ve
funkci senátorky jsem se po legislativní
stránce velmi aktivně věnovala zákonu o obcích, vodnímu zákonu, zákonu
o zpracování osobních údajů, volební-
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mu zákonu a na konci roku 2018 novele zákona o insolvencích. Tato novela
zákona byla velmi složitá. Jejím cílem
bylo zpřístupnit institut oddlužení více
dlužníkům, kterých je v ČR více než 800
tisíc a zmírnit vstupní podmínky pro
jejich oddlužení. Stala jsem se zpravodajkou k této novele v Senátu a byla
jsem pověřena novelu projednat i v Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo
velmi emotivní, ale změna byla přijata.
Z těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších změn uvedu především zkrácení lhůty insolvenčního řízení na 5 let, u

důchodců a zranitelných osob (invalidita II. a III. stupně) na 3 roky a pokud
dlužník vynaloží veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů, může být od
dluhů osvobozen, i když uhradí jen minimum. Pro tisíce dlužníků se tak otevírá cesta k oddlužení a šance na druhý
životní start. A přede mnou stojí další
výzva: jak legislativně pomoct mladým
lidem, kteří vstupují do života s exekucí
na dluhy, které často způsobili nezodpovědní rodiče.
V současné době se věnuji novele stavebního zákona. Předkladatelem
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je sice ministerstvo pro místní rozvoj,
ale zpracovatelem předlohy záměru je
hospodářská komora. To je možná poprvé, co návrh zákona nezpracovávají
legislativci, ale privátní právníci. Už to
vzbuzuje obavy, komu na míru je zákon ušitý. Jistě, se základní ideou, tedy
urychlením a zjednodušením řízení lze
souhlasit,nikoli však se způsobem provedení. V předložené verzi vůbec nejde
o ochranu občana a veřejného zájmu.
Stavební řízení se občanovi naopak
hodně vzdaluje! Zřizuje se totiž nový
model úřadů. Navrhuje se zřízení samostatného nejvyššího stavebního úřadu
se sídlem v Praze a v krajských městech
budou základní stavební úřady, které
budou mít své pobočky někde v území.
Zda ty pobočky budu tam, kde dosud
nebo jen v městech s rozšířenou působností a jaké budou mít pravomoci, to se
zatím neví. Nebudou však součástí stávajících městských úřadů. Je pro mne
divné, že se zatím ani neví, kde bude občan svou žádost o stavební povolení dávat, kdo o ní bude rozhodovat, ale tvrdí
se, že to povede ke zjednodušení řízení!
Kolik nás takový pokus bude stát, to už
není jasné vůbec!
Svou senátní kampaň jsem vedla
s mottem: „Nenechám vás na suchu!“,
a snažím se pro to udělat maximum.
Nejvíce času věnuji stěžejní kauze
v mém regionu: „Ochrana pitné vody
prameniště Bzenec-komplex vs. těžba
štěrkopísku v Moravském Písku.“ Tento
konflikt veřejných zájmů těžby štěrkopísku a ochrany pitné vody trvá od roku
2004 až do současnosti. V roce 2018
byla tato kauza projednána v rámci petice na veřejném slyšení v Senátu PČR,
který jednoznačně podpořil ochranu
pitné vody a závěrem ve svém usnesení
doporučil učinit veřejnou
oponenturu k podkladům
tohoto případu, na což Ministerstvo životního prostředí ČR nereaguje a snaží
se tomu vyhnout. Na můj
dotaz ohledně veřejné
oponentury pan ministr
Brabec odpověděl, že veřejná oponentura probíhá
tím, že běží další správní
řízení, kde můžeme uplatňovat připomínky k předkládaným
posudkům,
podkladům a návrhům.
To jistě ano, ale bohužel
v nich nikdy nedochází
k ověření pravdivosti ani

24

posudků předložených v rámci procesu
posuzování vlivu Ministerstvu životního prostředí ČR ani k přehodnocení
posudků z hlediska klimatických změn
a vlivů dlouhodobého sucha. V současné době již o těžbu štěrkopísku nežádá firma Jampílek, ale firma České
štěrkopísky, která celý záměr převzala.
Této firmě v lednu 2019 vydal Obvodní
báňský úřad v Brně rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Nemůže nás
v žádném případě uklidnit věta, že jde
pouze o administrativní stanovení čáry
v mapě! Naopak! Tímto rozhodnutím
se již otvírá prostor pro žádost o těžbu! Co musíme ještě udělat? Odvolání
proti rozhodnutí Obvodního báňského
úřadu Brno byla podána. Český báňský
úřad zatím v dané věci nerozhodl, a pokud vyhoví žadateli o těžbu, musí být
podána žaloba k soudu. Na to se obce
zastoupené Vodovody a kanalizacemi
Hodonín a.s. připravují. Občanům není
lhostejné to, jakým směrem se tato kauza ubírá. Je pro ně zcela nepochopitelný
postoj Ministerstvo životního prostředí ČR, které zůstává na svém tvrzení,
že těžba není pro pitnou vodu rizikem.
Společně s Vodovody a kanalizacemi
Hodonín a.s., obcemi v mém regionu,
budu v boji o vodu aktivně pokračovat a
to všemi dostupnými prostředky!
Dále se snažím obcím v mém regionu aktivně pomáhat koordinačními
jednáními ve věci přípravy a realizace
výstavby dálnice D55 a to zejména v
úseku Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55
představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt, který povede nejen ke
zlepšení života obyvatel, ale především
ke zlepšení bezpečnosti a zrychlení dopravy v daném úseku. Mou snahou je

napomoci urychlení procesu přípravy
projektu a jeho realizaci.
V Senátu se mi podařilo uspořádat
dva odborné semináře a pět výstav. Náš
region tak mohla reprezentovat paní
Ludmila Kováříková se svoji uměleckou keramikou, dále slavné fotografie
stařenek v krojích paní Líby Taylor pod
názvem Víchernice, mizející parádnice
Moravy a umělecké fotografie skupiny
KONTAKT. Domov Horizont v Kyjově
prezentoval výrobky svých klientů a pan
Michael Pavlovský svá dřevěná umělecká díla v rámci výstavy Hravé umění.
Je mi ctí můj region každoročně reprezentovat v ratíškovském kroji v rámci
krásné akce Krojované slavnosti v Senátu, kde vystupují lokální soubory regionů a stejně tak jsme pyšná, když naše
soubory vystoupí v rámci Kulturního
léta v Senátu např. soubory z Ratíškovic,
Bzence a Dolních Bojanovic.
Ráda umožním prohlídky Senátu
a zahrady žákům a studentům z mého
regionu.
V letošním roce jsem měla tu čest
reprezentovat Českou republiku na zahraniční cestě v rámci delegace s předsedou Senátu v Ománu. Cílem této cesty
bylo podepsat dohodu o letecké dopravě mezi Českem a Ománem, projednání možnosti zřízení konzulátů, rozšíření
spolupráce obchodních komor Česka
a Ománu, rozšíření spolupráce a výměny
studentů vysokých škol Univerzity Karlovy a Univerzity Sultána Quboose a také
možnosti spolupráce v oblasti nakládání
s odpady, čištění vod, boje se suchem,
energetice či stavbě železnic.
Jak jsme již zmínila na začátku, práce senátorky je velmi různorodá a jsem
ráda, že právě mně jste dali tu důvěru Vás
zastupovat v Senátu PČR.
Se svými problémy se na
mě obrací i občané a setkávám se s nimi v mé regionální kanceláři v Hodoníně,
Sadová 1688/1. V případě
zájmu, si schůzku prosím
sjednejte s předstihem, telefonicky či emailem u mé
asistentky paní Bírešové,
email: hubackova.kancelar@gmail.com , tel.: +420
728 667 752. Pro schůzky
v regionu preferuji pondělí
nebo čtvrtek, samozřejmě
vše dle domluvy. Ráda se
setkám i s Vámi!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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Institut pro zdraví a rodinu
Institut pro zdraví a rodinu je vzdělávací organizace, která pro veřejnost
pořádá kurzy přírodních terapií, zdravé
výživy, vaření, masáží, vodoléčeb a prevence nemocí. Každý měsíc se jednu
neděli večer na Staré poště v Kostelci
konají zajímavé a praktické přednášky
o zdravém životním stylu a prevenci
nemocí. Kromě stálých Kosteleckých
návštěvníků se Programu Institutu pro
zdraví a rodinu účastní i návštěvníci z Vlkoše, Žádovic, Žeravic, Kyjova, Mistřína,
Ostrovánek atd. Kromě pravidelného
Kurzu zdravého vaření s ochutnávkou
receptů racionální stravy si hosté programu mohli zdarma nechat zjistit hodnoty ukazatelů svého zdraví od hmotnosti kostních minerálů, metabolismu,
přes viscerální a podkožní tuk, hydrataci
organismu, množství svalové hmoty,
indexy postavy, krevní tlak a test dlouhověkosti. Účastníci vysoce oceňovali
nejen praktičnost témat, které se týkaly
mnoha dnešních civilizačních nemocí
a stravy, která přispívá k jejich prevenci, ale také seznamoval i s vlivem emocionálního zdraví, vztahů a vnitřního
naplnění na imunitní reakce a zvládání
stresu. Každý účastník si mohl zdarma
odnést kvalitní lékařské, kuchařské
a příběhové knihy s CD a DVD. Lidé také
využívali velmi příjemné a uvolňující
masáže šíje a odnášeli si vzorečky vyrobených zdravých pokrmů. Jsme vděční,
že průměrná účast kolem 20 lidí mnohdy přesáhla naše očekávání a časté dotazy během i po přednáškách vytvořily
příjemnou atmosféru nově vznikajících
přátelství. Pozitivním výsledkem jsou
absolventi programů, kteří mají již mnohé překonané zlozvyky, nová rozhodnutí
ve prospěch zdraví svého i celých rodin,
mnohdy také rozhodnutí absolvovat celotýdenní ozdravné pobyty NEW START
s komplexními novými zásadami životního stylu a spokojení účastníci, kteří šíří
principy zdraví do svého okolí.
Každý, komu se hůře mění životní
návyky a rád by získal motivaci udělat
něco pro své zdraví je i nadále zván jednou měsíčně na nedělní večery dovědět
se praktické návody pro ochranu před
nemocemi i pro inspiraci k novému zdravému vaření pro sebe i celou rodinu. Po
prázdninách se seznámíte, co by měla
obsahovat domácí přírodní lékárna, jak
si připravit ekologické čistící prostředky
a krémy, dozvíte se praktické návody na
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přírodní kosmetiku a vytvoříte můžete
se nechat inspirovat, jak prožít Vánoce
ve zdraví. Více informací naleznete na
www.zdraviarodina.cz.
Všechny programy pro Vás Institut
pro zdraví a rodinu připravuje bezplatně s cílem obohatit Váš život a vyhnout

se zdravotním omezením, které nejsou
nutná. Přijďte se podívat, ochutnat, nechat se inspirovat a krůček po krůčku
zkvalitnit svůj život. Těšíme se na Vás
15.9. a nebo na srpnovém či zářiovém
rekondičním pobytu New start v Luhačovicích.
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První svaté přijímání

BOŽÍ TĚLO

V neděli 9.6.2019 se konalo první svaté přijímání v kostele
svatého Václava v Kostelci.

V červnu slaví farnost Boží tělo průvodem po obci. Procesí
s Nejsvětější svátostí se konalo 23. června 2019.

28. setkání Kostelců – Kostelec u Jihlavy
Jak jsme reprezentovali naši obec
V sobotu 22. června proběhlo už
28. setkání Kostelců, které se letos konalo v Kostelci u Jihlavy. Jedním ze zástupců našeho Kostelce měla být dívčí skupina Fantastická osmička, která je složena
z holek z Kostelce a z Čeložnic. Po poruše
autobusu, který měl vézt ostatní účastníky a také soubor Kosteláci, se ukázalo,
že holky jsou ne jedním ze zástupců, ale
jediným zástupcem naší dědiny.
Náš plán byl od začátku jasný, pojedeme auty, a tak na něm ani porucha
autobusu nic nezměnila. Jedinou drobností snad bylo, že jsme měli vyřídit
omluvenku a mnoho pozdravů do všech
Kostelců z celé republiky.
Ihned po příjezdu jsme byli velmi
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srdečně přivítáni místostarostou obce
Kostelec u Jihlavy panem Strejčkem,
který v nás zanechal skvělý dojem. Kdykoliv nás během dne potkal, hned se zajímal, zda nám něco nechybí a po celý
den, i přes spoustu organizačních starostí, si udržel úsměv na tváři.
Po přivítání jsme zhlédli několik vystoupení souborů z ostatních Kostelců
a pak už udeřila 12. hodina a na pódium se dostavily naše holky. Zazpívaly
několik písniček a zaslouženě sklidily
bouřlivý aplaus všech přítomných Kosteláků. Jistě je též potěšila pochvala od
zástupců skupiny Maxim Turbulenc,
která vystupovala během odpoledního
programu. Ihned po vystoupení přišel
pro některé holky dlouho očekávaný
okamžik… Konečně se šlo na oběd. Ten
byl zajištěn v místním kulturním domě
pro všechny účinkující. Po obědě jsme
se prošli areálem, opět nahlédli na některé programy a popovídali si s Kosteláky z různých koutů naší republiky. Pak už
jsme se pomalu chystali na cestu domů,
ale stále nám něco chybělo. Fotka s hlavním organizátorem celé akce, panem
místostarostou Strejčkem. Tu se nám
povedlo ukořistit a mohli jsme se vydat
do Kostelce, který máme nejraději…
Závěrem ještě jednou velká pochvala obci Kostelec u Jihlavy za výbornou
organizaci a také za příjemné počasí,
které na tuto akci objednali.
Pavel Borkovec

Národopisný soubor Kosteláci
Návštěva hodnotící komise uchazečů o titul „Vesnice roku“
4.6.2019.
Komise navštívila klubovnu skautů, ZŠ s Kavárnou U Žirafy,
Obecní knihovnu a Panskou zahradu, kde se mohla seznámit s
ukázkami ručních prací i místních maléreček.
A chlapi vypůšťali dobré oškvarky – něco dobrého na zub.
My ženské jsme napékly pecáky s tvarohem vařenýma trnkama – tož aji něco sladkého k tým oškvarkom.
Mladší přípravka SK pod vedením Bc. Petra Navrátila předvedla ukázku tréninku fotbalu a Aerobik team Kostelec předvedl ukázku svých sestav.
Fantastická osmička se postarala o hudební „rámec“ všeho
toho dění. Tentokrát obec získala BÍLOU STUHU za práci s mládeží.
Setkání s přáteli z Velkého Grobu. 11.6.2019 k nám zavítali
naši milí přátelé z Velkého Grobu na Slovensku, kteří byli na
výletě na hradu Buchlově. Setkání s nimi je vždy velice milé,
máme k sobě blízko a známe se už i osobně. A tak se zpívalo
a ani jsme nevnímali, jak čas utíká, až nadešla chvíle loučení
s příslibem dalšího setkání u nich na Slovensku.
Marie Bábíková
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Přednáška
První pomoc
22. května se konala přednáška
první pomoci, kterou zorganizovala
p.Bábíková se zdravotní sestrou z Kyjovské nemocnice p. Mgr. Ivetou Gongalovou.
Přednáška byla velmi zajímavá, neboť na ní byly nejen praktické rady, ale
i praktické ukázky. Sami jsme si mohli
vyzkoušet první pomoc na lidské figuríně nebo dát první pomoc dítěti - malé
panence.
Škoda jen, že nebyla větší účast.
Jitka Navrátilová, matrikářka

Poznávací zájezd pro seniory
Obec plní opatření stanovená projektem Auditfamilyfriendlycommunity – Obec přátelská rodině a připravila pro spoluobčany – seniory další poznávací zájezd. Se skvělou průvodkyní paní Kundratovou jsme 29. května 2019 navštívili kostel
Všech svatých v Miloticích, Muzeum ve vagonu v Ratíškovicích, Výklopník v Sudoměřicích, Křišťálovou jeskyni v podzemí
zámku v Uherském Ostrohu a prošli se Bartolomějským náměstím ve Veselí nad Moravou k řece Moravě.
Marie Horáková, knihovnice

Kostelecký zpravodaj

29

30

Léto 2019

Kostelecký zpravodaj

31

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Obec Kostelec. Odpovědná redaktorka: Jitka Navrátilová.
Řídí redakční rada při OÚ. Pololetní vydání.
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda , www.TiskarnaBrazda.cz. Vyšlo v nákladu 350 výtisků
Povoleno Ministerstvem kultury ČR, č.j. MK ČR E 12389.

32

Léto 2019

