KOSTELECKÝ
ZPRAVODA J
ZIMA 2017

Krásné Vánoce
a šťastný nový rok

Svatováclavský hody
Stárci a stárky: Tereza Ondříšková a Jakub Matula, Klára Šalšová a Vojtěch Dohnal
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Obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,
jak všichni víte, stále pokračují i když pro Vás neviditelně, práce na zahájení výstavby
nové mateřské školy, rozšíření základní školy a tělocvičny se všemi náležitostmi těchto
zařízení. Je to pro naši obec bez nadsázky STAVBA STOLETÍ – stará původní škola byla
postavená v roce 1834, byla tehdy dvojtřídní, prošla řadou stavebních změn a stále
slouží, ač je to již 183 let.
S pokračujícími přípravami jsou spojena nezbytně i omezení a provizoria, jako přestěhování našich dětí do náhradních prostor mateřské školy a příprava náhradních prostor
pro 3 třídy základní školy.
V současné době se nacházíme v etapě hodnocení podaných nabídek na zhotovitele
stavby. Nabídky podali čtyři zájemci, dosud nebyla podepsána smlouva na zhotovitele stavby, uchazeči jsou vázání lhůtou 120 dnů, po kterou musí držet svoji nabídkovou
cenu. Tento získaný čas je potřebný pro vyřízení naší žádosti na ministerstvu pro místní
rozvoj o posunutí termínu na realizaci a vyúčtování získané dotace na mateřskou školu.
Dále jsme podali žádost na ministerstvo školství o dofinancování celé stavby a doháníme tak čas, který jsme ztratili dotačním skandálem a odstoupením ministryně na jaře
letošního roku. V této věci jsem písemně intervenovala u předsedy vlády p. Bohuslava
Sobotky. Ten také v říjnu 2017 naši obec navštívil. Podrobně jsem ho seznámila s celou
problematikou. V obci proběhla veřejná schůze, kde jsme měli možnost s ním všichni
diskutovat.
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Další připravovanou investiční akcí je projekt s názvem „Kostelec, chodník podél silnice
III/42 215“. Dokumentace řeší nový chodník a opravu stávajícího chodníku od vjezdu
do obce směrem od Moravan až po základní školu. V současnosti se připravuje žádost
o Územní a Stavební povolení. Financování stavby plánujeme ze Státního fondu dopravní infrastruktury s termínem podání žádosti v roce 2018. Projekční náklady stavby
jsou 3,9 mil Kč.
Rok 2018 bude také rokem ukončení pozemkových úprav. Bude mojí snahou využít
nabízených možností dotační politiky na realizaci vybraných opatření v krajině a to jak
zpřístupnění pozemků, tak i na protipovodňové a protierozní opatření.
V rozpracování je také projekt na místní komunikaci - Bohuslavská. Projekt spočívá ve
výměně betonových panelů za živičný povrch a úpravu veřejného prostranství před
historickými sklepy. Mojí snahou je získat financování z nabízených dotačních titulů
MMR.
S nastávajícím koncem letošního roku děkuji všem našim občanským sdružením, jejich členům za organizaci kulturních a sportovních aktivit. Děkuji také jednotlivcům za
organizaci a udržování našich tradic, za veřejnou osvětu a za pomoc svým kamarádům.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem radost a pohodu vánočních dnů a hojnost zdraví
a spokojenosti v nadcházejícím roce 2018.
S úctou Vlasta Lochmanová
starostka obce

Přehled zrealizovaných
a rozpracovaných investičních akcí v roce 2017
Provizorní MŠ a sní související náklady
3.106.164 Kč
Projektová dokumentace chodníky podél silnice ul. 110.000 Kč
Moravanská
Nákup dvou chladicích vitrín na víno
163.350 Kč z toho dotace 67.500 Kč
Projekt „Úpravy veřejných prostranství v Kostelci”
541.885 Kč z toho dotace 250.019 Kč
Údržba hřbitova, márnice, nové urnové hroby
88.200 Kč
Úprava prostor pro novou dílnu - č. p. 143
39.000 Kč
Úpravy prostor pro provoz Pošty Partner a chodu OÚ 472.000 Kč
Komunikace za kostelem trasa C (za Kecovým)
641.635 Kč
Náklady související se stavbou nové ZŠ a MŠ
769.000 Kč

Statistika obyvatel k 15.12.2017
01.01.2017 . . . . . . . . . . . . . . 917
Narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Přihlášeno . . . . . . . . . . . . . . . 28
Odhlášeno . . . . . . . . . . . . . . . 28
Počet obyvatel . . . . . . . . . . . 923
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Školní okénko
Školní rok 2017/18 byl zahájen v pondělí 4.9. ve školní jídelně za přítomnosti paní starostky Vlasty Lochmanové, pana děkana Vladimíra Mrázka a rodičů žáků 1.ročníku. Naše nové
prvňáčky, uvítali svým krátkým programem žáci z 5.ročníku. Následovalo jejich představení a „ošerpování“ Janou Kovářovou, která bude jejich třídní učitelkou. První školní zvonění uslyšeli ze zvonečků jejich starších spolužáků.
V letošním školním roce navštěvuje školu celkem 52 žáků ( 1.roč. – 13, 2.roč. – 8, 3.roč.
– 8, 4.roč. – 11 a 5.roč. – 12 ). Do školní družiny chodí 25 dětí od 1. do 3.ročníku.
Vzhledem ke zpřísněným legislativním podmínkám jsme letos bohužel nemohli zřídit přípravnou třídu pro naše předškoláky. Ti musí navštěvovat poprvé od letošního roku školku
povinně.
MŠ v Kostelci navštěvuje 29 dětí. Z technických a hygienických důvodů bylo ukončeno
předškolní vzdělávání v dosavadních prostorách MŠ a provoz MŠ se přemístil do náhradní
budovy. Obcí nám byl poskytnut objekt, který nebyl původně určen ke školnímu vzdělávání, a tak bylo nezbytné provést přes hlavní prázdniny takové úpravy, aby zde mohlo být
od září předškolní vzdělávání zahájeno. Po konzultaci s hygienou a pracovníkem bezpečnosti práce zde byla vyměněna světla, provedeny drobné stavební úpravy, namontováno
zábradlí na balkón a schody, osazeny obložky, dveře a doplněno sanitární zařízení. Během
své dovolené pak zaměstnanci MŠ stěhovali nábytek, hračky a další nezbytné vybavení.
Vzhledem k tomu, že od září škola nedisponuje školní kuchyní, bylo nutné zajistit dodavatele stravy pro zaměstnance, žáky a děti naší školy. Obědy pro nás vaří ZŠ J.A.Komenského v Kyjově, která jediná má dostatečnou kapacitu školní kuchyně.
Během uplynulých měsíců jsme úspěšně nastartovali projekt s názvem Moderní škola,
který kromě vzdělávacích akcí pro učitele myslí i na rodiče se zajímavými odbornými
přednáškami a na žáky školy s novými aktivitami/např. čtenářský klub nebo kroužek logických a deskových her/. Během října jsme stačili změřit síly s dětmi z okolních škol ve
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vybíjené v Sobůlkách, kde jsme získali 3.místo. Při vánočních dílnách vyrobily děti spoustu výrobků s vánoční tématikou, které budou nabízeny na Adventním jarmarku v neděli
10.12. Nyní celá škola žije nácvikem programu na tento jarmark a očekáváním příchodu
Mikuláše. Již po třetí jsme k nám do školy pozvali seniory z Čeložnic, aby s námi společně
pobesedovali, zazpívali si a podívali se na naše kulturní představení.
Přeji Vám za sebe a za všechny zaměstnance školy příjemné prožití vánočních svátků
mezi svými blízkými a do nového roku 2018 hodně zdraví a spokojenosti.
Dušan Kovář, ředitel ZŠ Kostelec

Mateřská škola
Letošní školní rok jsme zahájili v nových prostorách. V mateřské škole
vznikly dvě třídy. Třída Berušky, kde
jsou děti ve věku 3-5let v celkovém
počtu 13 a třída Sovičky, která je
složena z 15. dětí předškolního věku
a s odloženou školní docházkou.
Vzdělávání a péči o děti zajišťují: vedoucí učitelka paní. Jana Ronková,
učitelka paní. Pavlína Syslová, nová
učitelka paní. Mgr. Eva Bláhová Ostrézi, školnice a uklízečka paní Dana
Gazárková, provozní paní Monika
Kunická. Velkou pomocí je nám paní
Lenka Kolářová při výdeji obědů.
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Děti se v nové školce výborně aklimatizovaly. Vzdělávání bylo obohaceno divadelním představením
jak v naší škole, ale i s výchovně
vzdělávacím programem o sv. Mikuláši v mateřské škole Čeložnice.
S dětmi též využíváme jak naší
zahradu, tak tělocvičnu základní
školy a víceúčelové hřiště. Kromě
vánočního focení dětí proběhla
logopedická depistáž ve spolupráci s paní. Mgr. Dagmar Krýsovou.
5. prosince k nám zavítala Mikulášská družina. Aktuálně připravujeme výrobky na vánoční jarmark a nacvičujeme na
vánoční besídku pro rodiče v mateřské škole. Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za věcné dary dětem a pomoc při zajištění bezpečného provozu školy.
Přejeme všem klidné prožití svátků vánočních a zdraví do Nového roku 2018.
Jana Ronková

Zprávičky z obce
Poplatky za svoz pevného domovního odpadu se v roce 2018 nebudou navyšovat.
Roční poplatek činí 430,- Kč za jednu osobu a rok. Svoz se bude provádět stejně jako
v r. 2017, ve středu v lichý týden směsný komunální odpad a v sudý týden bioodpad.
Poplatky za svoz PDO se budou vybírat u poštovní přepážky od 15. ledna 2018
z důvodu nedodání známek na popelnice. Poplatky za svoz PDO, stočné a poplatek ze psa lze také uhradit bankovním převodem na účet obce č. 9322671/0100
s variabilním symbolem čísla popisného. Celkovou platbu za Vaši domácnost si
můžete telefonicky ověřit na tel. čísle 518 615 629. Pokud nebude na popelnici
známka 2018, společnost EKOR od měsíce února popelnici nevyveze.
Oznamujeme občanům, že kontejnery z točny byly přesunuty na parkoviště
u obecního úřadu - bílé a barevné sklo, textil, papír a plast.
U staré pošty je přistaven kontejner na kovový odpad a naproti jsou kontejnery
na plast, papír a přibudou kontejnery na sklo.
Děkujeme za vánoční strom, který vypěstovala a obci darovala paní Jindřiška
Veselá.
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Nejbližší akce v obci Kostelec
26.12.2017
27.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
13.01.2018
19.01.2018
20.01.2018
28.01.2018
10.02.2018
17.02.2018
Květen

Diskotéka v KD
Žehnání vína v kostele s posezením ve sklepě
Zábava v KD - Generace
Pinpongový turnaj v KD, pořádají hasiči
Společenský ples spolku Volnočas
Farní ples
Skautský ples
Dětský karneval spolek Volnočas
Fašaňk pořádá SDH Kostelec
Košt slivovice pořádá SDH Kostelec
zájezd pro seniory po muzeích nejbližšího okolí v rámci projektu Auditfamilyfriendlycommunita – Obec přátelská občanům.

MÍSTNÍ KNIHOVNA KOSTELEC
V roce 2017 jsme v knihovně evidovali celkem 76
čtenářů, z toho 35 je čtenářů do 15 let. Knihovnu
navštívili 662 návštěvníci.
Čtenáři si vypůjčili celkem
1 263 knihy, převážně beletrii pro dospělé 1 018
a pro děti a mládež 208 beletrie a 37 naučných knih,
děti si půjčily 53 časopisy
Čtyřlístek.
Koncem školního roku
2016/2017 v rámci projektu Už jsem čtenář – knížka
pro prvňáčka obdrželi prvňáčci pasovací listiny a stali
se z nich malí čtenáři. Darem dostali knížku spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii a čtenářský průkaz na jeden
rok zdarma.
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V závěru měsíce června se naše knihovna podílela na organizaci úspěšného branného dne, který každoročně připravuje
AVZO Kostelec pro žáky základní školy. Děti soutěžily na střelnici v jedenácti disciplínách, závěrem obdržely společný dárek
a každý soutěžící dostal diplom a pozvání do knihovny - záložku do knihy s motivy postaviček ze Čtyřlístku.

Knižní novinky
C. Swatmanová: Než odejdeš
Láska někdy přichází pozvolna. Zoe a Ed se znali od mládí, vždy
si byli poblíž, ale nikdy spolu. Až po letech se mezi nimi cosi změní a jejich budoucnost se začne ubírat po stejné cestě. Ale kromě
radosti je čeká nejedno klopýtnutí, a jednoho obyčejného dne
Zoe řekne svému manželovi pár zlostných slov… Toho dne, který
je Edův poslední. Zoe je zlomená žalem a lítostí nad tím, co Edovi řekla, a co mu naopak říct nestihla. Pak ale dostane zázračnou
šanci postavit se s ním znovu na začátek. Poučí se ze svých chyb,
anebo se minulost změnit nedá?
F. Rancis: Trojkoruna
Vyšetřovatel BHA Jeff Hinkley je osloven svými protějšky z druhé strany Atlantiku, aby jim pomohl vyřešit nanejvýše choulostivý případ. Vypadá to totiž, že z agentury, zabývající se korupcí
ve sportu v USA, někdo vynáší důvěrné informace o jednotlivých případech. Jeff se v utajení pouští do pátrání v zákulisí
amerického dostihového světa a brzy zjišťuje, že se ocitl mezi
dvěma mlýnskými koly a že se jeho protivníci nezastaví před ničím, ani před vraždou. Hraje se totiž a tu nejprestižnější z cen –
o Trojkorunu.
O. Pötzsch: Katova dcera a hra se smrtí
V Oberammergau vládne krátce před svatodušními svátky 1670
velké vzrušení. Po zkouškách slavné pašijové hry je nalezen představitel Krista ukřižovaný. Schongauský kat Jakob Kuisl a lazebník
Simon Fronwieser jsou požádáni o vysvětlení případu smrti, ale
stojí před hradbou mlčení.
Ztraceni ve vlnách
Spoj síly a přežij! První kniha řady GO! – Gangu odvážných. Měl to
být výlet, na který nikdy nezapomenou. Nikoho ovšem nenapadlo, že nastane taková katastrofa. Zámořská loď, na které se plavili,
začala hořet. Po chaotické evakuaci se parta šesti dětí ocitá na
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člunu, který je unáší širým oceánem pryč. Po strastiplné plavbě
se všichni zachrání na opuštěném ostrůvku v Karibiku. Přežili, ale
co bude následovat?
D. Táborská: Malinka
Narodila se v porodnici, přesto je úředně nalezenec. Když ji totiž Ina s Jaromírem ke svým dvěma biologicky vlastním synům
adoptovali, měla téměř ve všech kolonkách rodného listu vepsán údaj Nezjištěno. Ina rozuměla trápením, která Malce její
složitý příběh přinášel. Toužila stát při ní, ale mnohdy to zkrátka
nevyšlo. Dvaadvacetiletá Malka se dostává do nečekané životní situace, která ji nutí zaplnit prázdná místa svého života a odpovědět si na otázku, co vlastně dělá mámu mámou. Čtyřicetiletá Alice tohle promýšlet nepotřebuje — zřetelně to vnímá
svou intuicí, avšak složité konstelace mateřství, do kterých se
dostává, jsou i pro ni nečekanou výzvou. Otcem dítěte, které
obě ženy spojí, je Alicin manžel Roman, jenž po dítěti hluboce
touží.
S. Brown: Pomsta
Crawford Hunt chce získat nazpět svoji malou dceru. Po smrti
manželky žil rozháraně a vyčítal si, že zavinil smrt své ženy, ale
teď už nepracuje jako policista v terénu a požádal o svěření
Georgie do péče. A právě ve chvíli, kdy se v soudní síni projednává jeho případ, vtrhne dovnitř maskovaný střelec a spustí palbu.
Tento klíčový okamžik rozehraje drama pomsty, nenávisti, důmyslných pletich a vydírání, ale i strhující vášně a dobrodružství,
kdy vyplouvají na povrch dávné události.
K. Rimmerová: Až budu bez tebe
Setkání Calluma Robertse a Lily MacDonaldové bylo napohled
obyčejné. Rozmarná nabídka, vzájemná přitažlivost, jedna noc
plná tajemství, a tím to mělo skončit. Jenže ani jeden z nich
není schopen zlomit křehké pouto, které se dlouho neodvažují
nazvat pravým jménem. V lecčems jsou odlišní, jak jen dva lidé
mohou být. Lila se zajímá o životní prostředí, je zcestovalá, plná
energie a chuti do života. Callum je rezervovaný, drží si odstup,
do ničeho se nehrne po hlavě. „Ta žena mě naučila, jak znovu žít.
Dala mi všechno, a přesto měla tajemství, které mi zlomilo srdce.
Tohle je náš příběh.“
V roce 2018 přejeme hodně úspěchů, radosti, zdraví a příjemné chvilky s dobrou
knihou.
Marie Horáková, knihovnice
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Farnost
Vážení a milí přátelé,
jsme v době, kdy si připomeneme narození Ježíše Krista.
Vánoce nás zvou k Betlému, abychom do něj znovu pohlédli. Nejen jako vzpomínku dva
tisíce let starou, ale jako něco živého a aktuálního i pro naši dobu. Při pohledu do betléma
najdeme mnoho figurek. Od těch centrálních, Ježíška, Marie a Josefa také krále, pastýře
a další podle toho, jaký mám betlém. Každá oblast nebo národ si tam vkládá své vlastní.
Tím je řečeno jedno důležité. Do Betléma patří každý člověk, TEDY I JÁ. Každý z nás se
nejednou v těchto dnech podívá na nejedno vyobrazení betléma. Zkusme tam „vstoupit“
a zařadit se k těm, kteří se přicházejí poklonit a vyznat tak, že Ježíš je Synem Božím.
Vánoce mají být svátky, které přinášejí jako velký dar pokoj a mír. Přináší jej Božské Dítě.
Chce jimi obdarovat každého člověka. Kéž by byly Vánoce dny, kdy otevíráme své životy
právě pro pokoj a mír. Asi každý z nás vnímá jaký je nedostatek míru ve světě. Buďme jeho
nositeli, šiřiteli a tvůrci. I to může být odkaz vánočních svátků. Myslím, že důležitý. A nutný.
Chci tedy přát každému z Vás milostiplné a požehnané Vánoce. A stálou radost, kterou
přijímáme od narozeného Ježíše.
P. Vladimír Mrázek, děkan
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
v kostele sv. Václava v Kostelci
24. 12. – Štědrý den
7:15 – mše sv. ze 4. neděle adventní
22:00 – „půlnoční“ mše sv.

27. 12. – svatý Jan Evangelista
15:00 – při mši sv. požehnání vína a po
ní krátký koncert a posezení v obecním
sklípku

25. 12. – Narození Páně
7:15
10:30 – po ní krátké setkání s koledami u
betléma na faře

31. 12. – svaté Rodiny
7:15
10:30

26. 12. – svatý Štěpán
7:15
10:30 – tradiční mše sv. za obec Kostelec

1. 1. – Panny Marie, Matky Boží
7:15
10:30

Farní ples
Římskokatolická farnost Kostelec pořádá XIV. farní ples, který se koná v pátek 19. 1. 2018
ve 20:00 v KD v Kostelci.
K poslechu a tanci hraje DH Svatobořáci. Během večera se můžete těšit na divadelní představení místních ochotníků a ochutnávku specialit z listového těsta.
Všichni jste srdečně zváni
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Matrika
Narození

Úmrtí

Vanesa Míčková
Magdaléna Letochová
Štěpán Vávra
Martin Kostiha
Vojtěch Šalša
Martin Zbořil
Tomáš Lunga
Jáchym Horák

Jan Karlík
Antonín Sabáček

Sňatky v Kostelci
Richard Šmedek – Zuzana Něničková
Erik Dočkal – Klára Součková
Petr Doležal – Erika Kalkusová
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roč. 1942
roč. 1925

Jubilea
80 let
Něničková Božena
Matyášová Anna
Formanová Marie
Šatná Františka
Zapletal František
Zapletalová Anežka
Veselá Jindřiška
Šmerdová Lidmila
85 let
Pantlíková Květoslava
86 let
Zimáček Jan
Kec Josef
Formanová Ludmila
Blažková Anna
Horáková Marie
Augustinová Vlasta
Dufková Květoslava

88 let
Dubská Vlasta
Koníčková Vlastislava
89 let
Michalová Ludmila
Augustin Rudolf
Selucký Milan
91 let
Polášková Anna
Kecová Božena
93 let
Lamáčková Františka
94 let
Dufek Miroslav
95 let
Fellmayerová Cecilie
Navrátilová Hedvika

87 let
Dočkal Arnošt
Kůřilová Ludmila

14
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Sbor pro občanské záležitosti

Jindřiška Veselá 80 let

Květoslava Pantlíková
85 let

Hedvice Navrátilové 95 let,
byly popřát též děti z družiny.

Zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Kostelci navštívili ve 2. pololetí paní Františku Šatnou, manžele Františka a Anežku Zapletalovi a paní Jindřišku Veselou, kteří
oslavili kulatých 80 let. K dalšímu významnému výročí 85 let popřáli paní Květoslavě
Pantlíkové, k výročí 91 let paní Anně Poláškové
a paní Boženě Kecové, k výročí 93 let paní Františce Lamáčkové a k výročí 95 let paní Hedvice Navrátilové a Cecilii Fellmayerové. Přejeme
všem jubilantům pevné zdraví.
Zlatou svatbu, výročí 50 let od uzavření sňatku
v Kostelci dne 18. listopadu 1967, oslavili manželé Alžběta a Jiří Tomanovi.

Manželé
Anežka a František Zapletalovi 80 let

Zlatá svatba
Alžběta a Jiří Tomanovi
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Národopisný soubor Kosteláci
Dožínky 2017
I tentokrát jsme se jako sekáči a odbíračky podíleli na organizaci i průběhu dožínkové
slavnosti u nás v Kostelci v sobotu 22.7.2017.
Našimi hospodáři byli Jenda a Mařenka Šalšovi (vedle mlýna), stárci - Klárka Šalšová
a Vojta Dohnal, Terezka Ondříšková a Kuba Matula, hudebním doprovodem v průvodu i k tanci byla Dechová hudba Vinařinka ze Žeravic.
I když jsme s obavami sledovali celé dopoledne
oblohu, nakonec se počasí umoudřilo a dožínky se
mohly konat v příjemném prostředí naší ,,Panské
zahrady“ za účasti jak domácích, tak i přespolních
účastníků.
Spokojeni byli i muzikanti, kteří vyhrávali zvesela
k tanci i poslechu do pozdních nočních hodin.
V neděli jsme doprovázeli stárky, kteří nesli dožínkový věnec na děkovnou mši sv. do kostela.

2.9.2017
2. ročník BRAMBORIÁDY SPOLEK VOLNOČAS
Dopoledne jsme připravili šulánky s mákem z bramborového těsta a odpoledne jsme vystoupili v pásmu Zpívá celá dědina - v pásmu starých písniček, které se v Kostelci hrávali
a zpívaly u muziky. Děvčatům z VOLNOČASU se - myslím si- daří touto svou aktivitou
vytvářet novou tradici v lidové zábavě v naší obci.
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30.9. - 1. 10. 2017
A jsou tu po roce zase, s železnou pravidelností a tolik
očekávané a tolik připravované, všemi milované, slavné
a tradiční, naše Svatováclavské hody!!!
Letos už 27.9.2017 s CM PALAGRIA v kulturním domě.
Hody se opět vydařily, o tom už stárci a stárky:
Mámy nám krásné kroje nastrojily
a my v nich do ulic vyrazili,
hody nám teda povolili,
pít burčák či víno dovolili.
V sobotu s věncem od Terky,
v nedělu s káčerem od Klárky,
a teď už sú hody za námi a kroje schované ve skříni u mámy.
No, hody by bez nás nebyly, tak my jsme si je užili....
Náš soubor už tradičně zpívá v neděli odpoledne na faře
při předávání hodového věnce našemu duchovnímu
Otci.
26.10.2017
Na požádání vedoucího Charitního domu pokojného
stáří v Čeložnicích jsme byli zazpívat jeho klientům písničky jejich mládí, z nichž někteří si s velkou chutí zazpívali s námi.
28.10.2017
Tento den si v Kostelci každoročně připomínáme vznik
naší republiky lampionovým průvodem dětí po vsi a pietním aktem u pomníku TGM.
Ani tentokrát nechyběl ohňostroj, vystoupení žáků ZŠ
a společné zazpívání písní Ach synku, synku, Teče voda,
teče a naší státní hymny.
11.11.2017
Letošní setkání seniorů zahájili hosté z Červeného Kostelce ochotnickým divadelním vystoupením ,,Hej Slované“.
Následovalo pohoštění, po němž požehnal pan děkan
naší diecéze mladá vína kosteleckých vinařů, za doprovodu našich písní.
Následovala zábava s CM Javor a to se zpívalo a tančilo
jako o hodech.....
Marie Bábíková
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ZO AVZO TSČ ČR Kostelec
Letošní rok začala organizace svou činnost tradičně lednovou soutěží v bowlingu
v Kyjově. Dále už klubové soutěže pokračovaly na střelnici v Kostelci.
První velká soutěž byla 24.dubna „ Velká cena osvobození Kostelce“ . Střílelo se z MPu
a Mpi. Na prvním místě se umístil Václav Kúřil, druhé místo získal Zdeněk Svoboda
a třetí Petr Klimek.
Další soutěží byl 21. května „Májový závod o pohár předsedy AVZO“ - který vyhrál Ing.
Marek Směřička, druhý byl Václav Kúřil a třetí Tomáš Žáček. 28. května se konal ještě
biatlonový závod, který vyhrál Libor Toth, druhý byl MUDr. Richard Strýček a třetí Zdeněk Svoboda.
V měsíci červnu se konal již 17. ročník
„O pohár starostky obce Kostelec“. Ve
střelbě z VPi byl na prvním místě Ing. Marek Směřička a z MPi byl na prvním místě
Jaroslav Muller. V září začalo další kolo
soutěží, které začaly závodem „Podzim
s pistolí“ Ve střelbě z MPi byl první Petr
Klimek a ve střelbě z VPi byl první MUDr.
Richard Strýček. 22.září se konal ještě
poslední závod „Podzim s puškou“ - MPu
a VPu. Obě disciplíny vyhrál Václav Kúřil.
Mimo klubové soutěže probíhá na střelnici v Kostelci ještě soutěž v malorážní
odstřelovačce okresu Hodonín.
Střelnici využívají i členové Mysliveckého sdružení Hubert. I v letošním roce
prováděl zde cvičné střelby klub Policie
ČR z Brna. V příštím roce by střelnici rádi
využívali členové Policie ČR z oddělení
Kyjov a členové pořádkové jednotky
Brno. Střelnici navštívila i delegace z Japonska a pravidelně střelnici využívají
vozíčkáři.
Střelnici může využít přes léto každou
neděli dopoledne široká veřejnost a pod
dohledem správců střelnice si vyzkoušet své střelecké umění.
Při střelbě je v první řadě kladen důraz
na bezpečnost a dodržování směrnic.
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V měsíci červnu jsme uspořádali na střelnici oblíbené branné závody pro děti ZŠ a MŠ
Kostelec. Počasí dětem letos a tak se akce vydařila a děti strávily na střelnici příjemné
dopoledne. Vyhrály všechny děti, které se závodů zúčastnily a odnesly si do školy společnou cenu. Rovněž tak i děti z MŠ si odnesly společný dárek. Branné závody byly
ukončeny táborákem a opékáním špekáčků.
I v letošním roce pokračovaly práce na údržbě a úpravě střelnice brigádnickou činností.
V příštím roce se bude nadále pokračovat v celkové údržbě střelnice a budování technického zázemí .
Poslední akcí konanou na střelnici je „Poslední rána roku“, která se koná tradičně na Štěpána dopoledne. Zahájení je v 9,00 hodin. Chtěl bych tímto pozvat na tuto závěrečnou
akci všechny příznivce střelců.
Činnost AVZO Kostelec je možno najít i na internetu na stránkách: AVZO Kostelec
u Kyjova.
Zároveň přeji všem občanům pohodové svátky vánoční a hodně úspěchů v roce 2018.
Za ZO AVZO TSČ ČR Kostelec předseda organizace Josef Ronek

SK KOSTELEC
Do nové sezony jsme vstoupili oslabeni o zkušené hráče, kteří se rozhodli ukončit předčasně karieru. Jsou to O. Talaš, R.Bužek a S. Macek. Navíc R. Dobeš po čtvrtém kole přestoupil do Kyjova. Trenérem zůstal pan Svatopluk Macek. Kádr byl doplněn mladými hráči: A. Rotrekl přišel z Ježova, J. Bochýnek z Moravan a J. Blahynka z Kyjova. Odehráli jsme
dva přáteláky. V prvním jsme porazili Vlkoš 4:1 a v druhém prohráli se Sobůlkami 0:2.
Nová sezona začala domácím utkáním s Dolními Bojanovicemi. Téměř celé utkání jsme
odehráli oslabeni o vyloučeného Z. Mukenšnábla. Sice jsme vedli, ale hosté čtyřmi góly
otočili stav utkání. Další týden jsme dostali výprask 6:1 ve Svatobořicích, což se o týden později opakovalo doma s leadrem soutěže Šardicemi. První bod jsme si připsali
po zápase v Mikulčicích za remízu 1:1. Doma jsme ale opět prohráli se Žarošicemi 0:2.
Po divoké přestřelce v Bukovanech jsme remízou 4:4 získali druhý bod. Dalším debaklem skončilo domácí utkání s Lipovem – výsledek 1:6 hovoří za vše. V Nenkovicích
jsme hráli téměř celé utkání proti deseti. Přesto jsme odjeli bez bodu. Na hody jsme
přivítali Dambořice. Vyhrocené utkání skončilo 0:3 a červenou kartou pro J. Blahynku.
Zlepšení nastalo ve Starém Poddvorově . Kousek štěstí nám chyběl k zisku tří bodů.
Branku nedali ani domácí a tak jsme si připsali třetí bod. Doma s Radějovem jsme byli
jednoznačně lepším týmem a první výhra 3:1 byla pro hosty milosrdná. Velmi cenné tři
body jsme si odvezli ze Ždánic za výhru 3:2. V poslední utkání jsme přivítali Vnorovy,
které byly nad naše síly a zvítězily 1:4.
Pohled na tabulku je velmi nelichotivý. Předposlední místo za získaných 9 bodů. Je velmi pravděpodobné, že budou padat tři mužstva. K záchraně tak budeme muset dohnat
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manko šesti bodů. Na jaře nás bude tedy čekat opět boj o záchranu. Všichni pevně
věříme, že jej zvládneme co nejdřív.
Abychom i v tomto roce mohli mít dorost, vytvořili jsme tzv. sdružené družstvo s Kyjovem. Z Kyjova chodí k nám hrát 5 až 6 hráčů. Stále pokračuje úbytek dorosteneckých
mužstev. Okresní přebor má už jen 9 týmů. Trenérem je stále Milan Kopecký, kterému
pomáhá Roman Opatřil.
U našich nejmenších jsme letos přihlásili pouze mladší přípravku. Poděkování patří trenérům a vedoucím P. Navrátilovi, J Poláškovi a D. Vlachovskému. Je však třeba tento
tým posílit o další trenéry a vedoucí. Poděkování patří také rodičům, kteří doprovází
své děti na utkání.
TERMÍN KOŠTU – 10.3.2018.
Mgr. Břetislav Junášek – předseda SK
OS mladší přípravka, skupina B, ročník 2017/2018
Mladší přípravka odehrála v podzimní části ročníku 2017/2018 celkem 9 utkání. Dovolte
mi představit naši ustálenou sestavu hráčů, kteří se úspěšně sehrávají již druhým rokem.
Brankáři - Maxmilián Pařízek (kapitán mužstva), Richard Letocha,
Obránci – Daniel Dočkal, Kristián Wágner, Vilém Žáček, Zuzana Šimečková,
Záloha – Jakub Dočkal, Jakub Kvaltin, Lukáš Bystřický,
Útok – Ondřej Bystřický, Jakub Navrátil, Vladimír Šimeček, Lukáš Kvaltin.
Podzimní část byla opravdu vydařená. V prvním utkání přišla překvapivá výhra v Hodoníně 4:6, následující utkání doma proti Lužicím opět výhra 13:4. Další zápas se sehrál v Rohatci. Počasí bylo velmi deštivé a po dramatických obratech v zápase jsme nakonec uhájili
vítězství 7:8. Ve druhém domácím zápase jsme přivítali Žádovice/Ježov a domácí příznivci
se nestačili divit. Čtvrtá výhra v řadě byla pro naše nejmenší fotbalisty velmi radostná. Ale
jak to tak ve sportu bývá, přišly také porážky, abychom si nemysleli. Postupné prohry venku proti Sokolu Petrov a Slovanu Bzenci, doma prohra
proti Hroznové Lhotě. Venku
proti kvalitnímu soupeři FK
Blatnici jsme sehráli asi nejkrásnější zápas. Ještě tři minuty před koncem jsme hráli
remízu, domácí družstvo nakonec „urvalo“ vítězství 8:6.
Sezónu jsme ukončili utkáním na domácím hřišti proti
TJ KEN Veselí nad Moravou.
Tři čtvrtiny utkání jsme bojovali, pak zřejmě důsledkem
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nesoustředěnosti jsme utrpěli porážku. Celkové skóre podzimní části je 85 branek vstřelených ku 88 brankám inkasovaným. No není to skvělé?
Chci připomenout, že u této věkové kategorie nejsou herní výsledky na prvním místě.
Naší snahou je u dětí v tomto věku podporovat radost ze hry a z pohybu, vytvářet předpoklady pro vzájemnou toleranci a spolupráci ve hře. O to více se pak odrazí jejich chuť
ve sportování pro další roky.
Od poloviny listopadu se v zimní přestávce věnujeme kondiční přípravě, hrajeme fotbal
a cvičíme. Pravidelně každý pátek navštěvujeme tělocvičnu v Kyjově na ZŠ Dr. Joklíka od
18:00 do 19:30 hodin. Každé úterý se věnujeme pohybovým aktivitám v prostorách kulturního domu v Kostelci od 18:00 do 19:00 hodin. Nejsme uzavřené fotbalové družstvo,
rádi přivítáme další zájemce ve věku od 5 let. Přijďte mezi nás! Zimní příprava bude pokračovat až do března 2018. V případě zájmu nás kontaktujte na čísle 724 103 466.
Závěrem chci poděkovat všem trenérům, rodičům i „dobrovolníkům kamarádům“, kterým není lhostejný rozvoj sportovních dovedností dětí u nás v Kostelci. Také chci poděkovat společnostem Luve Plast, s.r.o. v Kelčanech a Autopark Kyjov, s.r.o., že již druhým
rokem podporují naši mladší přípravku. Všem děkuji.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Petr Navrátil
Pouliční fotbalový turnaj
V půli prázdnin po roce nastal ten čas,
kdy se pouliční turnaj konal zas.
Sešlo se přes 50 hráčů, fanoušků davy táhly se až na Židák,
celý turnaj pískal zkušený rozhodčí Jura Pokorák.
Organizátoři odvedli skvělou práci,
účastníci krom sportu zažili i legraci.
Po napínavých bojích přišlo finále,
když Čeložnická vedla, měl budoucí vítěz namále.
Nakonec rozhodoval penaltový rozstřel,
brankář Moravanské lepší den měl.
Střelce Čeložnické vychytal
a po zápase se se spoluhráči radoval.
Krom fotbalu zpestřily nám den holky z aerobiku,
že Mukina cvičený pes nesnědl, měl docela kliku.
Ochutnávku vín místních vinařů si všichni pochvalovali,
nad povedeným odpolednem dlouze diskutovali.
Už teď se těšíme na další ročník této tradice,
snad zase dorazí celá vesnice!
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Výsledkový servis:
Dědina + Záhumenice
Kradlov + U Hřiště

2:7
2:3

Moravanská + Moštěnská
Čeložnická + Vídeňka

o 3. místo
Dědina + Záhumenice

4:1

Kradlov + U Hřiště

Finále
Moravanská + Moštěnská

2 : 1 po pen.

Čeložnická + Vídeňka
Pavel Borkovec
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Cesta do Argentiny
Ze zápisků mé sestřenice Ludmily Blažkové, rozené Dufkové, která jela do Argentiny na pozvání svých sourozenců, kteří odjeli se svými rodiči do Argentiny 20.6.1930 a které od té doby
neviděla. Z těchto zápisků popisuji její zážitky a dojmy./XI. Pokračování
23.5.1966 pondělí, La Clotilde.
Zrána je chladno, ale jasno. Dopoledne píši dopisy, odpoledne přichází pan Ingr z čakry.
Je z Uhřic a je tu od r. 1924, je tu spokojen. Je muž 65 roků, ale je čilý. Přišla také paní Derková, tak si máme co povídat.
24.5.1966 úterý, La Clotilde.
Zrána je opět chladno. Od rána šiji, pak zalévám na zahrádce. Včera jsme zasadili zelí
a rajčata a naseli mrkev. Pak se zase dávám do psaní. Večer jsme chtěli jít na zábavu, hrála
tu česká muzika, ale přijel Mariin bratr s rodinou a byli u nás až do 10 hodin večer.
25.5.1966 středa, La Clotilde.
Dnes je tady národní svátek Jdeme se všichni podívat do školy, kde se slavnost odbývá.
Je pěkně, slunce svítí, ale fouká studený vítr. Škola je pěkná, veliká, má pět tříd. Lavice jsou podobné jako u nás, vždy pro jednoho, jen je všechno rovné. Na stěnách jsou
namalované obrázky. Před třídami je velká a široká chodba, v té je plno lavic a tady
se odbývá slavnost. Učitelka s dětmi přinesla argentinský prapor a děti říkají básničky
a hrají divadélko. Naše Marita hrála andělíčka. Zpívá se argentinská hymna a při ní se
zase prapor vynáší.
Po slavnosti mě ukazuje bratr Václav ještě kabinet a dílnu, kde se děti učí pracovat. Je
tam před tím také chodba, menší, ale plná květin. Venku je velký dvůr a na druhé straně
je pěkně zařízená kuchyň. Dále tu jsou umývárny a WC. Všude jsou bílé kachličky a také
mají vlastní vodovod. Škola je postavená teprve před deseti lety. Přišla za námi sestra
Růžena, prodala z čakry bavlnu a udělala si dovolenou. Jde navštívit svoje děti. Václav
tady koupil „asado“, to je maso pečené na ohni a jedeme domů. Po obědě jdou bratři
a děti ještě na slavnost. Budou tam nějaké hry a závody, ale my raději sedíme doma
a povídáme si.
26.5.1966 čtvrtek, La Clotilde.
Ráno sestra odjela. Jdu s ní k autobusu. Celý den šiji a navečer zalévám zahrádku. Večer
jako obyčejně čteme a povídáme si.
27.5.1966 pátek, La Clotilde.
Dnes chvílemi prší a je teplo. Já uklízím, děvčata perou. Pak šiji a píši.
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28.5.1966 sobota, La Clotilde.
Po celý den zase prší a je chladno. Pomáhám uklízet a večer jdeme se švagrovou podívat se na svatbu do kostela. Je v 8 hodin večer. Nevěsta byla v bílém, polodlouhé šaty
a dlouhý závoj. Ženich je v černých šatech. Družiček ani mládenců nebylo. Před ženichem
a nevěstou šly dvě asi pětileté děti, chlapec a děvče, které nesly prstýnky. Ženicha vedla
kmotřenka a nevěstu její otec. Pak začaly oddavky. Před kostelem stálo deset aut, které
svatebčany odváží na čakru, kde se odbývá venku hostina. Mají tam prý natažené nepromokavé plachty. Všechny nás zvali, ale že pršelo a byla zima, tak jsme zůstali raději doma.
Šli jen chlapci. Nesli tam pěkný dárek a blahopřání.
29.5.1966 neděle, La Clotilde.
V noci dost napršelo, ale oteplilo se. Vaříme, odpoledne píši dopisy. Večer šel Václav s rodinou do kina. Já si čtu a Láďa pořád počítá a píše.
30.5.1966 pondělí, La Clotilde.
Jedeme s bratrem Václavem do Saens Peňa. Stavujeme se ve škole, bratr nese chlapcům
prádlo. Prohlížím si ten jejich penzionát. Roman mě tam provází, ale jen z venku. Je to velká
a pěkná budova. Škola je církevní, učí tam kněží. Jsou tam samí chlapci. Pak jdeme k Jarce,
je tam i sestra Růžena. Ve 12 hodin jedeme do Resistencie. Prohlížím si z okna krajinu. Je
jednotvárná, stále rovina, málo úrodná, samé pastviny protkané lagunami a lesíky. O půl
třetí jsme v Resistencii. Tam nás už čeká Lidka s malou Soničkou. Lidka je také Růženina
dcera. Přichází Hektor a za ním, sotva dechu popadá, spěchá Vlasta. To je další Růženina
dcera a Hektor je její manžel. Všichni se vítáme, jsou rádi, že jsme přijeli. Odjíždíme malým
taxikem, který Hektor zavolal. Jedeme k nim. Dům mají pěkný, tři pokoje, kuchyň, koupelnu, dvůr a zahrádku plnou květin. Láďa přivezl Vlastě (neteři) 10.000 pesos jako dar. Jsou
dojatí a velice děkují. Koncem února se tady vylila z břehů řeka Paraná. Měli vše pod vodou,
i v bytě stála voda osmnáct dní metr vysoko. Všechno měli zničené, nábytek, šaty a všechno
na postelích. Dnes už mají vše obnovené. Ta část města se jmenuje Barrangueras a bývá
často zaplavována. Na stěnách i na nábytku je znát, kam až voda sahala. Hektor i Vlasta
jsou moc hodní. Vlasta umí dobře česky, Hektor umí kromě španělštiny ještě portugalsky,
francouzsky, italsky a anglicky, ale česky jen některá slova. Mají 3 děvčata, 12 letou VlastuEli, druhá Františka – Franci a třetí je 4 letá Silvia. Sedíme do 11 hodin a vyprávíme si.
31.5.1966 úterý, Resistencia – Barrangueras.
Dnes je pěkně, svítí sluníčko a je i teplo. Ráno jdu s Vlastou do obchodu pro maso. Od
Vlasty je cesta polní, pak je asfaltová silnice a také tam jezdí každých 20 minut auto od
přístavu na řece do Resistencie a zpět. Je to velký obchod, státní a prodává se tam všechno. Je v přízemí a nad ním je spořitelna a různé kanceláře. Po obědě jedeme kolektivem
(autobusem) k Lidce. Je doma se Soničkou, má tam děvče – služku. Lidka totiž chodí do
práce, dělá v nemocnici. Lidka bydlí v podnájmu a platí nájem 7.000 pesos za měsíc. Dává
nám svačinu, čaj a zákusky. Sedíme, povídáme si a prohlížíme fotky. Pak přišel Láďa, Růženin syn, který je tady na vojně. Po večeři ještě přišel Hektor a po deváté večer jedeme
zase autobusem k Vlastě.
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1.6.1966 středa, Resistencia- Barrangueras.
Je krásně. Sedíme s Růženou na dvoře a cupujeme ovčí vlnu. Vlasta šije, dělá nové matrace, čili jak se tady říká – kolčon, do postele. Večer zase přišel voják Láďa. Ten česky mluvit
neumí, ale rozumí. Vlasta dělá tlumočníka.
2.6.1966 čtvrtek, Resistencia – Barrangueras.
I dnes je krásně, svítí sluníčko. Po osmé hodině přichází moje teta Emila, která bydlí na
Tygře a sem přišla na návštěvu i se svojí dcerou Hedvikou, která má 38 let a také pracuje
v nemocnici jako zdravotní sestra. Odpoledne chvíli žehlím. Růžena je nějak nemocná,
je jí špatně. Kolem domu chodí koně, krávy, prasata a všechno se pase na trávě. Každou
hodinu přelétává letadlo, je tady letiště. V Resistencii je cirkus, tak dělají reklamu. Z letadla,
které létá pořád dokola, se ozývá z tlampače hlas, který zve do cirkusu. Každou chvilku
někdo přijde a prodává kuřata, pomeranče, citrony, ba i mléko se vozí po ulicích. Mléko
se rozváží na voze taženém koňmi. Na voze mají asi třicetilitrové konve, pod nimi je led,
nalévají přímo z konví, kolik si kdo přeje. Jeden litr mléka stojí 24 pesos. Vlasta koupila na
venkově celou kýtu šunky. Ta vážila 7 kg a 1 kg ji přišlo na 370 pesos. V obchodě by za kilo
zaplatila 650 pesos.
3.6.1966 pátek, Resistencia – Barrangueras.
Zase je pěkně, tak chvíli kopu na zahrádce. Od rána tady jezdí auto a prodává malá kuřátka. Tlampačem vyvolávají: 1 kuře za 24 pesos! Vlasta koupila jedno kuře na zabití za
220 pesos Večer přišla Lidka s mužem a voják Láďa.
Mirek Dufek, ročník 1923

Zprávy z hasičky…
Vážení přátelé,
je mou milou povinností v této hektické době se
zastavit a napsat pár řádek o událostech z naší
obce z pohledu členů a příznivců SDH. Letošní rok
byl a stále ještě je opět ze strany kulturně-společenských akcí, které zaštiťovali hasiči, velmi nabitý.
Začali jsme v únoru koštem pálenek, rozšířili jsme
sortiment o vzorky od vystavovatelů z našeho „hasičského okrsku“. Hlavním důvodem však bylo nedostatek degustátorů v předcházejících ročnících
a tak jsme spolu s výběrem vzorků pozvali i odborníky z okolních obcí.
Největší událostí pro nás byly oslavy založení
sboru v Kostelci, o nichž jsem se zmiňoval v před25

cházejícím čísle, nyní bych rád vyzvednul a poděkoval obecnímu zastupitelstvu, které
odsouhlasilo darování praporu SDH k tomuto výročí; dále pak panu děkanovi, jenž se
postaral o jeho vysvěcení. Nemalou zásluhu na celé akci měl také Pavel Borkovec, který
moderoval okrskovou soutěž a Oto Svora, coby zástupce okresního sdružení s nejvyšší
hodností ze zúčastněných, jenž předával medaile a že jich bylo..
Další akcí, které jsme se zúčastnili s velkým úspěchem, byla bramboriáda, kde jsme se
prezentovali s výrobou br. spirál. Sice nejsme organizátory akce, ale rádi bychom vnesli
naši myšlenku, aby příště zúčastněné složky či jednotlivci vyráběli své pochutiny přímo
na místě, výroba je mnohdy více zajímavá, než přinesený finální produkt.
Účastnili jsme se také organizace dožínek, hodů, lampionového průvodu. Poslední akcí,
která nás v tomto roce ještě čeká, je 4. ročník turnaje ve stolním tenisu, bude se konat
30.12.2017 od 10:00 v KD Kostelec, soutěžit se bude v kategoriích dospělí, ženy a děti..
Rád bych všem popřál klidné svátky, bouřlivé oslavy konce roku a do nového roku 2018
hlavně zdraví, klid a spokojenost.
Tomáš Kučera
náměstek starosty SDH Kostelec u Kyjova

Skauti
Od vydání posledního čísla zpravodaje se toho ve skautském oddíle událo mnoho, tedy
přinášíme události z oddílu alespoň v obrazech.
Jenda Polášek
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Myslivecký spolek Hubert Kostelec Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ PLES

6. ledna 2018 do KD Kyjov.
K tanci a poslechu hraje PANORAMA BAND
Předprodej od 3. ledna 2018 (16 – 18 hod, DK Kyjov)
Myslivecký spolek děkuje sponzorům za příspěvky a podporu v
činnosti a přeje spoluobčanům pěkné svátky.
Za MS Hubert Kostelec
Zdeněk Mukenšnábl
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Vážení spoluobčané,
po čase bychom se vám opět rádi připomněli a seznámili vás s poměrně širokým
spektrem činností Charity Kyjov. Mnozí z vás denně potkáváte auta s logem charity,
či jiným způsobem se setkáváte s charitním dílem. Pro ucelenost Vám nabízíme
přehled služeb, které Charita Kyjov poskytuje ve 24 obcích kyjovského regionu.
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům, kteří nemohou ze
zdravotních nebo sociálních důvodů pobývat ve vlastním prostředí.
Charitní pečovatelská služba Kyjov poskytuje služby seniorům a lidem se zdravotním postižením v domácím prostředí
Ošetřovatelská služba - domácí zdravotní péče provádí zdravotní výkony v Kyjově
a okolních obcích v domácnostech pacientů.
Domácí hospicovou službu poskytujeme v rodinném prostředí pacienta.
Občanská poradna poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří prožívají tíživou životní situaci; např. řeší dlouhodobě nepříznivou finanční situaci, zadlužení nebo
akutní krizi – ztrátu bydlení.
Klub Bárka je nízkoprahové zařízení, poskytující sociální služby a bezpečné zázemí
pro trávení volného času dětem a mládeži. www.klubbarka.cz
Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba: Hlavním cílem Kontaktního centra je poskytovat komplex odborných sociálních služeb ambulantní a terénní formou pro uživatele návykových látek a jejich příbuzné a blízké.
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek: v rámci této služby je možné
si u nás zapůjčit např. elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, stolky
k lůžku, mechanické invalidní vozíky, chodítka, klozetová křesla a další.
Sbírky a humanitární pomoc: Tato činnost je nedílnou součástí charitní služby. Díky
vašim darům můžeme pomáhat lidem potřebným a těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Chceme Vám touto cestou poděkovat za přízeň a podporu charitního díla.
S nadcházejícím koncem roku Vám přejeme požehnané svátky vánoční a do nového roku zdraví, pokoj, lásku a porozumění blízkých, i těch, s nimiž se budeme
v novém roce setkávat.
Kontaktní údaje:
Charita Kyjov, Palackého 194/30, Kyjov, PSČ 697 01, Tel.: 518 614 129
Více informací na: http://www.kyjov.charita.cz/
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VOLNOČAS
Tak jako asi všichni, i my, jako spolek Volnočas, na konci roku rekapitulujeme a bilancujeme končící
rok. A máme na co vzpomínat rok 2017 jsme zahájily v lednu již
11. společenským plesem - celým
večerem nás provedl úžasný Ladik
Šimeček se svou „kolegyní“ Inge.
V únoru následoval oblíbený Dětský karneval – na fotbalové téma.
Další plánovanou akcí bylo Pálení
čarodějnic, kterou jsme, bohužel,
musely kvůli počasí zrušit. Nicméně všechny nápady a plány máme přichystané na další rok.
Nezapomněly jsme ani na výlet za kulturou, o který je také velký zájem - a to zájezd do
divadla, tentokrát do Zlínského, na představení Blbec k večeři.
První zářijový víkend patřil 2. ročníku Bramboriády. Zúčastnily se i ostatní spolky z Kostelce, a každý si připravil nějakou bramborovou specialitku. Celým odpolednem nás provázel opět Laďa Šimeček. Součástí akce byla nová soutěž „Zpívá celá rodina“. Zúčastnila se
maminka Andrea Šimečková s dětmi Zuzankou a Ladikem a také Michal a Jakub Doležalovi. Děkujeme za krásné vystoupení. O večerní zábavu se postarala skupina Bigbity Rock.
V době psaní tohoto příspěvku finišujeme s přípravami na Adventní jarmark. Účast přislíbilo několik prodejců, připraveny budou i dvě dětské dílničky a odpoledne vystoupí
s krátkým Vánočním pásmem děti ze ZŠ Kostelec. Doufám, že odpoledne strávené v naší
společnosti bude pro Vás příjemným odpočinkem v tomto předvánočním shonu, a příjemným místem pro zastavení a načerpání slavnostní atmosféry doby adventu.
Když se ohlédneme, vidíme za sebou spoustu krásné práce, a před sebou ještě víc . Rády
svůj čas věnujeme plánování a organizování akcí pro děti i dospělé, rády vymýšlíme nové
aktivity a vždy hledáme, co ještě vylepšit. Proto rády uvítáme v našich řadách nové členky,
s novými nápady.
Dovolte, abychom Vám za náš spolek Volnočas popřály krásné svátky, plné klidu, pohody
a rodinného štěstí, a do nového roku popřály jen to dobré.
Připravujeme další akce:
- sobota 13.ledna 2018 - 12.společenský ples v KD Kostelec
- neděle 28.ledna 2018 – Dětský karneval
Spolek Volnočas
Petra Moravanská
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