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Obecní zpravodaj
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok 2020 bude zapsán do historie
rozšířením pandemické nemoci a omezením obyvatel všech světových kontinentů, nevyjímaje naši obec.
Všichni jsme jistou dobu sledovali
počty nakažených a zemřelých osob.
Naštěstí obyvatel Kostelce se týkaly
pouze počty nakažených osob. Za to
patří všem dík, že jste chránili sebe, své
okolí a dodržovali všechna vydaná nařízení. Pro každého z nás se něco změnilo,
např. cestování, návštěvy ordinací lékařů, komplikace se školní docházkou, výuka dětí z domova, práce z domova a jistě by se toho dalo napočítat daleko více.
Omezila se činnost zájmových spolků, utichl společenský i sportovní život.
Stále jsme však měli zachované dopravní spojení s okolím a daleko více nám začala fungovat Pošta partner. Mladí lidé
se okamžitě přizpůsobili modernímu
trendu a nakupují přes internet.
Ani dnes, téměř po roce, není vše
v pořádku a ani hned tak nebude. Snad
slíbená vakcinace nás převede do tzv.
doby pokoronavirové.
I přes všechny obtíže tohoto roku
se podařilo dosáhnout naplánovaných
investičních akcí z rozpočtu letošního
roku. Byla to především oprava místní
komunikace v ul. U Hřiště za 1,8 mil. Kč,
v části obce se rozzářila nová úsporná
svítidla, za která jsme k dnešnímu dni

zaplatili 2,4 mil. Kč. Společnost Eon stále
pokračuje s přípravou slibované kabelizace NN, na kterou naváže instalace
zbývajícího veřejného osvětlení. Pořídili
jsme novou hřbitovní bránu za 0,4mil Kč
a v posledních dnech provádíme přeložku vodovodní přípojky k základní škole.
Vybrali jsme dodavatele krajinné
zeleně – Firmu Florstyl z Kunovic. Vzhledem ke komplikacím tohoto roku i tento projekt má zpoždění, přesto věřím,
že v brzkých jarních měsících uvidíme
první kroky vedoucí k realizaci protierozních mezí v celkové délce 1 612 m
(v lokalitě Široký a Jasná hora). V rámci
nových biokoridorů a ochranného zatravnění bude vysázeno 2 326 listnatých
stromů s převahou habrů, dubů, lip, babyk, v menším zastoupení ořešáků, třešní, oskeruší, jeřábů a 1 695 kusů keřů,
např. hloh, ptačí zob, zimolez, trnka, řešetlák, svída atp. Cena díla byla vysoutěžena za 5,1mil. Kč.
V příštím roce navážeme na opravu
ohradní zdi okolo kostela ve výši 1,6 mil. Kč.
Obec Kostelec se rozhodla vykoupit
část objektů v bývalém panském dvoře,
a to první dvě budovy při vjezdu do tohoto dvora od návsi. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o koupi 2,5 ha orné půdy. Tyto
investice jsou v celkové výši 3,3 mil. Kč.
Na podzim jsme také vybrali dodavatele veřejného hřiště v hodnotě 1,5 mil.
Kč pro všechny generace, které nahradí

stávající dosluhující prvky u hřiště, s jehož stavbou se začne na jaře. Hřiště je
koncipováno jak pro aktivní, tak i pasivní odpočinek, budou nové herní prvky
pro děti, venkovní posilovna, posezení
se stoly a lavičkami. Plocha bude osázena 9 stromy pro přirozený stín a ohraničena živým plotem. Zastupitelstvo obce
Kostelec na svém prosincovém zasedání
schválilo rozpočet na rok 2021 v předpokládaných příjmech 13,5 mil. Kč a výdajích 21,9 mil. Kč. I když některé akce
budeme realizovat s přispěním dotací,
je zastupitelstvo připraveno překlenout
nastávající období bankovním úvěrem
tak, aby se dokončily dlouho plánované akce, mezi něž patří odkanalizování
Moravanské ulice (9,3mil. Kč) a následně
nový chodník v hodnotě 3,3 mil. Kč.
Jistě je mezi Vámi mnoho těch, kteří by přivítali opravu silnice či chodníku
ve Vaší ulici, vybudování kanalizace či
opravu školy. I těmito tématy se zabývají zastupitelé, kteří se scházejí nejen na
veřejných zastupitelstvech, ale i na pracovních a odborných poradách.
Mnozí by byli rádi, aby některé věci
měly rychlejší spád, ale ne vždy to jde
podle našich představ.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemně prožité dny do zbývajícího roku 2020
v kruhu svých nejbližších a hodně zdraví,
klidu a spokojenosti v novém roce 2021.
Vlasta Lochmanová, Starostka obce Kostelec

Děkujeme paní Ludmile Borovcové za darovanou jedli, která nám svítí po celou dobu adventní.

Zprávičky z obce
Změna poplatku v roce 2021
Změnou je pouze Poplatek za stočné, který byl stanoven
rozhodnutím ZO na rok 2021 ve výši 200,- 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 předložit doklady o odvozu
odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let. Doklad vystaví firma, která provedla odvoz, z dokladu musí být
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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 2021
činí 450,- Kč za jednu osobu a rok. Poplatek ze psa je 100,- Kč.
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 2021. 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
2021, společnost EKOR od měsíce února popelnici nevyveze.

Zima 2020

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.
Otevírací doba:
Obecní úřad :
Tel. 518 614 790
Pondělí
8.00 – 13.00 hodin
Středa
12.00 - 17.00 hodin
Pátek
neúřední den
Pošta Partner:
Tel. 775 867 855
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 12.00 14.00 – 15.00 hodin
Středa
8.00 - 11.00 14 .00– 16.30 hodin
Ve STŘEDU 23.12.2020 bude Pošta Partner otevřena od
8.00 -13.30 hodin.
Ve ČTVRTEK 31.12.2020 bude Pošta Partner UZAVŘENA.
Obecní úřad bude UZAVŘEN 23.12.2020 a 31.12.2020.

Odpady
V letošním roce obec umožnila odvoz velkoobjemového
odpadu. Stále upozorňujeme co do odpadu nepatří : pneumatiky, železo, zářivky, barvy.

Statistika obyvatel k 1.12.2020
K 01.01.2020
Narození
Úmrtí
Přihlášeno
Odhlášeno
Počet obyvatel

885
6
5
18
18
886

Společenská kronika
Jubilanti
Leden
Únor
Březen
Duben
Červen

80 let Štěpán Šimík
85 let Ludmila Houšťová
80 let Marta Robková
80 let Vít Letocha
91 let Vlasta Dubská
91 let Vlastislava Koníčková
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Červenec 94 let Anna Polášková
Srpen
90 let Arnošt Dočkal
Září
90 let Ludmila Kůřilová
92 let Ludmila Michalová
Říjen
85 let Anna Valachovičová
Listopad 85 let Marie Půčková
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Narozené děti

Úmrtí

ADINA KONEČNÁ
- narozena dne 5. prosince 2019, dcera
Aleše a Lenky Konečných

LEO MINAŘÍK
- narozen dne 22. května 2020, syn Vladana Minaříka a Lucie Giblové

TEODOR OLASZ
- narozen dne 21. března 2020, syn Krystiána a Karolíny Olasz

ELA ŠIMKOVÁ
- narozena dne 12. června 2020, dcera
Stanislava Šimka a Báry Chvátalové

DANIEL KŘIŽKA
- narozen dne 26. března 2020, syn Jakuba a Veroniky Křižkových

ADINA LETOCHOVÁ
- narozena dne 27. června 2020, dcera
Tomáše a Veroniky Letochových

SÁRA HORÁKOVÁ
- narozena dne 27. dubna 2020, dcera
Davida a Zuzany Horákových

NIKOLAS MEZÍK
- narozen 6.října 2020, syn Erika Mezíka
a Barbory Nové

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec

Vratislav Chytil, roč. 1960
Jan Minařík, roč. 1941
Vladimír Šimeček, roč. 1939
Rudolf Augustín, roč. 1928
Oldřich Navrátil, roč. 1938

Sňatky v Kostelci
4.7.2020
Alžběta Doležalová a Jan Kyněra
11.7.2020
Lenka Viktorová a Tomáš Rieter
17.7.2020
Jana Hlavinková a Jakub Klimek
2.10.2020
Jana Hnátková a Zdeněk Hudec
50 let Zlatá svatba
6.6.1970
Růžena a František Hochmanovi sňatek v Kostelci
3.10.1970
Bohumila a Jaroslav Poláškovi sňatek v Miloticích
18.10.1970
Jindřiška a Vojtěch Martínkovi sňatek ve Vlkoši
Obecním úřadem bylo provedeno 32 sňatků v matričním obvodu Kostelec.
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Předvánoční zpívání 2019

Živý betlém 2019

Štěpánská mše 2019
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Mateřská škola
U nás v mateřské škole
V září jsme se s radostí a nadšením,
opět přivítali s našimi nejmenšími zlatíčky. Ve školním roce 2020/21 je nyní
v MŠ Kostelec zapsáno 16 dětí – 12 chlapečků a 4 holčičky ve věkovém rozmezí 2,5 – 5,5 let. Některé tvářičky už nám
byly známé, pro ty nové jsme zvolili
z počátku volnější adaptační režim a vše
proběhlo, skutečně, téměř bez slziček.
Ve výchovně vzdělávací práci jsme se
zaměřili na vytváření kamarádských
vztahů mezi dětmi, přizpůsobování se
režimu dne, seznamování se školkovými
pravidly. Rozvíjeli jsme přirozenou dětskou zvídavost a tvořivost podpořenou
různými projektovými dny (např. „Ovohrátky“ kdy si, kromě jiného, děti samy
upekly jablečný štrůdl nebo „Bramborový den“ s vlastnoručně vyrobenými
hranolkami). V rámci dýňového týdne
si děti také užily malou „Halloweenskou
párty“. Díky úžasné spolupráci rodičů, kteří doma s dětmi vyrobili dýňová
strašidýlka (náhradní varianta za plánované podzimní dílničky v MŠ) jsme si
i tématicky, moc hezky vyzdobili školku.
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Bohužel, vzhledem ke stávající situaci
a protiepidemickým opatřením, jsme
museli zrušit několik naplánovaných
akcí (divadlo a kino v Kyjově, podzimní
dílničky, tradiční vánoční besídku v MŠ,
akce v rámci projektu EU „Šablony II“).
Doufáme, že budeme mít možnost si
v nadcházejícím období vše vynahradit
a věříme, že i v těchto, přinejmenším neobvyklých dnech, si děti pobyt ve školce
bezstarostně užívají.
V mateřské škole považujeme za
důležité, aby se děti učily následovat samy sebe, své zájmy, své potřeby
a svůj vnitřní svět, podporujeme jejich
talenty a dary, v čem vynikají. Snažíme
se o rozvíjení komunikačních dovedností a s láskou a úctou přistupujeme
ke všem dětem. Preferujeme učení prostřednictvím hry, využíváme prožitkové,
situační a sociální učení, učení nápodobou. Snažíme se dětem dávat dostatek
prostoru pro rozvoj tvořivosti a fantazie.
Jsme empatičtí k citovému prožívání
dětí, budujeme společně pozitivní vztah
k umění, citlivost k přírodě a celému

světu. Cílem naší jednotřídky je zajistit
všem dětem ty nejlepší podmínky pro
jejich rozvoj a vytvořit harmonické prostředí plné pohody a klidu. Ruku v ruce
s těmito vizemi jde i náš záměr, prohloubit spolupráci s rodiči a jejich informovanost o dění v MŠ. Proto se budeme
snažit, aby naše mateřská škola byla
rodičům otevřena, abychom my - paní
učitelky, budily důvěru a pocit bezpečí
nejen u dětí, ale i u rodičů, kteří nám své
děti svěřují. A vzhledem k tomu, že se za
námi děti rády vrací, věřím, že jdeme po
dobré cestě. Doufám jen, že se konečně ustálí personální obsazení a dořeší
otázka provizorních prostor, ve kterých
je školka umístěna. Jediné, co nám nám
pak bude stačit ke štěstí, když se nám,
jako doposud, bude vyhýbat koronavirus, či cokoliv podobného s nepříjemnými opatřeními.
Za všechny děti i personál školky,
Vám všem, přeji krásný a poklidný adventní a vánoční čas, bez nepříjemných
emocí i nemocí.
Andrea Jarošová, ved. uč. MŠ
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Školní okénko
Nový školní rok 2020/21 začal
1.9.2020 oproti minulým rokům netradičně. Vzhledem k trvajícím hygienickým opatřením, které byla škola povinna dodržet, se nekonalo slavnostní
zahájení ve školní jídelně za účasti žáků
celé školy, rodičů a hostů, ale proběhlo
v komornějším duchu. Žáci 2. – 5.ročníku byli přivítáni svými třídními učiteli
ve svých třídách. Děti přípravné třídy
a 1.ročníku jsme o slavnostní okamžiky
prvního školního dne neochudili. Sešli
jsme se s nimi a jejich rodiči ve školní
tělocvičně, kde je uvítal ředitel školy
a paní učitelky, které je budou mít celý
školní rok na starosti. Po krátkém kulturním programu je prvním zvoněním
doprovodili do jejich třídy rodiče. A kolik nás letos do školy chodí ? Přípravná
třída – 10 dětí
I.třída – 1. ročník 9 žáků
II.třída – 2.a 3.ročník 19 žáků
III.třída – 4. a 5.ročník 23 žáků
Školní družina /dvě oddělení/ – 38 žáků
Kosteleckou MŠ navštěvuje 14 dětí
a do MŠ v Čeložnicích chodí 13 dětí.
Oproti minulému školnímu roku nastala jedna změna v pedagogickém sboru.
Z MŠ v Kostelci odešla vedoucí učitelka
Růžena Vávrová. Vedoucí funkci po ní
převzala paní učitelka Andrea Jarošová
a na pozici učitelky nastoupila Ester Lungová.

1. třída
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První měsíce školního roku máme za
sebou a potýkáme se se stejným problémem, se kterým končil minulý školní rok
– Covid 19. Po třech týdnech společné
práce onemocněli všichni pedagogičtí
pracovníci ZŠ i s paní školnicí, vedoucí
stravování a paní učitelkou z MŠ. Všichni
žáci školy museli nastoupit do 14denní
karantény. 12. a 13.10. jsme opět nastoupili do školy, ale 14.10. byly uzavřeny všechny školy v republice. Žáci se
začali učit tzv. distančně. Samozřejmě,
že tento způsob výuky nemůže nahradit
prezenční výuku ve škole. Škola není jenom o učení, ale také o kamarádech, komunikaci, spolupráci, společných prožitcích atd., a to jim tato výuka nenahradí.
V neposlední řadě tento náhradní způsob výuky přináší spoustu starostí, organizačních a technických problémů na
rodiče. Podle odborníků není ani online
výuka pro žáky nižších ročníků vhodná.
Chtěl bych rodičům poděkovat za jejich
ochotu, snahu, trpělivost a spolupráci,
která nám výuku ulehčila.
Toto provizorium končí 18.11., kdy
se do školy vrátí za dodržení přísných
hygienických předpisů děti přípravné
třídy a žáci 1. až 3.ročníku. Žáci 4. a 5.
ročníku by měli přijít další týden.
I po návratu dětí do školy nebudeme
moci říct, že se vše vrátilo do normálu.
Škola pro děti a veřejnost organizuje

spoustu projektů a akcí, které se zatím
odkládají na neurčito. Pozastavila se
i realizace dvouletého projektu z OPVV
Šablony 2, kde nám zbývá splnit ještě
spoustu aktivit, které jsou ale závislé na
rozvolnění i ostatního veřejného života.
Co si přát na závěr a také do nového roku, který se kvapem blíží? Normálnost. Teď, jako bychom ji více vnímali,
když chybí. Normální Vánoce, normální
setkávání, navštěvování, normální kulturní vyžití, sportování… v neposlední
řadě i normálnost v myšlení. Přeji všem
občanům mnoho zdraví a pokud možno
klidné dny.
Dušan Kovář, ředitel ZŠ

Přípravná třída
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Kostelecký rozhovor
Paní Lenka Vlasáková získala ocenění – 1. místo v renomované soutěži Moneta Živnostník roku 2020 Jihomoravského kraje.
Starostka paní Ing. Vlasta Lochmanová jí při této příležitosti položila několik otázek.
Jak se stane z kostelanky podnikatelka?
Kostelanka je žena jako každá jiná, je
úplně jedno, jestli jste z Kostelce, Kyjova,
Brna nebo Prahy. Pokud máte chuť něco
dělat – podnikat – vůbec přece nezáleží, odkud pocházíte. Jde o to, nehledat
v jakékoliv činnosti větší vědu, než to ve
skutečnosti je. Zkrátka mít elán a zbytečně se nebát.
Vím o vás, že máte tři dcery. Abyste to všechno stihla, musí mít i Vaše
rodina pevný řád, jak to všechno
zvládnout – poradila byste nám třeba
co je v rodině nejdůležitější?
Dcery máme doma čtyři. Nejstarší
je Barbora, pak následují Hanka a Maruška, nejmladší je Alžbětka. Podle mě
je v rodině nejdůležitější komunikace.
Když je dobře nastavena, tak se vlastně zajímáme jeden o druhého a tím se
navzájem nejlépe pochopit. Myslím tím,
pochopit naše radosti, potřeby, trápení,
tak si můžeme navzájem nejlépe pomáhat. A pomáháme si doma všichni! Ne
jenom rodiče dětem, ale i děti rodičům.
Je to prostě taková přímá úměra.
Samozřejmě bez nastavených pravidel jak organizačních, tak hierarchických to také nejde.
Jaké byly vaše začátky, jistě není
jednoduché přijít s receptem na bujon, projít asi nějakým testováním,
nasmlouvat dodavatele i odběratele
atp.
Abych pravdu řekla, ani přesně nevím, které období mám považovat za
začátek podnikání. Určitě mi ke startu Bujónky pomohla organizace kurzů Zdravého vaření tady v kostelecké
škole, několikaleté členství ve sdružení
Volnočas a také práce obchodního zástupce pro společnost Vorwerk. A pak
už přišla Bujónka. Přírodní dochucovací
pasta, kterou jsem prvně vyráběla doma
a obdarovávala s ní své přátele. Reakce
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byla vždy velmi pozitivní, a tak se zrodila
myšlenka v hlavě mé sestry, zkusit tuto
pastu uvést na trh.
V roce 2017, kdy datujeme zrod Bujónky, jsme měli doma děvčata ještě
ve věku, kdy potřebovala podstatně
více mého času než dnes. Proto jsem
se s myšlenkou na společné podnikání
obrátila na své sestry Kateřinu a Annu.
Ani jedna z nás nikdy nepracovala
v potravinářství, ale měly jsme myšlenku, chuť a víru v úspěch. Díky tomu
jsme se do toho pustily. A to i přesto,
že Kateřina v té době měla tři opravdu
malé děti.
Během pěti měsíců od rozhodnutí,
že do toho jdeme, jsme vymyslely název
Bujónka, sehnaly a zařídily odpovídající
prostory, vyřídily veškeré potřebné povolení a dokumentaci, sestavily a otestovaly přesné receptury k výrobě, vymyslely komplet obaly – včetně norem
pro vytvoření etikety atd. Musím říct,
v souvislosti s výše uvedeným, že jsme
měly a máme velké štěstí na lidi kolem
sebe. Tito lidé, ať už jsou to naše rodiny,
přátelé, sousedé a tak dále, nám velmi
pomáhají a bez nich bychom určitě nebyly tam, kde jsme dnes.
Pokud mám psát za sebe, tak musím
jmenovitě poděkovat manželovi Janu
Vlasákovi, za bezpodmínečnou podporu v každém kroku, který jsem v rámci
podnikání udělala a také za perfektní
organizaci naší velké rodiny v době, kdy
jsem musela být v práci a ne doma. Dále
musím poděkovat našim holkám, jsou
skvělé a pomáhají jak doma, tak nám na

Bujónce. Nemohu ale zapomenout poděkovat také Mgr. Veronice Dubské, která nám díky své vystudované odbornosti sestavila první dokumentaci HACCP,
bez které nemůže žádný potravinářský
podnik provozovat svoji činnost. V neposlední řadě děkuji svým sousedkám
Martině Lužové a Ing. Marcele Měšťánkové za velkou pomoc s naší nejmladší
dcerou Bětuškou. Ještě jednou vám
všem moc děkuji.
Máte ustálené dodavatele surovin, a vůbec co je potřeba na výrobu
bujonu?
Množství surovin potřebných k výrobě Bujónek se liší dle druhu, jedná se
o 10-15 různých druhů zeleniny, masa,
bylin a koření. Aby výroba mohla bez
problémů denně probíhat, tak je velmi
důležité mít ustálené dodavatele. Samozřejmě, že k současné situaci vedl určitý
vývoj a ani dnes, ani nikdy v budoucnu
to nebude pevně dané. Všechno se stále
vyvíjí, nabídky od dodavatelů přichází, jednání probíhají. V čem máme ale
jasno, je skutečnost, že maso k výrobě
Bujónky nakupujeme výhradně z farem,
kde se se zvířaty zachází šetrně a ohleduplně.
Rovněž je daná filosofie ekologického obalu – sklenice.
Jistě máte spočtené, kolik kg surovin spotřebujete za rok nebo naopak
kolik kg výrobků vyexpedujete.
Ročně zužitkujeme cca 40 tun surovin, vyexpedujeme cca 150 000 kusů.
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Kolik máte odběratelských míst?
V současné době máme asi 300
maloobchodních a velkoobchodních
odběratelů. Naše Bujónky můžete zakoupit v prodejnách Zdravé výživy, Farmářských prodejnách, Bezobalových
prodejnách a jsou také v nabídce různých e-shopů. Provozujeme také svůj e-shop, a proto můžeme nabízet výrobky
i koncovým zákazníkům.
Dokud nepřišel Covid-19, tak jsme
čas od času rádi vyjeli na farmářský trh
nebo food festival. Při tomto způsobu
prodeje máte přímý kontakt se zákazníky a okamžitou zpětnou vazbu. Což je
k nezaplacení.
V prvním roce vzniku Bujónky bylo
nutné na uvedených prodejnách náš
výrobek osobně představit, proto jsem
týden, co týden vyjížděla na přesně naplánovanou trasu v rámci České a Slovenské republiky a Bujónku majitelkám
prodejen odprezentovala. Dnes už se
nám obchodní partneři hlásí sami, za
což jsme velmi rádi. Moje pracovní náplň je dnes již hlavně v rámci kanceláře.

Podnikáte sama nebo máte i zaměstnance?
Rozhodně nepracuji sama. Začínaly
jsme tři sestry. Jedna z nás, Anna, si po
prvním roce zvolila jinou pracovní cestu a zůstaly jsme dál se sestrou Kateřinou. V roce 2017 jsme přijaly první zaměstnankyni, od letošního roku máme
zaměstnance 4. A všechny jsou skvělé.
Navíc nám v mnohých činnostech pomáhají i naši manželé a děti.
Jak se takový bujon v dnešní době
vyrábí, pamatuju se, že jsme doma dělali různé zeleninové hořčice, chutney, nakládali jsme zeleninu do soli atp., ale pak
jsme rychle přešli k Podravce, protože to
bylo jednodušší.
Ano, máte pravdu, zelenina naložená do soli byla naší původní inspirací.
Bujónka je čistý bezchemický výrobek,
který je vyráběn pouze z čerstvých surovin. Proto při jejím použití nemusí mít
nikdo špatné svědomí, že přidává do
jídla dochucovadlo. Myslím, že to naši
zákazníci pochopili, a proto se Bujónka
dostává do stále více domácností a gas-

tro provozů.
A když jste mluvila o Podravce..., náš
cíl je, ,,aby každý jednou znal Bujónku,
jako když se řekne Podravka.“
A kolik že druhů bujonů vyrábíte?
V nabídce máme 9 stálých druhů
a jeden sezónní druh – Medvědí česnek.
Můžete se podívat na www.bujonka.cz.
Na našich webových stránkách najdete
i recepty.
A ještě něco k tomu ocenění, přihlásila jste se sama, nebo to bylo na
základě nějaké ankety?
Do soutěže Živnostník a firma roku
2020 nás nominovala naše banka a nikdy by nás nenapadlo, že se umístíme
na 1. místě za Jihomoravský kraj.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho
úspěchů v celostátním klání, radost
z Vaší práce a vše dobré na Vašich cestách.
Vlasta Lochmanová

Dožínková mše svatá
Týden po pouličním fotbalovém turnaji v neděli 16. srpna
se konala dožínková mše svatá. Právě na pouličáku vznikl nápad přijít v co největším počtu a alespoň částečně si vynahradit zrušený sraz Kostelců a tedy i dožínky. Hlavně naše milé
dámy se do toho pustily s velkou chutí, a tak se na dožínkové mši sešlo na 25 krojovaných. Kromě loňských stárků (Báry
Vlasákové, Marka Janíka, Kamči Presové a Vojty Dohnala) se
přidaly děti, střední i starší generace, za což všem patří velký
dík. Po mši následovalo občerstvení na faře, které bylo velmi
příjemným zakončením dožínkové slavnosti. Za jeho přípravu
také organizátorkám moc děkuji.
Zbýval asi měsíc a půl do hodů a asi nikoho nenapadlo, že
letos nebudou…

Kostelecký zpravodaj
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Kostelecký hody-nehody
Stárci byli tentokrát zvoleni s předstihem, mládež měla své zástupce, růžičky na
věnec byly hotovy už v srpnu... Ale přesto – člověk míní, momentální situace mění.
Letošní hody byly v návaznosti na nařízení vlády nejdříve připravovány ve venkovní
variantě a poté úplně zrušeny.
Následně byl zrušen i krojovaný průvod na mši a nakonec nám zůstala jen samotná slavnostní mše svatá. Ta letošní hodová se v návaznosti na aktuální situaci uskutečnila a byla sloužena před hlavním vchodem kostela. Řady krojovaných
i díky karanténě, která zasáhla některé třídy naší školy, oproti dožínkám prořídly.
Přesto se několik z nás obleklo do krojů a vyjádřili svou sounáležitost s duchovním rozměrem tradičních kosteleckých hodů, zkrátka jsme si připomenuli, že mše
u příležitosti svátku svatého Václava není v Kostelci jen běžným dnem. Taktéž je
třeba zmínit počasí, které se snad zásahem našeho kosteleckého patrona sv. Václava v neděli ráno umoudřilo a slunečními paprsky rozzářilo prostranství před kostelem.
Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou této slavnostní mše svaté.
Za Výbor pro kulturu a sport
Marie Bábíková a Pavel Borkovec

Nové hodové vybavení
Fjertůšky, plyšky a spodničky
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Pouliční fotbalový turnaj 2020
V sobotu 8. srpna - v termínu, kdy
u nás bylo původně plánováno setkání
Kostelců - se nakonec konal již V.ročník
pouličního fotbalového turnaje. S radostí můžu říct, že tento turnaj se stal
již opravdu tradiční akcí v naší obci a návštěvnost byla opět veliká.
Po loňském ročníku, kdy nám počasí
příliš nepřálo, se na nás letos usmívalo
sluníčko celý den. Toho využila spousta
z nás a přišli jsme, abychom se setkali s našimi sousedy, známými a třeba
i s těmi, které vidíme jenom jednou za
rok, zkrátka mohli jsme si ten den opravdu užít. Pouliční turnaj opravdu není
jen o fotbalu, jak je již dobrým zvykem,
prezentují se zde také místní Zahrádkáři
ochutnávkou vín místních vinařů, vy-

Kostelecký zpravodaj

stupují holky z úspěšného kosteleckého aerobiku, večer se koná zábava s DJ
Staňou Singrem ze Skoronic a během
celého dne si můžete dát něco dobrého
k jídlu či pití. A ne jinak tomu bylo i letos.
Co se týče samotného fotbalu, turnaje se účastnily 4 tradiční týmy, k vidění
byly krásné góly, úsměvné momenty
i dramatické penaltové rozuzlení jednoho ze zápasů. Vítězství slavili fotbalisté
„Dědiny + Záhumenic“, když ve finále
porazili mužstvo ulic „Kradlov + U Hřiště“.
Pak už následovala ochutnávka vín,
povedlo se sesbírat přes 70 vzorků, a večerní zábava za účasti cca 150 hostů,
která trvala 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
2021 se na pouličáku uvidíme zas!!!
Za organizační tým Pavel Borkovec
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Aerobik
Závody Pardubice
Naše týmy v září reprezentovaly obec v perníkových Pardubicích ve vyšší výkonnostní lize pod záštitou FISAF.
Ráno závodil a pral se o umístění tým s názvem „Car race“
a odváží si 4. místo.
Další tým „Egypt“ závodil okolo oběda, kdy v konkurenci
patnáctí týmů odváží čestné 10. místo.
Na závěr, ve večerních hodinách nastoupily nejstarší závodnice „Rugby team“ a vybojovaly 6 místo.
Závody byly pro nás velmi náročné. Bohužel, nemáme
vlastní cvičební prostory, a tak jsme museli improvizovat po
zavření obecní školy. Dokud to šlo, chodili jsme cvičit na kulturní dům. V této situaci, kdy nám hodně tréninků odpadlo,
naše kostelecké závodnice předvedly úžasný výkonnostní výkon. Na závodnice jsme byli právem hrdí! Pardubických závodů se zúčastnily jen některé naše týmy a vypadá to, že ostatní

týmy tento rok už tu možnost nedostanou. Doufejme, že se situace brzy zlepší
a stihneme se připravit na jarní sezónu
2021.

Nouzový stav
Když miluješ sport, nic Ti nezabrání v něm pokračovat
i v nouzovém stavu. V průběhu nouzového stavu probíhají improvizované on-line tréninky. Méně početné týmy se setkávají
v on-line prostředí s trenérkou Kájou či Janou a pod vedením
plní různé cvičební úkoly. Jiné týmy pro svůj velký počet dostávají pravidelně sadu úkolů.
Doufáme, že celá situace s nemocí se brzy uvolní a budeme moci opět cvičit, vrátit se do starých zaběhnutých kolejí.
AEROBIK team KOSTELEC, Krystian Olasz

Vánoční akademie 2019
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Skautské okénko
Betlémské světlo chceme distribuovat v Kostelci i v této nelehké době, zatím pracujeme na konkrétním způsobu,
pravděpodobně bude ve skautské klubovně „výdejní okénko“, bližší informace
budou vyhlášeny obecním rozhlasem.
Rádi Vám světlo předáme.
Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorovi z Kostelce, díky kterému
jsme mohli letos například pořídit nové
šípy, skautské vybavení, kotlík a spoustu
dalšího vybavení.
Skautská činnost se stejně jako vše
ostatní přesunula do online prostoru,
takže namísto klubovny se scházíme
na ZOOMu, MEETu, anebo taky jinde.
Ale program se snažíme dělat pestrý
a počítač využívat více jako prostředek.
Od září v Kostelci přibyla čtvrtá družina
skautek, která vznikla rozdělením společné družiny skautů a skautek. Zážitky
níže popisují tábor a zahajovací výpravu
očima účastníků i organizátorů.

následuje slavnostní zahajovací oheň,
který je tajným rituálem, takže o něm
nemohu napsat více. Tudíž se přesuneme k sobotnímu dni, který začíná pro

nájezdníky na Kaufland o hodinu dříve
než všechny ostatní, hrajeme klasickou
bojovku – co nejrychleji odsud, myslím,
že máme rekordní čas. Pro ostatní začíná

Zážitky z tábora
Jakmile se přehoupne červen do
července, prázdniny spolu s táborem se
vždy blíží mílovými kroky. Ani jsme se
nenadáli a už tu je pátek před nedělním
odjezdem. Člověk se v tyto dny, kdy se
spí málo, telefonuje hodně a na jídlo je
čas jen když je to nutné, zamýšlí nad tím,
proč to vlastně dělá. Ale když se všechny tyhle překážky překonají a rozhoří se
táborový oheň, který zapálí ohnivci pomocí loučí, veškeré vynaložené úsilí je
rázem překonáno. Ale nemůžeme předbíhat, v pátek děláme společný útok na
kyjovský Kaufland, ne že by to byl jediný
obchod, ale v tuto večerní hodinu po
ukončení turnusu příměstského tábora
už nám jiné varianty nezbývají. Kuchař
si pro nás připravil bojovku. Pokračování článku na: www.na-ceste-za-dobrodruzstvim0.webnode.cz
Jan Borkovec
Zahajovací výprava
zahajovací výprava, které nikdo neřekne jinak než „Zahajovačka“. V pátek
po příjezdu a zahájení jsme se po družinách pustili do stavby stanů, zahráli
jsme si seznamovací a stmelovací hry
a já jsem se mezitím jako hlavní kuchař
téhle akce schoval do kuchyně, abych
připravil večeři. Po večeři si na sebe
rychle oblíkám skautský kroj, protože

Kostelecký zpravodaj
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rozcvičkou a dopoledne se nese ve znamení dalšího programu na rozvoj spolupráce, na který navazuje bojovka, odpoledne se pouštíme do krátké brigády na
Kukačce a upravujeme ohniště, sečeme
trávu, stříháme živý plot a zvládáme
spoustu dalších drobností, čeká nás
ještě pár drobných aktivit, svačina a začínáme vařit kotlíkový guláš. Večer nás
čeká oheň se zábavným programem,
na který navazujeme plněním stezek
a skautskou večerkou. Neděle je tu, než
se nadějeme, kromě snídaně a obvyklé
rutiny, mezi kterou lze zařadit například
čištění zoubků, zvládáme i nějaký zábavný program, ale hlavně sbalit si naše
věci a trochu i stany, zbytek čeká na nás
vědoucí, ještě bleskovou fotku, i když už
nám tu část účastníků chybí. Závěrečný
pokřik a už se o slovo hlásí přijíždějící
rodiče. Po odjezdu dětí dosušíme stany,
uděláme si krátkou poradu, kde zhodnotíme akci, a i my vyrážíme domů s pocitem dobře vykonané činnosti.
Jan Borkovec

Hustá výprava
V pátek jsme vyrazili na výpravu,
která byla za mě ta nejlepší, kterou jsem
zažil. V pátek jsme si předávali večer
odborky a šnůrky, v sobotu jsme hrály
bojovky např. ničení pyramid a plnění
výzev, abychom se stali partyzány. Na
večer jsme si vařili kotlíkový guláš (měli
jsme ho hustý ve dvojím slova smyslu)
a pak jsem jel domů za mě super výprava!!!!!!!
Vojtěch Kotyk/upraveno

Hlavní cenu si odnesl JAN „OLDA“
POLÁŠEK - od roku 1992 vedoucí skautu
v Kyjově a okolí. Děti vychovává k úctě,
pokoře a ochraně přírody.

Kyjov poděkoval dobrovolníkům
z regionu
Už potřetí radnice ve spolupráci
s organizací Krok Kyjov ocenila srdcaře
regionu. Desítka dobrovolnic a dobrovolníků se v atriu městského úřadu
potkala neobvykle v podzimním čase
(místo tradičního jara), s ohledem na
hygienická opatření navíc bez doprovodného programu a v neúplné sestavě - dva ocenění jsou v povinné karanténě.

Auditfamilyfriendlycommunity – obec přátelská rodině
V rámci projektu auditfamilyfriendlycommunity
se uskutečnily již tři zájezdy pro seniory. Po uvolnění
opatření proti jarní epidemii koronaviru se nám podařilo zorganizovat poznávací zájezd na 19. června
2020. Zavítali jsme do Masarykova muzea v Hodoníně, na Slovanské hradiště v Mikulčicích, prošli jsme se
Valtickým podzemím, prohlédli si okolí zámku a náměstí ve Valticích.
Marie Horáková, knihovnice
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SK Kostelec
Košt vína
Protože 3 dny před termínem koštu
byly zrušeny veškeré akce, nastal nám
velký problém. Museli jsme nakoupit
kvalitní špunty a všechny láhve doplnit
a pomocí špuntovaček dobře uzavřít.
Následně převézt do chladna a čekat.
Hned jak byly povoleny akce, jsme
uspořádali košt. Termín byl stanoven na
20. června. Čekali jsme krásné počasí,
ale opak byl pravdou. Celý den pršelo.
I proto byla návštěva velmi slabá. Otázkou bylo, co udělalo víno po tak dlouhé
době. Byli jsme mile překvapeni. Většina vín byla ve velmi dobré kondici, což
svědčí o kvalitní práci vinařů. Ti co přišli,
si košt perfektně užili.

SK
Nová sezona pod vedením J. Dolana
začala bez personálních změn druhým
kolem v Sobůlkách, kde jsme prohráli
2:0. O týden později nás čekalo derby s Moravanami. Posílený soupeř nás
přehrál poměrem 2:1. Další týden jsme
opět doma porazili Bohuslavice 3:1.
Následně jsme opět prohráli v Žeravicích 2:1. Pak přišly na řadu dvě remízy.
Doma s Lovčicemi jsme ji zachraňovali
až v nastavení gólem na 2:2 a v Želeticích diváci branku neviděli žádnou.
Vynahradili jsme to přestřelkou ve Vřesovicích, kde jsme zvítězili 5:4. Týden
předtím jsme po velkém dešti odložili
utkání se Žádovicemi. 11.10. jsme při-

vítali tým Ježov – Vlkoš a byli jsme produktivní. Kvalitního soupeře jsme porazili 3:1. Po tomto utkání byly všechny
soutěže ukončeny kvůli koronaviru.
A tak jsme v neúplné tabulce skončili
na 6. místě s 12 body.
Žáci pod vedením B. Junáška a P. Varmuži odehráli jen 5 utkání se ziskem
jediného bodu. Kádr ale narostl na 18
hráčů, což je velmi pozitivní. Také dětí
v přípravce neustále přibývá. Ty mají na
starosti P. Navrátil, J. Hudec a J. Konečný.
Dětí je stále více, a proto je třeba i více
vedoucích, které se nám stále nedaří sehnat.
Břetislav Junášek

Přípravka

Žáci

Kostelecký zpravodaj
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Místní knihovna
NOVÉ KNIHY
Megan Collins
Zimní sestra
Před šestnácti lety se Sylviina sestra Persefona stala obětí
vraždy, která nebyla dosud objasněna. V současné době se
Sylvie vrací domů, aby pečovala o svoji matku Annie, která
po smrti Persefony zpřetrhala
dříve pevné pouto se Sylvií.
Persefonin bývalý přítel Ben
nyní pracuje jako ošetřovatel
v onkologickém centru. Sylvie
byla vždycky přesvědčená,
že Ben je za vraždu její sestry
zodpovědný. Při řešení komplikovaného vztahu se svou
matkou Sylvie začíná odhalovat tajemství, která plní jejich dům – a to, co se skutečně stalo
tu noc, kdy Persefona zemřela.

Nora Roberts
Nový začátek
Svět zachvátí záhadný virus. Nemoc propukla náhle
a rozsévá strach. Vědci se neúspěšně pokouší vyvinout účinnou vakcínu, systém i technika
kolabuje, střídá je chaos a panika, v lidech se probouzí zlo
a propuká násilí. Laně a Maxovi se podaří jako jedněm
z mála zkáze uniknout a pochopit poselství: Nastal konec
a přichází nový začátek.

Markéta Harasimová
Doktorka Viktorie
Viktorie obětovala soukromý život poslání lékařky,
které pro ni znamená víc než
rodina. Kvůli práci se dokonce
vzdala i vlastního syna a po
krachu manželství věnuje
čas výhradně kariéře. Když je
však za záhadných okolností brutálně zavražděna její
kolegyně, otřese se Viktoriin
svět v základech. Policie to-
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tiž přichází s hypotézou, že pachatel zaměnil oběti a mrtvá
měla být právě ona. Mladá lékařka začíná navzdory své tvrdé
povaze propadat panice. V přímém ohrožení života Viktorie
pochopí, že honba za kariérou a věhlasem ji připravila o to
nejcennější – lásku a dítě..

L.J. Shen
Ukradený polibek
Jeden polibek. Dva muži. Tři vzájemně propletené životy.

Amanda Quick
Na hraně
Bývalá umělkyně na visuté
hrazdě Amalie Vaughnová se
přestěhuje do Burning Cove,
aby začala nový život, jenomže
se jí příliš nedaří. Celé své dědictví utratí za sídlo, které chce
změnit v moderní penzion. Příliš pozdě se dozví, že daná vilka je prokletá. Když je její první
host, doktor Norman Pickwell,
během vyprodaného představení zavražděn robotem, jehož
sestrojil, začne se šuškat, že ta
kletba je opravdová…

Josef Jonáš
Přírodní antibiotika a antivirotika
Celý život jsme obklopeni
mikroorganismy - mají k nám
ambivalentní vztah, některé
nám pomáhají, ale jiné naopak
škodí. Tato kniha se věnuje
dvěma skupinám, které se
v negativním účinku projevují
nejvíc
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Narození v Kostelci před 100 lety
Narození

č.p.

Kostelec rok 1920

Sňatek, úmrtí

05.01.1920

148

Albín Jakub Kratochvíl

sňatek 1941 s Gabrielou Něničkovou z Kostelce

06.01.1920

72

Růžena Terezie Havalová

sňatek 1940 s Pavlem Fialou ze Zlína

18.01.1920

65

Anežka Šrůtková

zemřela 2.2.1920

31.01.1920

175

Josef Luža

sňatek 1940 s Barborou Lindnerovou z Kostelce, dožili v Kostelci

06.02.1920

187

František Josef Křenek

zemřel 4.1.1922

08.02.1920

15

Andělína Ondříšková

sňatek 1946 s Františkem Hochmanem z Kostelce, dožili v Kostelci

17.02.1920

143

Josef Kalivoda

po válce odjel do SRN

19.02.1920

46

František Vavřína

odstěhován Tasovice-Znojmo 1945

22.02.1920

124

František Polášek

02.03.1920

131

Jiřinka Marie Machová

14.03.1920

136

Josef Rajsigl

zemřel 17.2.1946

01.04.1920

150

Vojtěch Josef Mrkvica

sňatek 1941 s Anežkou Vetešníkovou z Pavlovic u Kojetína

05.04.1920

134

Antonie Ondříšková

sňatek 1944 s Františkem Kudrem, oba dožili v Kostelci

08.04.1920

42

Vladislav Marcelín Mrva

s Josefou Tichou z Vřesovic

14.04.1920

113

Josefa Marie Křenková

svobodná, dožila v Kostelci

15.04.1920

150

Albert Bohumil Kroupa

zemřel 23.8.1921

16.04.1920

68

Dobroslava Marie Soukupová

28.04.1920

104

Františka Marie Kalivodová

sňatek 1942 s Josefem Vlachovským, oba dožili v Kostelci

15.05.1920

140

Jaroslav Polášek č. 80 později

sňatek 1947 s Annou Kubínkovou z Tvarožné, žili v Kostelci, zemřel 2002

18.05.1920

119

František Zapletal

zemřel 4.12.1938

09.07.1920

26

Josef Kučera, č. 236 později

sňatek 1948 s Jiřinou Hlaváčovou z Kostelce 152, zemřel 23.7.1986

14.07.1920

13

Josef Polášek

vysvěcen na kněze v roce 1944, zemřel 11.12. 1990 v Kyjově, působil v Olomouci

08.08.1920

159

Jaroslav Jan Kůřil

vysvěcen na kněze v roce 1949, zemřel 4.12.1998 Soběchleby

11.08.1920

55

Václav Šalša

zemřel 3.1.1921

21.08.1920

161

Ludmila Františka Hlaváčová

sňatek 1940 s Antonínem Krakovičem, dožili v Kostelci

23.08.1920

75

Marie Vítězslava Eva Kuděláskova

03.09.1920

41

Josef Rudolf Schüssler

sňatek 1947 s Žofií Dvořákovou v Blatnici, dožil v Kostelci

29.09.1920

125

Vojtěška Františka Ševčíková

sňatek 1947 s Františkem Heclem

25.10.1920

4

Božena Bystřická

zemřela 9.12.1921

25.10.1920

20

Josef Hofírek

sňatek 1949 s Jiřinou Čechovou, žili v Brně

26.10.1920

39

Karel Václav Dohnal

sňatek 1939 s Marií Doležalovou z Dubňan.

31.10.1920

123

Jaroslav Dubský

24.11.1920

30

Silva Chytrá

sňatek 1951 se Štěpánem Dufkem, dožili v Kostelci

28.11.1920

91

Barbora Františka Lintnerová

sňatek 1940 s Josefem Lužou, dožili v Kostelci

03.12.1920

43

Františka Doležalová

sňatek 1941 s Josefem Judasem, dožila ve Zlíně

04.12.1920

137

Marie Anna Klimešová Šlapetová sňatek s p.Zapletalem, dožili v Kyjově

12.12.1920

12

Štěpán Kalivoda

10.4.1945 umučen v Mauthauzenu

19.12.1920

56

Květoslava Štěpánka Šalšová

sňatek 1944 s Ludvíkem Hubertem z Břeclavi

24.12.1920
Celkem 39
z toho: 8
11

126
Štěpánka Zatloukalová
narozených
zemřelo ve velmi mladém věku
občanů dožilo v Kostelci

Kostelecký zpravodaj

sňatek 1942 s Jaroslavem Kršákem
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SDH Kostelec
Vážení čtenáři, příznivci SDH.
I přesto, že letošní rok byl ve znamení omezení a zákazů, měli jsme tu
čest stihnout několik událostí z našeho
hasičského a kulturně-společenského
kalendáře.
Již v lednu se uskutečnilo zasedání
valné hromady, na kterém proběhla
volba nového výboru Sboru dobrovolných hasičů pro následujících 5 let, ve
kterém se v organizaci funkcí neudály
nikterak výrazné změny. Při této příležitosti jsme byli poctěni návštěvou našich přátel z Družby Louka, se kterými
jsme měli možnost vyměnit si cenné
zkušenosti s vedením sboru.
Z kulturně-společenských akcí následoval masopustní průvod, kterého
se, jak už to bývá, zúčastnili skalní příznivci a za doprovodu harmoniky se těšili z hojné podpory místních občanů,
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kterým je zapotřebí poděkovat za pestrou škálu občerstvení pro naše masky.
Letošní již 5. ročník koštu ovocných pálenek taktéž přinesl velký úspěch v podobě hojné účasti a to nejen místních,
ale i přespolních a dokonce i zahraničních návštěvníků. Je ovšem nutné podoktnout, že bez Vás občanů a velkého
množství příspěvků v podobě Vašeho
pěstitelského umu, by tuto událost nebylo možné zrealizovat. Taktéž si moc
vážíme všech našich sponzorů, i těch,
kteří nás při uskutečnění této události
jakýmkoli způsobem podpořili.
Další podpora ze strany občanů
následovala při sběru, ale i svozu železného odpadu, který se jako každý
rok i letos uskutečnil. Z našeho nabitého harmonogramu jsme bohužel více
událostí, které jako sbor organizujeme
nebo se jich účastníme, nestihli. Přišel

čas korona-virový a my mohli být nápomocní aspoň v roznášení roušek, na
jejichž výrobě se podíleli naši šikovní
spoluobčané. Posledním záchvěvem
činnosti byla účast členů při zajištění
bezpečnosti na silniční komunikaci při
příležitosti konání závodu Českého poháru v silniční cyklistice, který se uskutečnil poslední víkend v září.
Na závěr mi dovolte za celý sbor
Vám občanům, ale i obci, vyslovit ještě jednou velké díky za podporu naší
činnosti. Mějme hlavu vzhůru v tento
nelehký čas a mysleme na to příjemné, co přijde. Věřme, že nastávající rok
přinese jen samé dobré a my se spolu
opět budeme veselit na nespočtu událostí v naší obci. Přejeme klidné prožití
svátků vánočních a úspěšné vkročení
do nového roku.
Za SDH Kostelec Jaroslav Dubský
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Okénko Zahrádkářů Kostelec
Letní období je za námi, podzim je
nyní v plném proudu, a tak je čas na
hodnocení uplynulého období. Naše organizace se aktivně účastnila pouličního
turnaje. Zahrádkáři na turnaji obstarali
degustaci vzorků vín místních vinařů a někteří členové podali navíc na hřišti skvělé
sportovní výkony. Za vzorky vín chci poděkovat všem, kteří nám je věnovali.
Bohužel toto byla jedna z mála akcí,
která nám současná nepříznivá situace
v České republice umožnila. Naštěstí

spousta z nás má zde v Kostelci své zahrady, sady a vinice. Péče o ně, zpracování a uskladnění ovoce a zeleniny, vinobraní a následná práce ve sklepě nás
plně zaměstnává a nedovolí nám úplně
se poddat starostem.
Dlouho očekávané vinobraní proběhlo s menšími komplikacemi, které
způsobilo deštivé počasí. Letní lokální
krupobití nám lehce poškodilo úrodu,
ale včasné ošetření hroznů zabránilo
hnilobě, a tak ztráty na letošní úrodě

byly minimální. Občas se objevily i slunečné dny a tak vinaři, kteří si počkali na
hezké počasí, mohli sbírat hrozny s pěknou cukernatostí.
Nyní jsou již mošty v různém stadiu kvašení, práce ve sklepě je v plném
proudu a všichni se již netrpělivě těšíme,
kolik radosti nám vína ročník 2020 přinesou.
Zahrádkáři Kostelec přejí všem klidné svátky a pevné zdraví v novém roce.
Hulatová Ivana, Zogata Marian

VKP- skryté poklady Kostelce
Letošní rok byl bohužel skoupý na
společenské akce, o kterých by se mohlo napsat do Zpravodaje, o těch zkraje
roku, které Volnočas organizoval (Maškarní ples, Dětský karneval či zájezd na
muzikál) jsme již psali. Ale protože si
všichni rádi počteme o tom, co se u nás
v obci zajímavého událo, rozhodla jsem
se napsat o našich VKP, na které bychom
mohli být v Kostelci hrdí, ale o kterých
mnozí možná ani neví, nebo netuší, co
jsou a co je na nich zvláštního.
VKP neboli Významný krajinný prvek je „definován jako ekologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled...“. V katastru obce
Kostelec máme hned tři VKP – Stráně,
Malšíny a Losky. Pokud jste se již byli na
našich VKP podívat, možná Vás napadlo,
stejně jako mě, že je to jen nějaká louka,
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zarostlý svah s neposečenou trávou, nic
zvláštního. Zdání ale klame.
V srpnu proběhlo na VKP Stráně terénní šetření Agentury ochrany přírody,
kde potvrdili výskyt 11 druhů rostlin
z Červeného seznamu ohrožených druhů ČR, přičemž 4 jsou zvláště ohrožené
druhy. Konkrétně je to např. hvězdnice
chlumní, hvězdnice zlatovlásek, kozinec
vičencový, přeslička větevnatá či turan podolský, který je dokonce kriticky
ohrožený. Všechno to jsou takové nenápadné rostlinky, které ani nevnímáme,
ale snad i proto stojí za to, chodit s očima otevřenýma a vnímat krásu krajiny
kolem nás.
Ono mnohdy to promyšlené nesečení a ponechání květin a travin, aby mohly vykvést a vysemenit se, je pro tyto
území důležité. A posečení v určité chví-
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li zase umožní vzácným druhům přežít
a nezarůst invazivními druhy, které by
jinak vše zahlušily. V Kostelci se poslední roky o tyto území stará, v koordinaci
s paní starostkou, Mgr. Jan Polášek. Jeho
cit pro práci s krajinou je velmi důležitý a díky jeho úsilí a práci především
na VKP Losky, již pravidelně z jara na
Loskách vykvete např. chráněný a silně
ohrožený hlaváček jarní. V září byl mimochodem Mgr. Jan „Olda“ Polášek oceněn na radnici Kyjově hlavní cenou jako
Dobrovolník roku – gratulujeme!
Letos na Loskách proběhlo řízené prosvětlení keřů a stromů a pásová
seč. Nahoru na Losky se dostanete od
pramene Malšinky (poblíž Areálu Pod
sklepy) po schůdcích ve svahu. Jde sice

Vlha pestrá
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o strmější úsek, ale skutečně nádherný
výhled stojí za to a nahoře si můžete odpočinout na lavičce, než se vydáte dále
na Stráně či k bývalé střelnici.
V Malšínech letos došlo ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny
k obnovení písečné stěny tak, aby v ní
i nadále mohli ptáci tvořit nové nory
k hnízdění. Krom jiných v Malšínech
hnízdí chráněná vlha pestrá a břehule říční, či bramborníček černohlavý.
Vlha pestrá, která díky pestrosti svého
zbarvení připomíná tropické papoušky, je ornitology označována za „létající
klenot české krajiny“. Je dlouhá 28cm,
štíhlá, loví za letu, kde dokáže dělat různé přemety a vývrty, proto patří mezi
ty nejlepší letce. A prý je to nádherná

podívaná... Další zajímavostí je, že nory
hnízdících vlh bývají dlouhé až 2 metry!
Oproti tomu břehule říční je nenápadný
drobný ptáček podobný vlaštovkám,
měřící jen 12cm. Zbarvení hnědé, bílé
bříško a hnědý proužek na hrdle. Takový
malý drobeček...
Na objevování a hledání těchto
našich pokladů si budeme muset sice
počkat do příštího jara, ale i nyní můžeme pořád obdivovat naši krajinu a okolí
Kostelce.
Závěrem Vám všem chci popřát, i za
Spolek Volnočas, brzký návrat do „normálních“ dní, pevné zdraví a rodinnou
pohodu nejen o Vánocích, ale i v novém
roce 2021.
Kateřina Lašáková

Břehule řiční
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Kosteláci
Vážení přátelé, milí spoluobčané, příznivci folkloru.
Dovolte mě Vás seznámit s činností národopisného souboru Kosteláci. Jak všichni víme, vůbec není vhodná doba, která by
byla nakloněna jakéhokoliv kulturní, sportovní či jiné činnosti. V první polovině roku
nás v činnosti zastavila první vlna Koronaviru, ale přesto nám umožnila se scházet
alespoň na zkouškách. Nacvičili jsme pár
nových písniček, které jsme chtěli využít
na akce Sraz Kostelců, dožínek a přípravu
tradičních hodů.
Květen nám však jasně dal najevo, že
s „kovi“ nejsou žádné žerty. Sraz Kostelců
se nekonal a nová a nová zpřísnění více
gradovala. Po mírném uvolnění jsme využili situace a přijali pozvání na tradiční tentokrát již 14. Mlýnské kolo do Bohuslavic.
I když letos bez zahraniční účasti přesto
však zdařilé akci. V hloubi duše jsme doufali, že proběhne bramboriáda, ale marně.
Osud nám však byl nakloněn. Měli jsme
připravené vystoupení na Sraz Kostelců,
tak jsme oprášili dožínkové vystoupení
a využili pozvání organizátorů Krajských
dožínek, které se konaly v Hodoníně. Předvedli jsme pásmo, orientované do 30-tých
let minulého století. I když naše vystoupení nebylo na hlavním pódiu, byla účast
diváků poměrně velká. Zde bych se chtěl
chviličku zastavit a zároveň poděkovat
panu Crhounkovi, který nám za asociaci
soukromých zemědělců velmi pomohl, ať
již po stránce zabezpečení rekvizit, nebo
organizace. Nemohu než poděkovat Hopodářům Tondovi a Janě Sabáčkovým za
obětavý přístup k akci. Poděkování si zaslouží i mladí v roli stárků, Ema Navrátilová,
Tereza Kašná a Marek Janík. Dále jsme využili pozvání souboru Bukovany při velmi
hezké akci Otvírání vinohradů. Zde jsme se
opět sešli se Soubory Bukovjáků, Sobuláků
a dívčích skupin.
Byla to však poslední akce konaná
v tomto roce. Restriktivní opatření pozastavila všechny akce a dokonce všechny
zkoušky. V hloubi duše jsme očekávali, že
naše hody budou tečkou za tímto rokem.
Neměli jsme příležitost a ani nebude zpívání pod vánočním stromem, či v kostele.
Přesto s ohlédnutím za činností v tomto
roce lze hodnotit dobře a proto mě dovolte poděkovat všem, kteří přispěli k veškeré
činnosti v této naší malé obci. Doufám, že
za rok se sejdeme v lepších časech.
Za Kosteláky Jirka Toman
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Panda fest disco

Plán akcí na rok 2021
Z plánu akcí na rok 2021 zmíníme pouze termíny dvou událostí, abyste si je mohli poznačit do svých diářů a kalendářů. O dalších událostech budete průběžně informováni s ohledem na aktuální situaci a nařízení vlády v souvislosti
s pandemií koronaviru.
Slovácký rok
čt 12. 8. 2021 – ne 15. 8. 2021
Svatováclavský hody so 25. 9. 2021 – ne 26. 9. 2021

Kostelecký zpravodaj

Výbor pro kulturu a sport
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Kostelecký zpravodaj
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„Oznamujeme, že tradiční stárkovská sbírka na mši za Sv. Štěpána - dar kosteleckých občanů
se letos konat nebude.
Na kostel je možno přispívat do kasičky umístěné na mříži v předsíni kostela. Za vaše dary děkujeme.“

Kostelecký zpravodaj
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Obec Kostelec u Kyjova
Přelet KOMETY NEOWISE pořízené 14.7.2020
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Redakce si vyhrazuje právo na krácení a odmítnutí příspěvků. Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy totožné s názory redakce.
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz. Vyšlo v nákladu 350 výtisků
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