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Obecní zpravodaj
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
končíme rok s letopočtem 2019, který z pohledu
života obce nijak nevybočoval z pracovního a běžného občanského života. Zastupitelstvo obce se sešlo
celkem 8x, zastupitelé měli dvě terénní pochůzky
po katastru obce a několikrát se sešli na pracovních
poradách. Obec prováděla běžné opravy a údržby
na obecním majetku. Největší změnou prošla místní
komunikace u čtyřbytovek na hřišti, kde byl nahrazen
rozpadající se betonový podklad novým asfaltovým
povrchem.
Více času však bylo věnováno připravovaným
záměrům pro realizaci v nadcházejícím roce, a těmi
jsou výměna stávajícího veřejného osvětlení, založení
vybraných krajinných prvků v našem katastru s dopadem na zadržení vody v krajině a zabránění přívalovým vodám do obce a rekonstrukce kanalizace v „Moravanské ulici“ s průtahem až do výusti v centru obce.
Rok 2019 byl také rokem oslav 30 let od Sametové
revoluce. 30 let je dlouhá doba, snad jen pamětníci
dokáží objektivně zhodnotit, co se v obci zdařilo, i to,
co se nám nedaří. Za tuto dobu se na pozici starostů
v obci vystřídali Jan Půček, Antonín Sabáček, František Hering. Patří jim poděkování za nasměrování
obce a klidné vedení v roce 1989. V roce 1989 jsme
byli sloučení s obcí Čeložnice, a to až do roku 1990.
Změny na malých obcích nejsou tak rychlé jako
ve velkých městech, i když je většinou vidíme pouze
v centrech měst bez vztahu k jinému území. Všechny
změny jsou však dány Vámi, občany, kteří se staráte
o své domy, kteří jste našli v Kostelci nový domov, kteří pečujete o své zahrady a předzahrádky. Za příklad
změn v Kostelci uvedu výsadbu nových vinic v trati Pod kostelem. Trvalo to dlouhých 10 let, než jsme
cestou pozemkových úprav obnovili nové vlastnické
vztahy k pozemkům, aby noví majitelé založili nové
vinice. Kdo si pamatuje stav před 10 lety, dá mně určitě za pravdu. Nejsou to jen vinice, pomalu se začíná dělit katastr na menší plochy, na kterých majitelé
budou mít zahrady, případně je využijí podle svých
představ.
Za všechnu tuto iniciativu – i když nám pozorovatelům jenom lahodí oku – děkuji. Děkuji všem občanským spolkům, které v obci působí, iniciativě jejich
členů a jejich vedení. Bez nich by byla obec jen bezduchým prostorem. Díky Vám jsme byli letos oceněni
Bílou stuhou v soutěži Vesnice roku Jihomoravského
kraji.
Přeji Vám příjemné dny vánoční i novoroční, prožité ve zdraví, v kruhu těch, které máte rádi a do nového
roku Vám přeji všechno dobré, zdraví a štěstí, které je
třeba ke splnění snů a dobrých předsevzetí.
S úctou
Vlasta Lochmanová
Starostka obce Kostelec
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Zprávičky z obce
Nové Obecně závazné vyhlášky
Na základě novely zákona č.565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, je obec povinna
od 1. 1. 2020 provést změny stávajících
Obecně závazných vyhlášek (OZV). Od 1.
ledna 2020 tedy nabydou účinnosti nové
OZV – o místním poplatků ze psů, o poplatku za užívání veřejného prostranství
a o místním poplatku z pobytu.
Poplatek ze psů se v zásadě nemění –
zůstává ohlašovací (i odhlašovací povinnost) do 15 dnů, výše poplatku je 100,-/
rok za každého psa, splatnost poplatku

do 31.3. Osvobozena od poplatku je osoba, která se ujme toulavého psa, či psa
z útulku po dobu 1 roku.
Poplatek z pobytu – tato OZV je zcela
nová. Ze zákona jsou zrušeny poplatky
z ubytovací kapacity i rekreační poplatky. Od r. 2020 je pouze jednotný poplatek z pobytu. Týká se VŠECH POSKYTOVATELŮ UBYTOVÁNÍ, tzn. penzionů,
hotelů, ubytoven atd., ale i ubytovatelů
přes Booking, Arnb, Chaty/chalupy aj.
Poplatníkem je osoba, která v obci není

přihlášená. Plátcem poplatku je pak poskytovatel úplatného pobytu, který je
povinen poplatek vybrat od poplatníka. Ohlašovací povinnost je do 15dnů
od zahájení ubytovací činnosti. Sazba
poplatku je 20,-/os/noc. Splatnost pololetně, a to do 15.7. a 15.1. Podrobnosti o evidenční povinnosti a úlevách
– v nové OZV.
Všechny OZV jsou zveřejněny na www.
obec-kostelec. cz sekce Úřad-Vyhlášky.
Kateřina Lašáková, zastupitelka obce

Otevírací doba:
Obecní úřad :
Pondělí, úterý, čtvrtek
Středa
Pátek

Tel. 518 614 790
8 – 12 13 – 15 hodin
8 - 12 13 - 17 hodin
neúřední den

Pošta Partner:
Tel. 775 867 855
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
8 - 12 14 – 15 hodin
Středa
8 - 11 14 – 16.30 hodin
V PONDĚLÍ 23.12.2019 bude Pošta Partner otevřena od 8 -13 hodin.
V PONDĚLÍ 31. 12.2019 bude Pošta Partner UZAVŘENA.

V sobotu 14. 12. 2019 letošní stárci
při tradiční vánoční sbírce na kostel
vybrali 18 700,- Kč.
Mše svatá za obec Kostelec bude
sloužena 26. 12. 2019 v 10.15 hodin.
Půlnoční mše svatá bude sloužena
24. 12. 2019 ve 22.00 hodin.

Změna poplatku u stočného v roce 2020
Změnou je Poplatek za stočné, který
byl stanoven rozhodnutím ZO na rok
2020 ve výši 150,-Kč za osobu a rok.
Stočné platí v obci všechny nemovitosti,
které odvádějí splaškové a deštové vody
do veřejné kanalizace. V konkretním případě tedy i ty, kde kanalizace není a odvádějí je přímo do potoka nebo trativodem na pozemky třeba i vlastní. Stočné
neplatí:
majitelé nemovitostí, které vlastní
zkolaudovanou domácí čistírnu odpadních vod nově postavené domy,
které jímají odpadní vody do bezodtokové jímky a odpadní vody likvidují
na čistírně odpadních vod prostřednictvím firmy která má oprávnění dle
živnostenského zákona. Takový majitel
je povinen na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí
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předložit doklady o odvozu odpadních
vod za období posledních 2 kalendářních
let. Doklad vystaví firma, která provedla
odvoz, z dokladu musí být patrno kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla
a název čistírny odpadních vod, na které
budou odpadní vody zneškodněny.
Poplatky za svoz pevného domovního
odpadu v roce 2020 činí 450,-Kč za jednu osobu a rok.
Svoz odpadů se nemění – středa v lichý týden směsný komunální odpad
a v sudý týden bioodpad. Poplatky se
budou vybírat u poštovní přepážky od
15. ledna 2020. Svoz komunálního
odpadu ze středy 1. 1. 2020 proběhne

v sobotu 4. 1. 2020. Poplatky lze také
uhradit bankovním převodem na účet
obce č. 9322671/0100 s variabilním symbolem čísla popisného. Celkovou platbu
za Vaši domácnost si můžete telefonicky
ověřit na tel.čísle 775 867 855. Pokud
nebude na popelnici známka 2019, společnost EKOR od měsíce února popelnici
nevyveze.
Oznamujeme občanům, že ve dvorním traktu Staré pošty nebo prostřednictvím zaměstnanců obce sbíráme
použitý kuchyňský olej! Olej musí být
za studena scezený přes sítko a v uzavřené PET láhvi. Takto zabezpečená PET
láhev se uloží do sběrné nádoby pro toto
zřízené.
Děkujeme za vánoční strom, který vypěstovali a obci darovali manželé Pavel a Simona Kysovi.
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Z matriky
Statistika obyvatel
k 10.12.2019
K 01.01.2019
Narození
Úmrtí
Přihlášeno
Odhlášeno
Počet obyvatel

891
5
8
8
10
886

Počet sňatků :

37

Sňatky v Kostelci

Lenka a Aleš Koneční

červen
Aleš Konečný – Lenka Gondová
červenec
Josef Machala – Jarmila Šimečková
září
Karolína Kunická – Krystian Olasz

Karolína a Krystian Olasz

Úmrtí
Jan Bábík
Anna Zelenáková
Věra Hofírková
František Robek
Ludmila Formanová
Jindřiška Veselá
Zdeněk Houšť
Hedvika Navrátilová

roč. 1947
roč. 1948
roč. 1948
roč. 1964
roč. 1931
roč. 1937
roč. 1954
roč. 1922

Hedvika Navrátilová 97 let

Jubilanti
85 let
80 let
80 let
90 let
80 let
90 let
93 let
91 let
91 let
97 let

Jiřina Klímková
Leden
Ludvík Robek
Duben
Vladimír Šimeček
Vlasta Dubská
Květuše Ježová
Červen
Vlastislava Koníčková
Anna Polášková
Červenec
Ludmila Michalová
Září
Rudolf Augustín
Říjen
Hedvika Navrátilová

Ludvík Robek 80 let

Květuše Ježová 80 let

Vladimír Šimeček 80 let
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Vlastislava Koníčková 90 let
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Vítání
občánků
17. listopadu 2019 připravil
Sbor pro občanské záležitosti
v Kostelci slavnostní přivítání
občánků, narozených v roce
2019. Starostka přivítala do
obce Kostelec tři chlapce a dvě
holčičky. Kulturního programu
se zhostily děti ze ZŠ Kostelec,
pod vedením paní učitelky Mgr.
Lenky Duroňové.
Zleva:

Nikolas Ježek,
Nikol Gajdošíková,
Barbora Něničková,
Kryštof Vinca,
Michal Motáň.

Jitka Navrátilová, matrikářka

Nikolas Ježek

Nikol Gajdošíková

Kostelecký zpravodaj

Barbora Něničková

Kryštof Vinca

Michal Motáň
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KLUB MAMINEK
Scházíme se v pátek od 9-12 hodin,

zveme Vás na STAROU POŠTU

Ještě Vám teče voda z vodovodu?
Doufám, že ano a vězte, že to není
úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak
moc je právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho
ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li doma
kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud?
Kde se nachází zdroje pitné vody pro
občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec.
Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je
prameniště v obci Moravská Nová Ves,
kde máme úpravnu vody s kapacitou
100 litrů/sec. Našim největším zdrojem
jsou prameniště podzemní vody na území Moravského Písku a Bzence. U nich je
vybudována úpravna vody s kapacitou
400 litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody
se cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes více
než 40 000 přípojek dostává pitná voda
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až k Vám – 150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském
Písku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud
dojde ke znehodnocení nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani
voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi
nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody. Vždyť
štěrku se skutečně nenapijeme! Děkuji
moc za aktivity starostů a spolku Za vodu
pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za ústavní ochranu vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, Všem Vám ze
srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý
příští rok!
„VODA NAD ZLATO“
Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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Komunikace u čtyřbytovek

Komunitní plánování
Ve čtvrtek 14. 11. 2019
proběhlo na Staré poště setkání občanů v rámci plánování sportovních a dětských
hřišť a zelených ploch v Kostelci. Toto setkání se týkalo
následujících prostranství:
Antukového hřiště u Panské Zahrady, Areálu bývalé
střelnice, Dětského hřiště na
Čeložnické, Plochy u pumpy na Moravanské a Plochy
u fotbalového hřiště.
Z diskuze vyplynulo, že
prioritou pro občany je využití plochy kolem fotbalového hřiště.

Kostelecký zpravodaj
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Slovo z farnosti
Vážení občané Kostelce, sestry a bratři,
Vánoce jsou pro každého z nás
svátky, které máme rádi, na které se
těšíme, na které se připravujeme. To je
dobře. Advent má být opravdu oním
časem přípravy. Nejen toho hmotného, ale i sebe samého. K čemu to
bude, pokud nachystáme třeba i drahé a hodnotné dárky, ale nebudeme
spolu mluvit nebo se třeba budeme
hádat. Každý dar či dárek má být podložen mou láskou k tomu, kterého

chci obdarovat. Pak i ten malý dárek
bude velký a u obdarovaného uvidíme
úsměv na rtech.
Jsme si vědomi, že tradice obdarování má svůj původ v narození Ježíše
Krista. On se každému z nás stal darem
od Boha. Tento dar je nabízen každému z nás. Ježíš klepe na srdce a čeká,
až otevřeme. Přijmu Ježíše o Vánocích
do svého života? Pohled do betléma ať
je nám povzbuzením pro to, abychom

malému Ježíšovi otevřeli svá srdce. Sv.
Augustin na toto téma říká: „Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine
u tebe“. Ať o Vánocích najdeme pokoj,
který přináší Ježíš.
Každému z Vás přeji radostné a požehnané Vánoce, abyste měli v srdci
ten pokoj, který dává Ježíš. A úspěšný
vstup do nového roku.
P. Vladimír
duchovní správce Kostelce

Událo se...
Pouliční fotbalový turnaj 2019
Utekl rok a v sobotu 27. července se konal již IV. ročník pouličního fotbalového turnaje. Jako vždy na nás, kromě tradičně
výborného fotbalu, čekalo skvělé občerstvení, ochutnávka vín
místních vinařů, vystoupení holek z aerobiku a večerní zábava
s DJ Staňou Singrem ze Skoronic.
Každoročně míváme objednané skvělé počasí, letos se
nám ale od rána nějak kabonilo. Během dopoledních příprav
jsme byli plní očekávání, jak to bude odpoledne vypadat…
Ještě dříve než počasí nás překvapila neúčast týmu Moravanská+Moštěnská. Hráčů z těchto ulic se nesešlo dost, aby
vytvořili tým, a tak se rozprchli do ostatních týmů. Čekaly nás
tak jen tři zápasy. Program začal za mírného mrholení utkáním mezi mužstvy “Kradlov+U Hřiště“ a “Dědiny+Záhumenic“.
Utkání končilo za velmi vydatného deště jasným vítězstvím
týmu “Kradlov+U Hřiště“. Kvůli počasí následovala pauza a následně se dohrávala zbylá dvě utkání. Každý tým jednou zvítězil, a tak došlo na porovnávání skóre. Vítězem letošního ročníku se díky nejlepšímu skóre stalo mužstvo “Kradlov+U Hřiště“.
Vystoupení našich veleúspěšných holek z aerobiku bylo
kvůli nepřízni počasí odvoláno.
Zbývalo vyřešit poslední otázky. Umoudří se počasí na večerní taneční zábavu? Co si případně počneme se 70 láhvemi
vína od místních vinařů? Odpovědi na sebe nenechaly dlouho
čekat. Přestalo pršet, dokonce se oteplilo a zábava mohla začít. Na večerní zábavu dorazilo přes 170 hostů (kteří si s vínem
poradili) a většina z nich se bavila až do ranních hodin.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na celé akci
podíleli a už nyní vás zvu na příští ročník.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť a v roce 2020 se na pouličáku
uvidíme zas!!!
Za organizační tým
Pavel Borkovec
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Na výsledkové listině se velmi výrazně podepsala jak
neúčast jednoho z týmů, tak i nepřízeň počasí
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XX. Slovácký rok 15. - 18. 8. 2019
V srpnu letošního roku se v Kyjově
konal již XX. Slovácký rok, není třeba jej
dlouze představovat, jedná se o největší
událost pro všechny příznivce lidových
tradic a právem je nazýván folklorní
olympiádou. Celý Slovácký rok se vydařil ke spokojenosti vystupujících i hostů
a k jeho zdárnému průběhu jsme přispěli i my z Kostelce.
Proto mi dovolte, abych poděkoval
všem Kostelákům, kteří se podíleli na
prezentaci naší dědiny na Slováckém
roku. Není to jen o nás, kteří jsme se
účastnili průvodu či našich vystoupení
(krojová přehlídka, žebříkoví kluci, kostelecká svajba), ale také o všech těch
neviditelných „dělnících folkloru“, kteří
pomohli nachystat kroje, půjčili části
krojů či pomohli s jejich oblékáním... Sobotního průvodu se účastnilo 110 krojovaných z Kostelce, což je úžasné číslo
a ještě jednou všem velký DÍK. Na krojové přehlídce naši obec prezentovaly Lucka a Terka Ondříškovy, žebříkoví
kluci se představili v původním složení
(Pavel Krakovič, Jeník Šalša a Pavel Borkovec) a kosteleckou svajbu předvedla
mládež ve spolupráci s členy pěveckého
souboru Kosteláci.
Z mého pohledu byl Slovácký rok
fantastický, programy byly velmi vydařené, počasí nádherné... V pořadu KYJOVské poCITY se KYJOV prezentoval
jako skutečné folklorní CITY, ale co víc,
tento pořad nám ukázal, že KYJOV SI TY!
Opravdu tento srpnový víkend byl Kyjov
o každém z nás, o každém účinkujícím,
o každém návštěvníkovi, o každém, kdo
přijel s úmyslem bavit se, potkat přátelé,

Kostelecký zpravodaj

užít si něco, co tady máme jenom my, co
si předáváme po generace...
Věřím tomu, že i do budoucna se
Kostelec dokáže na Slováckém roku
úspěšně prezentovat, že i příště ukážeme, že naše kroje umíme nosit, že jsme
hrdí na toto kulturní bohatství!
Myslím, že slova z básně Jaromíra

Měchury platila před 100 lety, platí dnes
a věřím, že budou platná i za 100 let.
„Ej Kyjove, Kyjove,
máš ty co tí druzí né!
Slovácké ty roky máš,
aj sa s něma pyšníváš.“
Za Výbor pro kulturu a sport
Pavel Borkovec
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Svatováclavský hody (28. - 29. září 2019)
Letošní předhodový čas
byl hodně napínavý. Dlouho
se totiž hledala druhá stárka, žádné děvčici se do toho
letos nechtělo. Ale díky Kamile Presové z Boršova, která nás z bryndy vytáhla, byly
naše hody tak, jak mají být,
se vším všudy, jak se patří.
A byly!!!
Mladí si to velice užívali
a my starší taky. Bylo veselo… Žadovjáci tradičně nezklamali a „skřivan“ byl aj vícekrát. Žebříkoví kluci měli
pěkné veršovánky a pan děkan při mši v kostele pěkné
kázání. A náš patron, svatý
Václav, jistil krásné počasí.
Velký dík za průběh našich hodů pak patří celé
chase a hlavně stárkovské
čtveřici – Báře Vlasákové
s Markem Janíkem a Kamile
Presové s Vojtou Dohnalem.
Za Výbor pro kulturu a sport
Marie Bábíková
fotky od pana Gajovského
z Národního ústavu
lidové kultury
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Školní okénko
Nový školní rok 2019/20 začal 2.9.
slavnostním zahájením ve školní jídelně. Žáky přišli pozdravit milí hosté, paní
starostka Ing. Vlasta Lochmanová a pan
děkan Vladimír Mrázek. Nejvíce jsme se
těšili na příchod nových žáčků do 1.třídy
a také na děti, které nastoupí do přípravné třídy. První školní den jsme tradičně
zahájili hymnou a na závěr jsme novým
dětem zazvonili zvonečky.
Organizace letošního školního roku je
podobná jako v minulém roce.
Přípravná třída – 10 dětí
I.třída – 1. ročník 10 žáků
II.třída – 2.a 3.ročník 22 žáků
III.třída – 4. a 5.ročník 17 žáků
Školí družina – 38 žáků
Kosteleckou MŠ navštěvuje 18 dětí a
MŠ v Čeložnicích 13 dětí. Oproti minulému školnímu roku nastaly změny v pedagogickém sboru. V základní škole pracují
dvě nové asistentky pedagoga Monika
Plotnárková, Magda Lužová a do přípravné třídy nastoupila paní učitelka Martina
Kolajová.
MŠ v Kostelci má zcela nové personální obsazení. Vedoucí učitelkou byla
ustanovena paní učitelka Růžena Vávrová,
učitelkou Andrea Jarošová a změna nastala i na pozici školnice a uklízečky, kterou je
paní Naděžda Pařízková. V MŠ Čeložnice
zůstala vedoucí učitelkou paní Lucie Havlíčková a učitelkou paní Jana Ronková,
která byla v loňském roce v MŠ Kostelci.
První čtvrtletí máme za sebou a už je
za námi spousta vykonané práce. Pustli
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jsme se do realizace dvouletého projektu
z OPVV Šablony 2. V rámci tohoto projektu byly realizovány dva projekty. Jeden
ve ŠD o přírodě a myslivosti a druhým
byl ekologický projekt pro žáky 1. – 5.roč.
s názvem „Milovník z pařeziny“. Ten pro
nás připravilo vzdělávací středisko Bílé
Karpaty o.p.s.. Rozběhly se také další aktivity pro děti Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, Klub dramatiky. Vybraní žáci
mohou navštěvovat doučovací kroužek.
Družstvo našich žáků se také zúčastnilo sportovního klání mezi okolními
školami ve vybíjené v Sobůlkách, kde
jsme skončili 4. ze 6 družstev. Naším velkým handicapem jsou špatné tréninkové
podmínky. K výročí vzniku ČSR se naši
mladší žáci ze 2. a 3. třídy zúčastnili „Běhu
s trikolórou“ v městském parku v Kyjově.
V silné konkurenci velkých škol skončila
naše děvčata na 1. místě a chlapci byli 4.
Žáci přípravné třídy a 1. ročníku navštívili divadelní představení v Uherském
Hradišti s názvem „Anička a bylinkové
kouzlo“ a žáci 2. – 5.ročníku jeli do divadla Radost v Brně na představení „Pipi
Dlouhá punčocha“.
Pokračovalo také naše setkávání s babičkami z Domu pokojného stáří v Čeložnicích. Poprvé byla naše škola pozvaná
také k nim do Čeložnic. Babičky a zaměstnanci pro děti přichystali Šmoulí soutěžení, které jsme si všichni společně moc
užili. V předvečer sv. Mikuláše přijely
babičky zase k nám na Mikulášskou nadílku. Přišel mezi ně Mikuláš se svými pomocníky a děti si poprvé před babičkami
vyzkoušely svůj program, se kterým pak

v sobotu 7.12. vystoupily na Adventním
jarmarku v KD v Kostelci.
V září na kostelecké hody se v rámci
KŠG konala také letošní první výstava,
a to učitele Karla Fialy, který se zabývá zajímavým koníčkem – sběratelstvím novin z celého světa. Druhou vystavující je
Veronika Němečková se svými obrazy, jejíž vernisáž s názvem MINI –M – UM Část
druhá - Listy proběhla 9.12.
Letošní rok se pomalu nachyluje ke
svému konci a všichni se už moc těšíme
na dny volna, ve kterých se budeme naplno věnovat svátečním dnům a prožívat
radost se svými nejbližšími.
Přeji všem spoustu příjemných prožitků a v novém roce mnoho štěstí, zdraví
a pohody.
Dušan Kovář, ředitel ZŠ
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Děti psaly slohovou práci zadanou jednotně první větou příběhu.
Dál rozvíjely svoje vlastní nápady a výsledkem byly velmi zajímavé práce.
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Podzim v mateřské škole
Začátek nového školního roku
2019/2020 v kostelecké mateřské škole
s sebou nesl zejména velké personální
změny. Paní učitelku Janu Ronkovou,
která odešla do Čeložnic, nahradila Mgr.
Růžena Vávrová, její novou kolegyní se
stala Andrea Jarošová. Pracovní kolektiv
doplnila paní uklízečka Naďa Pařízková,
o stravu se stejně jako ve škole stará Monika Kunická.
Mateřská škola je již třetím rokem
přestěhována do náhradních prostor,
které nejsou dispozičně řešeny tak, aby
vyhovovaly nárokům dětí na prostor
a volný pohyb.
Do třídy je zapsáno 18 dětí, z toho 13
chlapců a 5 děvčat ve věku 2,5 – 5 let, nejmladší děti budou nastupovat po novém
roce. Průměrně navštěvuje mateřskou
školu 12 – 14 dětí.
Začátek školního roku byl pro ty nejmenší trošku dramatický a plačtivý, ale
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brzy se všichni zadaptovali a přivykli
novému prostředí i paní učitelkám, které se snaží o to, aby každý den byl pro
děti zajímavý i poučný. Děti jsou v rámci
možností daných prostorem vedeny k samostatnosti, pořádku, ke slušnosti, učí se
životu v kolektivu vrstevníků, je v nich
podporována přirozená zvídavost. Nakolik se toto snažení daří uplatňovat v praxi,
musí posoudit rodiče a děti.
Během podzimních měsíců jsme
s dětmi navštívili sférické kino ve škole,
filmovou pohádku v Kyjově, hudební
představení v místním kulturním domě.
Tvořili jsme společně z přírodnin i ze sezónního ovoce a zeleniny. V adventní
době se účastníme jarmarku, v mateřské škole budou děti společně se svými
rodiči tvořit vánoční dekorace, navštívil
nás Mikuláš. A co dalšího máme pro děti
připraveno? O tom budeme informovat
zase někdy příště.

Celý kolektiv mateřské školy přeje
všem občanům radostné, pokojné a požehnané Vánoce a hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce 2020.
Zapsala Růžena Vávrová
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Místní knihovna Kostelec
Nové knihy
Mabrose Parry:
Smrt si nevybírá
Edinburgh,
1847.
V domácnosti slovutného doktora Simpsona,
jenž je známý experimentováním na novém
poli medicíny, se medik
Will Raven setkává se služebou jménem
Sarah Fisherová. Sarah je stejně inteligentní a nadaná jako on, ale jako žena nemá
žádnou z jeho výsad, pokud jde o vzdělání
a společenské postavení. Pohánění odlišnými motivy, Sarah i Raven se noří hluboko do temnoty edinburského podsvětí,
aby nahlédli pod roušku podezřelých
úmrtí mladých žen, zesnulých za strašlivých okolností.
Elizabeth Blackwellová:
Dívky, které slyšely
plakat moře
15. dubna 1912 tři
ženy v záchranném člunu
s hrůzou pozorovaly, jak
Titanic klesá ke dnu. Podvodnice Charlotta se rozhodla skrýt minulost a vytěžit z tragédie
co nejvíc. Bohatá Američanka Esme vzpomíná na vášnivý románek, který prožila,
a má pocit, že to byl jen sen. Anna nikdy
nepřestala slyšet srdce drásající výkřiky,

které se tu noc ozývaly ze tmy. O dvacet
let později je osud opět svede dohromady
a stará tajemství vyplavou na povrch…
Danielle Steel:
Vévodkyně
Angelika Lathamová
vyrostla na hradě Belgrave jen s milujícím otcem,
vévodou z Westerfieldu.
Když však v jejích osmnácti letech otec zemře,
ocitne se Angelika tváří
v tvář kruté realitě a je nucena postarat se
sama o sebe. Vybavena inteligencí, neobyčejnou krásou a obálkou peněz od otce
pouští se do boje o přežití. V Paříži otevře
elegantní dům radosti, který ochrání ženy,
jež v něm budou pracovat, a bude určen
jen těm nejzámožnějším klientům. Se
svým aristokratickým vychováním, vybraným stylem a otcovým odkazem otevírá
Le Boudoir – zařízení, kde se scházejí jen
ti nejmocnější muži a kde se tajné touhy
stávají realitou.
Susanna Kersleyová:
Beznadějný osud
I po necelých tři sta
letech zůstává šifrovaný
deník jakobitské emigrantky Mary Dundaso-

vé záhadou. Sára Thomasová, která má
za úkol deník dešifrovat, brzy zjišťuje, že
Maryin deník skrývá úplně něco jiného,
než očekávala. Mary touží po mnoha věcech: svobodě, dobrodružství a rodině,
kterou ztratila. Když se naskytne příležitost, Mary se odváží kráčet cestou, která
je mnohem překvapivější a nebezpečnější, než si kdy představovala. Ačkoli
Mary a Sáru dělí celá staletí, tyto dvě
ženy spojuje cesta za poznáním, na které objevují hranice důvěry a nevyzpytatelné hry osudu.
Alice Feeney:
Vím, kdo jsi… a vím, co jsi udělala.
Aimee Sinclairová má slibně rozjetou kariéru herečky. Nechybí mnoho
a bude slavná. Jednoho dne po natáčení téměř hotového filmu přijde domů
a zjistí, že její manžel kamsi zmizel. Přivolaná policie pojme podezření, že před
nimi Aimee něco skrývá. Mají pravdu.
Aimee skutečně cosi tají – nejen před
policií, ale před celým
světem. A teď nastal
čas, kdy ji minulost
dostihne způsobem,
jaký by si nedokázala
představit ani v těch
nejhorších snech.

Institut pro zdraví a rodinu
V příštím roce zveme naše občany na Bylinkovou Lékárnu. Jednou měsíčně bude probíhat seznámení s prospěšnými
účinky rostlin pro různé zdravotní problémy, ochutnávkou čajů,
zdravých receptů, masáží šíje či zdravotním měřením dle zájmu občanů. Také se podíváme na krátký Cestopis Hledání se
zajímavostmi z různých civilizací a popovídáme o tom, jak jiný

kraj a jiný mrav má vliv na naše hodnoty i kulturu. Vstup je pro
všechny volný. Dozvíte se to, co Váš život nejen obohatí, ale
možná i zachrání, proto si udělejte si čas na své zdraví a vezměte
sebou i své přátele! Na příjemnou sousedskou atmosféru s Vám
se těší Koneční a tým IZR o.p.s.
Tomanovi a Koneční

Institut pro zdraví a rodinu
Vás zve na přednášky na Starou poštu od 18 hod. v příštím roce 2020

•
•
•
•
•
•
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Ne 19. 1. Bylinky pro posilu srdce a krvetvorby, S nadějí do Nového roku – pozitivní účinky optimismu
Ne 16. 2. Bylinky pro posilu imunity a prevenci rakoviny, Cestopis Hledání z Egypta
Ne 8. 3. Bylinky pro naše maminky (na hormonální a psychickou stabilitu), Cestopis Hledání
Ne 26. 4. Bylinky proti únavě, Cestopis Hledání
Ne 17. 5. Bylinky na klouby a kosti, Cestopis Hledání
Ne 14. 6. Bylinky proti zánětům, Cestopis Hledání

Zima 2019

STARÁ POŠTA
Stará pošta žije. Nejenom že zde mají zázemí spolky jako
Volnočas, Aerobik a pěvecký sbor Kosteláci, v pátek se zde setkávají maminky se svými dětmi a každý první čtvrtek v měsíci
je Stará pošta otevřena pro seniory, a nejenom pro ně. Setkávají
se vždy od 14 hodin, aby si popovídali, zavzpomínali a připomněli si vše, co se v uplynulém období událo.
Pravidelně tady probíhají nedělní kurzy zdravé výživy. V lis-

Zdravá výživa

Zdravá výživa

Povídání o barvách

Trénink paměti

Kostelecký zpravodaj

topadu jsme prožili krásné setkání s paní Hankou Šišperovou
a jejím milým povídáním o barvách, vánočních chutích a vůních. Všichni si vybarvili povlečení na zahřívací relaxační polštářek. Na prosincovém setkání si přítomní zábavnou formou
potrénovali paměť s paní Ludmilou Kloudovou připomínkou
významných dnů v roce, doplňováním kvízů a obrázků.
Marie Horáková, knihovnice

Povídání o barvách

Povídání o barvách

Trénink paměti
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Skaut
Tábor v Buchlovicích U Zabitého 2019
Nápad spojit 1. a 3. oddíl byl velmi super. Na tomhle táboře se
sešlo dost skvělých lidí. Moc jsem si to tu užila, byly tu super výlety, týdenní služby taky vskutku výborné a byl vymyšlený vážně
dobrý program. Vedoucí si s tím dali hodně záležet, šlo to vidět,
mě samotnou tábor bavil a tolik vzpomínek, které jsem tu nabrala, ty už nikdy nezískám. Jsem ráda, že jsem sem jela.
Nocovali jsme pod širákem, hráli různé hry a rozcvičky s ringem mě moc bavily. Celý tábor byl zaměřen na stavění kláštera,
což děti moc bavilo (chytání zvěře, různé dobrodružné akce, no
obecně řečeno bylo to suprový!!) Doufám, že nejsem jediná, která
má takový názor, ale pochybuju, že jsem. Děti to tu moc bavilo
a hlavně se naučily hodně nových věcí, i já se naučila, to co jsem
neuměla. Chci to ještě jednou zažít a doufám, že tábory budou
takové, jako byl tento.
Káťa Tihelková
Když jsme přijeli, rozdělali si stany a ubytovali se, začaly seznamovací hry, abychom zjistili, s kým tu vlastně jsme. Další den si

nás rozdělili do skupin, ve kterých jsme byli na etapy, a taky v kuchyni po celý tábor. Každý den byl budíček, následovala rozcvička
a nástup, dopolední program byl většinou etapa a potom služební družina vařila oběd a ostatní družiny byly na dřevě nebo něco
podobného. Po obědě byl polední klid, kdy jsem hrávala ringo
a deskové hry. V odpoledním programu jsme byli na kánoích
nebo plavat. Někdy večer byl oheň, kde jsme hráli hry nebo zpívali písničky. Jednou byla dokonce i stezka odvahy. Každou noc
měla služební družina hlídky a někdy jsme měli i možnost spát
pod širákem. Já jsem spala pod„širákem“ dvakrát a ani jednou nepršelo, tudíž jsem nemusela utíkat do stanu. Společně s ostatními jsme přejmenovali souhvězdí Velký vůz na Velký ešák, protože
nám připomínal ešus. Když po 10 dnech, odjela vlčata a světlušky,
měli jsme „Den D“, to, co se skrývá pod tímto označením poznáte,
až když budete na táboře, je to totiž tajný. Pak, bohužel, přišel den
odjezdu i pro nás, sbalili jsme si věci, rozloučili se a doufali, že příští rok bude tábor stejně dobrý nebo ještě lepší než letos.
Amálie Borkovcová

Vřesovice
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Zahrádkáři
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kostelec i ve druhém pololetí pokračovala v aktivní činnosti.
Na pouličním turnaji ve fotbale členové
svazu připravili malou přehlídku místních
vín, která obohatila program, který se konal po skončení sportovní části této akce.
Na bramboriádu připravili zahrádkáři,
pod odborným vedením šéfkuchaře Romana Ondříška, bramborový guláš. Guláše navařili, v klasickém kotli na dřevě,
40 litrů a prodal se úplně všecek.
V listopadu, v době podzimních
prázdnin, se uskutečnila výsadba zhruba
40 stromků na farní zahradě. Malé jehličnany věnoval pan Kučeřík z Čeložnic,
stromky mají později posloužit jako vá-

noční stromečky. O akci byl zájem, přišlo
hodně dětí s rodiči i prarodiči. Na závěr
akce proběhlo opékání špekáčků u táboráku. Nádrž na vodu, která stojí v zahradě
a zajistí vodu na zalévání, byla pořízená
z dotací obce.
Tady by zahrádkáři rádi poděkovali
panu Kučeříkovi za to, že bylo co sázet,
a obecnímu úřadu za zajištění vody, tedy
za to, že bylo čím zalévat.
Dále má ZO ČSZ Kostelec nově svoje
vlastní logo.

A také má svoje internetové stránky.
Na adrese Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Kostelec www.zahradkari.cz/zo/kostelec/ můžete najít vše
o naší činnosti. Stránky jsou tedy zatím
jen v začátcích, ale informace tam budou
postupně doplňovány.
Aktuálně má místní organizace 23 členů, z toho 4 ženy, ovšem v tomto roce 7
nových členů přibylo.
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu
v naší činnosti! Přejeme všem poklidné
prožití vánočních svátků a v novém roce
ať se práce daří!
Vaši zahrádkáři!
Marian Zogata
Ivana Hulatová

Zahrádkářům v letošním roce opět nepřála příroda
V roce 2018 byla úroda dobrá. V letošním roce 2019 se vrátila
neúroda jako v roce 2017. Tentokrát to však bylo ještě horší, což
je vidět na množství zpracovaného ovoce v pěstitelské pálenici
i v moštárně v důsledku jarních mrazíků a sucha.
Sezona roku 2018 byla ukončena v lednu 2019. Celkem za
tuto sezonu bylo zpracováno 118.600 kg ovoce pro 360 zákazníků a vyrobeno 6.714 litrů absolutního alkoholu, to je 11.803
litrů asi 50%. Cena za vypálení byla 230,- Kč za litr absol. alkoholu.
Státu jsme odvedli na spotřební dani 960.102,- Kč. V moštárně
bylo v roce 2018 zpracováno 2.130 kg jablek a hrušek a vyrobeno
4.128 lt. a pro školu bezplatně 510 lt.
V letošní sezoně 2019 bylo do konce října vyrobeno jen 1.460
lt absol.alkoholu, to je 2.943 litrů asi 50%. V moštárně bylo zpracováno 350 kg jablek. Moštování bylo ukončeno již v říjnu a zpracování kvasů bude ukončeno asi 10.12.2019. Jsme rádi (a zákazníci
také), že se nám aspoň na omezenou dobu podařilo pálenici ote-
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vřít a těm málo stálým zákazníkům vyhovět.
Pro poruchy bylo nutno vyměnit přepalovaní kotel č.1, nalévací nádrž na kvas a staré zářivkové osvětlení za úsporné LEDkové. Za tyto opravy a montáže bylo zaplaceno 180.000,- Kč. Protože zařízení pěstitelského pálení je v provozu skoro 40 let, musí
dojít k jeho postupné výměně, nebo aspoň ke generální opravě.
Jen doufáme, že k nám bude v příštím roce počasí příznivější a na
opravy či výměny si vyděláme.
Jménem výboru základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Osvětimanech přeji všem zahrádkářům, občanům a zákazníkům, kteří využili našich služeb v pěstitelské pálenici i moštárně,
radostné Vánoce a šťastný, úspěšný a příznivější rok 2020.
Číslo telefonu pálenice: 776 152 726
Číslo telefonu do moštárny: 777 300 599
Pavel Kníž
ZO Českého zahrádkářského svazu Osvětimany
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Sbor Dobrovolných Hasičů
Vážení čtenáři, příznivci SDH, dámy
a pánové. Jak tomu každoročně bývá, přinášíme Vám informace o událostech a aktivitách sboru napříč uplynulým rokem.
Při ohlédnutí do loňského roku, kdy
sbor držel spíše smuteční náladu spojenou s rozloučením nejvýznamnějšího
a nejstaršího člena SDH pana Miroslava
Dufka, letošní rok nepřinesl žádné neočekáváné události a v současnosti sbor zaujímá 46 členů.
Výčet každoročně pořádaných kulturně-společenských akcí, jenž sbor organizuje samostatně, za podpory obce,
nebo jako spolupořadatel s jinými spolky
je opět rozsáhlý. Turnaj ve stolním tenise,
košt pálenek, fašaňk, sběr železa, stavění
máje, okrsková soutěž, dožínky, hody,
lampionový průvod, obecní zabíjačka, zde všude jsme byli ať už my, jako
sbor pro Vás, nebo vy občané pro nás,
a toho si moc vážíme.
Letošní rok byl ale také ve znamení
přátelství, solidarity a oslav. Na jaře tohoto roku, jsme byli pozváni od našich
hasičských přátel z obce Louka na každoročně pořádanou soutěž ve vaření
gulášů, kterou pořádají hasiči z Louky.
Tuhle výzvu jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít a s radostí jsme se
zúčastnili. Boj o nejlepší guláš svádělo
9 soutěžních týmů sestavených z místních spolků obce a příprava probíhala
za striktně daných pravidel v klasických kotlinách. I přesto, že se jednalo
o naši premiéru na této události, dokázali jsme se umístit na krásném 3. místě. Naše družstvo dále obohatilo akci
výrobou a prodejem bramborových
spirál, kterým se opět dostalo obrovské popularity. Nicméně smyslem této
akce nebyl jen dobře strávený čas a zábava. Nemalý výdělek, ale také dobrovolné příspěvky z této události směřovaly na Dětské oddělení Nemocnice
Kyjov. Náš sbor dále tento příspěvek
obohatil tržbou za prodané bramborové spirály. Netrvalo dlouho a sboru se
dostalo poděkování za finanční podporu a to přímo z rukou MUDr. Milana
Tauše, primáře dětského oddělení.
Příjemná přátelská spolupráce se
oběma sborům osvědčila natolik, že
v jednání se objevily varianty, jakým
způsobem být k sobě i nadále blízcí a navzájem se podporovat nejen
kulturními akcemi ale i zkušenostmi.
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Netrvalo to dlouho, kdy byl náš spolek
osloven s návrhem uzavření družby s SDH
Louka. Návrh byl promyšlen a následně
přijat. Dne 22. června se tedy uskutečnilo
slavnostní zasedání obou sborů v prostorách zrekonstruované hasičské zbrojnice
obce Louka. Společná družba se stala oficiální po udělení podpisů obou starostů
SDH a výměně stuh. Při této příležitosti
dále proběhl křest dlouho očekávané knihy Historie hasičů v Louce. Od družby si
oba spolky do budoucna slibují mnoho
spolupráce ve všech směrech spojených
s dobrovolnou činností.
V neposlední řadě se výjezdové jednotce dostalo obrovské radosti při získání
finančních prostředků jednak od zřizující

obce Kostelec ale i z dotačních příležitostí
Jihomoravského kraje. Finanční prostředky byly využity na nákup 6 kusů zásahových obleků a stejný počet zásahových
rukavic. Tímto chceme projevit velké poděkování paní starostce, zastupitelstvu
a celému vedení obce.
Na závěr nezapomeňte, že topná sezóna je již v plném proudu, je tu čas adventní. Dbejte prosím na bezpečnost sebe
i svých blízkých, neberte otevřený oheň
na lehkou váhu, dbejte prevence!
Vážení přátelé, šťastné a veselé Vánoce!
Jaroslav Dubský
Velitel jednotky SDH
Kostelec u Kyjova
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SK KOSTELEC
Do nové sezony jsme vstoupili pod vedením zkušeného trenéra J. Dolana. Na pozici vedoucího mužstva k nám přišel Jan Antl
z Kyjova. Protože jsme první dvě kola odložili na konec, sezonu
jsme začali třetím kolem na půdě favorita soutěže v Žádovicích.
Hrálo se v pátek, protože se začínal Slovácký rok v Kyjově a dostali
jsme výprask 6:0. Další dvě utkání skončily remízou. V Archlebově 1:1 a doma s Věteřovem 2:2. Pak následovalo největší derby
v Moravanech, kde jsme zvítězili 3:2. Výhru jsme potvrdili doma
s Vřesovicemi 3:1. Špatný výkon v Žeravicích přinesl porážku 3:1.
Doma jsme to napravili vítězstvím 3:0 nad Bohuslavicemi. Další
aspirant na postup nás čekal další týden ve Vracově. Porážka 3:1
byla pro nás milosrdná. Střelecké hody přineslo domácí utkání
se Ždánicemi B. Rekordní výhra 6:1 nám zvedla náladu a byl již
vidět herní vzestup našeho mladého mužstva. Povinné vítězství
v Lovčicích jsme ovládli výsledkem 4:0. Poslední utkání se silným
soupeřem ze Sobůlek jsme nezvládli a prohráli 0:2. Celkově jsme
po podzimní části soutěže obsadili 6. místo se ziskem 17 bodů.
Dorost pod vedením M. Kopeckého byl opět spojen s Kyjovem. V okresním přeboru je pouze 7 družstev a tak se hraje tříkolovým systémem. S 9-ti body jsme na 5. místě.
Po dlouhé době jsme přihlásili také družstvo žáků. Trenérem
je B. Junášek. Po podzimní části jsme na 7. místě se ziskem 6 bodů.
O přípravku se starají P. Navrátil, J.Konečný a J.Hudec. Zde nejde
o výsledky, ale o co největší zapojení dětí do fotbalu a sportování.
Co nás nejvíce trápí je nedostatek trenérů u mládeže. Uvítáme každého, kdo by měl zájem pomoci. Především tatínky a bývalé fotbalisty.
Břetislav Junášek
KOŠT VÍNA BUDE 14.3.2020.

24

Zima 2019

Aerobic
Holá, holá. Zima za okny o sobě dává
pořádně vědět ! To ale přeci každý ví, že
ani bundy, čepice a šály nezabrání aerobičkám z Kostelce, aby nevěnovaly svůj čas
tvrdé přípravě na novou závodní sezónu.
Aerobik není jenom o trénování.
V říjnu jsme se stali součástí výzvy „DejSiPětHvězd“. Osvětová kampaň za aktivní
podporu pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě. Jejím cílem je pomoc
české populaci zlepšit životní styl. Právě
absence pohybu způsobuje u dětí řadu
vývojových problémů a má negativní vliv
na jejich dospívání i budoucí plodnost.
U dospělých je přímo přímou příčinou
snížené výkonnosti i odolnosti a u seniorů výrazně ovlivňuje stupeň závislosti na
druhé osobě, samostatnost a schopnost
efektivně čelit přirozeným důsledkům
stárnutí organismu.

Přes aplikaci Instagram jsme se k výzvě připojili a akci podpořili společnými
fotkami z tréninků.
Radost ze cvičení je důležitá, ale někdy je potřeba si tréninkový den zpestřit.
A tak se stalo, že všechny týmy měly za
úkol dojít v různě vybraných barvách.
Sami posuďte (fotky) jak se jednotlivým
týmům podařilo sladit barvy.
O Vánočním čase nás čeká druhý
ročník Vánoční akademie. Děti předvedou, co se dosud naučily a zároveň se
dobře pobavíme. Akce proběhne na
kulturním domě a jste všichni srdečně
zváni.
Na závěr všem přejeme krásné a pohodové svátky a správné našlápnutí do
roku 2020.
Váš AEROBIK team KOSTELEC
Karolína Olasz

Egypt

Western

Autíčka, Egypt, Rugby, Janeta team

Hodonín závod jednotlivci

Klauníci
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NÁRODOPISNÝ SOUBOR KOSTELÁCI
Nad Kostelcem Kostelík okolo něho
chodník – tak zní název jedné hezké písně přímo z regionu. Tato píseň tak nepřímo může hovořit o činnosti seniorů v naší
obci. Rozhodně se nechci soustředit na

Slovácký rok

Hody

Zkouška na Staré poště
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výčet akcí, které jsme připravili a prezentovali od počátku založení, které mimochodem připadá na toto období před
12 lety. Ale chtěl bych Vám všem čtenářům tohoto Zpravodaje nastínit a přiblí-

žit náš folklórní život. Naše příslušnost ke
Kostelci, jako rodné vesnici, nás zavazuje
držet se našich tradic a prezentovat národopis – folklór v původní formě a tak
zanechat odkaz mladé generaci. Z těchto
pohnutek jsme spolek, který se pravidelně
schází na Staré poště, nazvali Národopisný
soubor Kosteláci.
Letošní rok byl ve znamení Slováckého
roku. Věnovali jsme se, jak již tradičně nácviku svatby, která Kostelci od založení Slováckého roku přináleží. Již od počátku letošního
roku jsme vystupovali na sečení trav v Buchlovicích. Mimochodem já těmto akcím říkám
„probuzení seniorů ze zimního spánku“. Setkáváme se tu se soubory z širokého okolí.
I když letos jsme nechali kosy doma, přesto
se jednalo o velmi zdařilou akci.
Následovala řada akcí, jako byly Mlynářské kolo v Bohuslavickém Art mlýnu,
Oslava 20. výročí souboru Něčice či Koláčkové zpívání souborů v Moravanech. Všude zde můžeme se ctí porovnávat úroveň
naší provedience s jinými soubory. Chci
tím naznačit, že se nemáme za co stydět,
že se ctí reprezentujeme náš Kostelec. Název Kosteláci vždy vzbuzuje u diváků očekávání nového a dobrého folklóru. A teď
k té méně radostné části. Letos jsme se
museli obejít bez 2 našich členů. S úctou
na ně vzpomínáme a rozhodně nám budou chybět v naší činnosti.
K výčtu akcí pro letošní rok bych ještě
zařadil Bramboriádu, účinkování na oslavě
státnosti a v neposlední řadě vystoupení
v domově důchodců Kyjov. Na závěr roku
nás čeká vystoupení v Domově důchodců
v Čeložnicích. Toto vše bych asi těžko dával dohromady, kdybychom neměli podporu obce.
Závěrem chci podotknout, že se nám
nedaří obnovovat a omlazovat členskou
základnu. Ale s ohledem na jiné soubory v okolí, je to všude stejné. Nedá mě
to, abych se ještě nevrátil k Slováckému
roku. Jak mnozí víte, byl nácvik na tuto
akci pro mnohé náročný. I přes dokonalé
provedení zastínilo naše vystoupení prostředí dost nevhodné vynaložené práci.
To je vše, oč jsem se chtěl podělit. Nyní
nás čeká již tradiční zpívání na Půlnoční
a na Štěpána a oslavit tak ty nejkrásnější
svátky klidu a pohody, lásky a míru. Připomenout si to slavné narození. Přejeme
všem lidem hodně zdraví, štěstí a pohody.
Za Kosteláky Jirka Toman
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Zpěvulenky
Vážení čtenáři,
tentokrát Vám nabízíme ohlédnutí za
dvěma lety naší činnosti.
Bezesporu nejvýznamnější událostí
tohoto období je fakt, že se nám v únoru
2019 podařilo natočit vlastní CD.
Samotnému natáčení předcházely
dlouhé měsíce intenzivní přípravy. Díky
velké trpělivosti a neutuchajícímu nadšení naší vedoucí Janky Neničkové, díky
píli a vytrvalosti nás všech a v neposlední
řadě díky velké pomoci a podpoře pana
Jury Petrů vzniklo naše samostatné CD
„V Čeložnicích, tam je děvče“. Obsahuje
folklórní písně převážně z Kyjovska. Pan
Jura Petrů písně pro nás vybral a upravil.
Účastnil se mnoha našich zkoušek, kde
nám pomáhal, radil a také nás v naší práci povzbuzoval. Sehnal muzikanty, kteří
nás při některých písních doprovázeli.
Několik písní vzniklo ve spolupráci s MPS
Paniháj, se kterým často a rády zpíváme.
Velký dík patří všem sponzorům, bez jejichž laskavé pomoci bychom náš sen nemohly uskutečnit.
V roce 2018 i 2019 jsme několikrát doprovázely svým zpěvem liturgii na mších
svatých v Kostelci.
V lednu 2019 jsme měly možnost
zpívat na novoročním koncertu v zasněžených Osvětimanech. Přesto, že venku
i v kostele byla velká zima, vzpomínáme
na akci rády díky milému a vřelému přijetí ze strany místních.
V dubnu 2018 slavil SPS Kosteláci 10.
výročí svého vzniku. Připojily jsme se
k mnoha gratulantům a k hudebnímu
dárku jsme přidaly i velký dort.
V květnu 2018 i 2019 jsme jako každoročně zpívaly na mši sv. v Čeložnicích.
Na měsíc červen 2018 i 2019 jsme

Festival ve Strážnici
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se pilně připravovaly zejména proto, že
jsme v kulturním domě v Čeložnicích pořádaly naši akci „V Dobrém jsme se zešli“.
Pozvání přijaly spřátelené pěvecké sbory.
Nálada byla výborná mezi vystupujícími
i v publiku. Po samotném vystoupení
jsme si od srdce a z plna hrdla zazpívaly
s těmi, kteří nespěchali domů. Byla také
spousta času na příjemné a veselé rozhovory u dobrého vínka.
V černu 2019 jsme spolu se schólou
doprovodily svým zpěvem liturgii prvního svatého přijímání dětí z kostelecké
farnosti.
Na konci června jsme vystoupily
na mezinárodním festivalu ve Strážnici, v roce 2018 v pořadu „Tři Mušketýři“
a v roce 2019 se jednalo o pořad „Prostá
krása Kyjovska.“
V červnu 2018 jsme ještě zpívaly
v areálu lázní Ostrožská Nová Ves a v srpnu 2018 na festivalu v Miloticích.
V srpnu 2019 jsme vystoupily na Slováckém roce v Kyjově, a to hned několikrát. V pátek jsme vystupovaly v pořadu
Klenotnice, v sobotu trochu netradičně
na jarmarku, kde jsme zpívaly kramářské
písně a odpoledne jsme se účastnily krojovaného průvodu. V neděli jsme si zazpívaly v parku trávnice.
V září 2018 i 2019 jsme přijaly pozvání
kosteleckého spolku Volnočas a vystoupily na Bramboriádě, kde jsme měly možnost užít si vystoupení ostatních účinkujících a také ochutnat spoustu výborných
bramborových specialit.
V září 2018 jsme strávily víkend na
Stupavě, kde jsme si kromě intenzivního
zpěvu mohly užít sebe navzájem, pořádně si popovídat a s chutí se zasmát.
Významnou událostí měsíce září 2019

bylo obnovení pěší poutě z Čeložnic do
Koryčan. Spolu s ostatními poutníky se
Zpěvulenky sešly v Čeložnicích u kapličky. Pouť jsme všichni zahájili modlitbou
a zpěvem. Po cestě jsme se pomodlili
křížovou cestu. Přesto, že počasí bylo
podzimně sychravé, nás do Koryčan doputovalo dvacet pět. Putující Zpěvulenky se v Koryčanech převlékly do kroje
a účastnily se procesí se sochou Panny
Marie a poutní mše svaté. Byla to nádherná akce a již nyní se těšíme na příští rok.
V říjnu 2018 slavil MPS Paniháj 10 let
od svého založení. Velice rády jsme přijaly pozvání do KD v Moravanech, kde jsme
jim mohly osobně poblahopřát, zazpívat
a předat dárek. Jeden ze skalních členů,
pan Opatřil, slavil významné životní jubileum. Věnovaly jsme mu písničku i něco
na zub.
V listopadu 2018 jsme zpívaly v Rousínovském kostele v pořadu „Vyšla hvězda“ a v prosinci 2018 nemohlo chybět
zpívání u vánočního stromu v Čeložnicích a na vánoční mši sv. za obec Čeložnice v Kostelci.
Na letošní listopad rády vzpomínáme
díky soustředění v Bohuslavicích.
Dále pak chystáme adventní zpívání
na mši svaté v Kostelci, Mistříně a v kyjovském muzeu. Ve vánočním čase zazpíváme jako každý rok u stromečku v Čeložnicích a na vánoční mši svaté za obec
Čeložnice v Kostelci. Na připravované
akce Vás srdečně zveme a přejeme Vám
pokojné prožití adventu, požehnané Vánoce a v novém roce 2019 hodně lásky,
pevné zdraví a úsměv na každý den.
Zpěvulenky

Bramboriáda
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Spolek Volnočas
Bramboriáda

Volnočas

Country band SDU

Skákací hrad

Soutěž o nejdelší krůželku

China
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Jánošík
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Krásný den, od nás z Volnočasu
Taky cítíte to vzrušení z nadcházejících
svátků? U nás je to vždy umocněno plánováním Adventního Jarmarku, který
jsme pořádali ve spolupráci s obecním
úřadem v sobotu 7. prosince 2019.
Ve 12 hodin jsme zahájili jarmark a prodej
voňavých a vynikajících zabijačkových
specialit, které připravila obec. Během
nákupů nám čas zpestřily děti z naší Základní a mateřské školy v Kostelci s jejich
krásným, vánočně laděným vystoupením.
Během jarmarku jste mohli zahlédnout
ještě jeden typ na krásný dárek pod
stromeček, který se rovnou vyprodal:
spolek Volnočas organizuje v neděli
23.2.2020 ve 14hod zájezd na muzikál
Mama mia v Městském divadle Brno
Dopravu hradí spolek Volnočas.
Tak jako loni jste se mohli zapojit do
akce Poselství lásky - obdarování babiček
z Charitního domu Čeložnice. Loni měly
dárky u babiček velký úspěch a vykouzlily krásné úsměvy na jejich tvářích. Dobrovolné vstupné bude věnováno, jak už
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je dobrým zvykem, na dobročinné účely.
Vybraná částka 14 150,- Kč bude předána Martinovi Robkovi na zakoupení
rehabilitační pomůcky.
Velkým darem je i to, že jsou mezi námi
stále tací, kteří mají dobré srdce a přejí
si nezištně pomáhat. Všem ještě jednou
děkujeme.
A na závěr, v 17 hodin nám při příležitosti rozsvěcení stromku na návsi, připravili
krátké vystoupení skauti.
Spolu jsme tak prožili nádherně slavnostní den, plný vůně a chutí Vánoc.
Doufáme, že i vy jste si tu slavností atmosféru odnesli domů ve svých srdcích.
Tím ovšem naše práce nekočí – chystáme pro naše nejmenší Dětský karneval,
tentokrát s podtitulem
U NÁS NA ZÁPADĚ
26. 1. 2020
Aby to nám dospělákům nebylo líto, ve
spolupráci s obcí, hasiči a zahrádkáři
plánujeme
MASOPUSTNÍ ZÁBAVU
8. 2. 2020

Dá se říct, že již tradičně máme v plánu
i bramboriádu. Při letošní nám přálo počasí, šikovných „kuchařů“ se sešlo plno
a spoustu z vás jsme rádi potkali. Během
dne se nám představily dívky z
Aerobiku Kostelec s jejich krásnými
sportovními sestavami, kdo chtěl, mohl
se zapojit do soutěže „o nejdelší krůželku“, děti se vyřádily na skákacím hradě,
nebo se nechaly „zmalovat k nepoznání“
od našeho hosta slečny Nikoly Křemečkové, která nádherně maluje na obličeje.
K poslechu nám zazpívaly Zpěvulenky,
Kosteláci, Fantastická 8, Country band
SDU
Odpoledne přešlo v podvečer, a nastal
čas pro kapelu Bigbíty rock.
Jednoznačně nádherná akce na ukončení prázdnin pro všechny věkové kategorie.
U nás se prostě pořád něco děje, plánuje, není čas se nudit. A jestli je mezi vámi,
nebo ve vašem okolí někdo, kdo by se
chtěl s námi podílet na přípravách nebo
přinést nové nápady, nestyďte se ozvat.
Přivítáme maminky, tatínky, babičky
i dědečky, ale i nadšené studenty – rozhodně pro nás bude nový pohled na věc
přínosem.
Přejeme vám krásný adventní čas, čas
kouzel a zázraků.
Spolek Volnočas
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Plánované akce v Kostelci v roce 2020
Datum

Den

Akce

Místo konání

Pořadatel

24.01.2020

pátek

Farní ples s DH Svatobořáci

KD Kostelec

ŘKF Kostelec

26.01.2020

neděle

Dětský karneval

KD Kostelec

Volnočas

31.01.2020

pátek

Degustace na košt slivovice

KD Kostelec

SDH Kostelec

01.02.2020

sobota

Skautský ples

KD Kostelec

Skauti

08.02.2020

sobota

Maškarní ples s kapelou Bigbity
Rock

KD Kostelec

Volnočas, SDH,
Zahrádkáři

15.02.2020

sobota

Košt slivovice

KD Kostelec

SDH Kostelec

22.02.2020

sobota

Fašaňk

průvod obcí

SDH Kostelec

06.03.2020

pátek

Degustace na košt vína

KD Kostelec

SK Kostelec

14.03.2020

sobota

Košt vína

KD Kostelec

SK Kostelec

30.04.2020

čtvrtek

Stavění máje

Náves

SDH Kostelec,
Skauti

Pějme spolu (setkání schol)

Farní zahrada

ŘKF Kostelec

květen/červen 2020 sobota
červen 2020

sobota

Pouliční fotbalový turnaj

Fotbalové hřiště

SK Kostelec,
Zahrádkáři

21.06.2020

neděle

Den otců - školní besídka

KD Kostelec

Škola

05.07.2020

neděle

Panda fest

Panská zahrada

pan Hofírek

08.08.2020

sobota

Setkání Kostelců (dožínky)

Panská zahrada,
Obecní sklep, KD
Kostelec

Obec Kostelec

29.08.2020

sobota

Bramboriáda

Fotbalové hřiště

Volnočas

26.-27.9.2020

so+ne

Svatováclavský hody
s DH Žadovjáci

KD Kostelec

Obec Kostelec

říjen 2020

Lampionový průvod

Průvod obcí

Obec Kostelec

listopad 2020

Beseda se seniory

KD Kostelec

Obec Kostelec

prosinec 2020

Zpívání u vánočního stromu

Náves u vánočního
stromu

Obec Kostelec

Aktuální plán: www.obec-kostelec.cz -> Aktuálně -> Plánované akce 2020
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

Zima 2019

