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Obecní zpravodaj
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Máme za sebou prožitou téměř polovinu roku 2020. Uběhla hrozně rychle, zvláště v době, kdy jsme se všichni
izolovali do svých domovů a zpočátku
i hltali penzum nepříjemných zpráv o
postupu nákazy koronavirem napříč
celým světem, nevyjímaje Českou republiku.
Měli jsme velkou výhodu, že jižní
Morava a ani naše Hodonínsko nebylo zasaženo ohniskem nákazy a díky
dodržování nastavených pravidel jsme
byli od nákazy uchráněni.
Období karantény prožíval každý
po svém. V krajině se začalo pohybovat mnohem více lidí než obvykle,
mnozí z Vás objevovali místa, kde dlouho anebo ještě nikdy nebyli a při tom
je mají tak zvaně za humny. Příjemné
bylo zklidnění dopravy, ale o to více
starostí měly rodiny s malými dětmi a
se školáky. Všem patří poděkování za
toleranci, poděkování patří i manželům
Nguyenovým , kteří dobrou organizací
a zásobováním nám umožnili nakoupit vše potřebné doma a nebylo a není
nutností za základními potravinami
cestovat mimo Kostelec.
Velmi příjemným zjištěním bylo, že
o bezpečnost nás všech se postaraly
kostelecké švadleny, které začaly šít
roušky pro všechny spoluobčany a sousedy. Poděkování patří těmto ženám:
Janě Slezáčkové, Kristýně Neumanno-

Roznos roušek

2

vé, Jarmile Běhůnkové, Zuzaně Šalšové, Lucii Ondříškové, Aleně Kopecké,
Janě Kalousové, Kateřině Lašákové,
Lucii Havlíčkové, Martině Šalšové, Andree Vašíčkové. Velkým potěšením
byla pomoc od paní Lenky Střížové roz.
Šalšové provdané do Svatobořic, která
nám poskytla desítky metrů látky k šití
hygienických roušek. Děkujeme také
panu Vladanu Minaříkovi za darování 50
ks ochranných respirátorů. Hasiči se ujali
roznesení těchto roušek do každé domácnosti a za to jim patří také díky.
Díky všem jsme si mohli vytvořit zásobu na tzv. podzimní vlnu epidemie,
kterou neplánujeme a věříme, že zásoby
budou uskladněny na další dlouhá léta.
I zastupitelstvo pracovalo v omezeném režimu, zažili jsme on-line zastupitelstvo s nejdůležitějším bodem projednávání – rozpočet obce na rok 2020.
Další jednání probíhala na sále kulturního domu v rouškách a s dodržením bezpečnostních vzdáleností.
Zastupitelstvo schválilo největší investiční akce v tomto roce a těmi jsou
– výměna světel veřejného osvětlení,
pokračování v opravách místních komunikací, a to konkrétně dnes již dokončené opravy silnice u hřiště. V podzimní
části roku dojde i na protipovodňová
opatření v krajině.
V dnešních dnech posloucháte obavy komunálních politiků na snížení tzv.
sdílených daní, které tvoří největší část

našeho příjmu do rozpočtu. Už v měsíci
květnu to byl rozdíl o 300 tis. Kč méně
než v měsíci květnu roku 2019. Opravdu
je reálné, že náš propad příjmů bude až
2,5 mil Kč.
Prozatím nezastavujeme žádné investiční akce a neděláme výrazné rozpočtové škrty.
Přeji Vám radost ve vašich rodinách
a dostatek času na příjemné chvíle bez
potemnělých zpráv a zavádějících informací.
Vlasta Lochmanová
Starostka obce Kostelec

Doba koronarovirová
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V uplynulých dnech Město Kyjov ocenilo dobrovolníky
V uplynulých dnech Město Kyjov ocenilo dobrovolníky, kteří se ochotně
zapojili např. do šití roušek a dalších
aktivit v boji proti COVID – 19. Mezi
těmito oceněnými dobrovolníky byli
i obyvatelé Kostelce, kteří se aktivně
zapojili a pomáhali dle svých časových možností a schopností jak nejvíc
mohli. Byla to těžká a náročná doba,
která však vytvořila skupinu úžasných
lidí, kteří ochotně pomáhali bez ohledu na své pohodlí. Moc si této pomoci
vážíme a všem i každému zvlášť moc
děkujeme.
za město Kyjov
místostarosta Antonín Kuchař

Respirátory

Zprávičky z obce
Statistika obyvatel k 10.6.2020
K 01.01.2020
Narození
Úmrtí

885
3
3
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Přihlášeno
Odhlášeno
Počet obyvatel

13
8
890
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Farní ples
V pátek 24.1.2020 se v Kulturním
domě v Kostelci uskutečnil XVI. Farní
ples. Celý večer hrála k tanci i poslechu
tradičně dechová hudba Svatobořáci.
Tancovalo se jak při dechovce, tak při písničkách Fantastické osmičky. Vystoupení dívčí popové skupiny bylo příjemným
oživením plesu.
Kdo během tance dostal na něco
chuť, mohl si smlsnout na specialitě
z listového těsta. Také letos byla jejich
ochutnávka. Děkujeme všem, kdo strávili čas pečením a přinesli své výtvory
na ples. Děkujeme i všem, kteří věnovali
ceny do tomboly. I letos byla tradičně
velmi bohatá.
O pohádku se se všemi přítomnými
podělila pohádková babička (Pavel Borkovec). Tentokrát přečetla ze své knihy
Tři oříšky pro Popelku. Vedle našich kněží si zahráli ochotníci z kostelecké farnosti. S potěšením můžeme říct, že princ
Popelku díky střevíčku našel a všechno
dopadlo, jak má. Komu by se stýskalo po
pohádkách, najde je na YouTube. Letošní Tři oříšky pro Popelku jsou dostupné

také na YouTube jako Farní ples Kostelec
(2020) – Tři oříšky pro Popelku.
Rovněž si můžete udělat v kalendáři místo pro následující již XVII. Farní

ples, který se uskuteční 22.1.2021. Určitě
bude stát za to a možná přijde i Krakonoš!
Pavel Borkovec

Maškarní ples
V sobotu 8. února 2020 se v naší obci
konal Maškarní ples. Na jeho uspořádání se stejně jako vloni podílely spolky
Volnočas, SDH Kostelec a Zahrádkáři
Kostelec. O hudební doprovod se letos
postarala místní poprocková kapela Bigbity Rock, zahrádkáři připravili již tradiční ochutnávku vín kosteleckých vinařů a
místní ochotníci (především z řad hasičů) si připravili scénku z filmu Slavnosti
sněženek.
Návštěvníci plesu projevili velkou
kreativitu při výrobě masek, a tak jsme
na plese mohli potkat moučné červy,
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zkusit spolu s vlkem chytit zajíce, prozkoumat hlubiny oceánů s potápěčem
nebo si udělat selfie s hlavními hrdiny
muzikálu Pomáda.
Věříme tomu, že se vám na plese
líbilo a už nyní vás můžeme pozvat na
ten příští, který se bude konat v pátek
5.února 2021 a hrát bude část bývalé
kapely Vermona.
Scénku Slavnosti sněženek z letošního plesu je možno zhlédnout na www.
youtube.com po zadání „Maškarní ples
Kostelec 2020 - Slavnosti sněženek“.
Pavel Borkovec
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Jarní úklid obce
Tak jako každý rok, i letos jsme vyvezli 6 kontejnerů komunálního odpadu z našich domácností. Každý rok upozorňujeme na to, co do přistavených kontejnerů patří a co tam
nepatří. Protože do nich stále dáváte předměty, které tam
nepatří, důrazně upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří –
elektrozařízení např. fény, varné konvice, pračky, televizory, pneumatiky.
Velký problém je nebezpečný odpad – barvy, ředidla,
maziva, zejména pak odpady s obsahem azbestu, jako
jsou tabule vlnového eternitu, eternitové šablony (krytina) či starší komínové nebo jiné roury s obsahem azbestu. Nepoužité léky vraťte do lékárny.
Dodržujte prosím tato pravidla, jinak hrozí zvýšení ceny
za odklizený odpad, a tím i navýšení poplatku za komunální
odpad.
Nebezpečný odpad odvezte do Ekodvora do Kyjova.
Zdarma to sice není, ale zaplatí to za vás obec, samozřejmě je
tím míněno malé množství.
Velké množství např. stavební suť si musíte odvézt přímo
na skládku a platíte jak dopravu, tak i likvidaci.
Pokud máte více nebezpečného odpadu, který nemáte
jak odvézt (např. lednici, pračku) obraťte se na zaměstnance
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obce, na požádání odpad odvezou a vy uhradíte obci dopravu!
Dále upozorňujeme podnikatele v obci, že kontejnery na
tříděný odpad – papír, plast, sklo, kov – jsou určeny ke třídění
odpadu z domácností, ne z podnikatelské činnosti.
Živnostníci či podnikatelé mají povinnost likvidovat odpady související s jejich činností na své náklady a musí se
při kontrole prokázat smlouvou, se kterou společností mají
sjednanou likvidaci odpadu.
Do přistavených kontejnerů rovněž nepatří větve ořezaných keřů a stromů, zaberou tolik prostoru, že už nezbývá
místo na jiný odpad a odvoz takového „zeleného odpadu“ je
nerentabilní.
Větve stromů a keřů štěpkujte, můžete si zapůjčit štěpkovač, nebo opět oslovit pracovníky obce!
Nezapomeňte, že přepálený tuk z domácností se neleje do odpadu! Slévejte ho do PET lahví a prostřednictvím
obecních zaměstnanců bude odvezen nebo jej přineste do
průjezdu Staré pošty, uloží se do kontejneru, který odváží
svozová firma!
Buďme šetrní a ohleduplní k místu kde žijeme a říkáme mu domov!
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Školní okénko
Po několik let se jarní školní okénko
plnilo informacemi o končícím školním
roce. Ohlíželi jsme se zpět na uplynulé měsíce a hodnotili naši společnou
práci, vyhodnotili sportovní soutěže,
plánované akce pro děti, školní výlety,
exkurze… Letošní rána v podobě koronavirové pandemie zasáhla do školy
způsobem, který nikdo z žijících pamětníků nezažil, a to jejím úplným uzavřením k 11.3.2020. Následně byla uzavřena
v pondělí 16.3. i mateřská škola. Prožíváme historický okamžik, neboť základní
školy nebyly zavřené ani za Protektorátu
Čechy a Morava a někteří z nás zažili maximálně týdenní uhelné nebo chřipkové
prázdniny. Na tuto novou situaci nebyl
samozřejmě nikdo připravený a všichni
jsme se s ní museli nějak vyrovnat. Učitelé „učili“ na dálku tzv. distančně. Velká
zodpovědnost přistála na bedra rodičů,
kteří měli sami spoustu svých vlastních
starostí. Pro děti to bylo zpočátku určitě příjemné nemuset chodit do školy a
být na „falešných prázdninách“, ale škola
není jenom o učení, ale i o kamarádech,
setkávání, spoluprožívání a plní tedy i
roli sociální. A tu sebelépe fungující rodina nemůže nahradit.
Co se nám tedy podařilo stihnout
ještě před uzavřením školy? Pokra-
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čovali jsme v projektu (Šablony 2),
v rámci kterého se úspěšně rozjely aktivity pro žáky. Každý týden probíhal
čtenářský klub, logické a deskové hry
a doučování. Zvládli jsme také zorganizovat pár hodin tandemové výuky a projektový den s agenturou Bílé
Karpaty, v 1. třídě se konala Slavnost
slabikáře a jedna ukázková hodina pro
rodiče. Nesplněné šablony se budou
moci znovu rozjet až od nového školního roku.
Děti z MŠ vyjely na projektový den
do hvězdárny ve Ždánicích, kouzlily
s kouzelníkem Valdinim a předvedly
své masky při školním karnevalu.
Během uzavření školy proběhl zápis do 1. ročníku a zápis do MŠ. Oba
zápisy se konaly bez účastí dětí. Nyní
se již můžeme věnovat organizaci nového školního roku.
Jak tedy bude vypadat zbývající
čas do konce školního roku? Od 4.5.
byla v omezeném rozsahu otevřená
školka. Od 25.5. budou do školy dobrovolně docházet žáci, kteří budou
organizovaní ve školních skupinách.
Tato docházka na necelé dva měsíce
školního roku je „kočkopsem“ mezi
úplným otevřením školy a uzavřením
školy. Samozřejmě, že důležité slovo

mají odborníci z řad epidemiologů,
kteří musí sladit své představy s MŠMT.
Podle toho také vypadá výsledek.
Věřím, že si zaměstnanci školy se
všemi nástrahami poradí. Věřím také,
že bude i pochopení na straně rodičů.
Máme výhodu malého žákovského,
ale i pracovního kolektivu, kdy určitě
najdeme to nejlepší prostorové, personální i obsahové řešení.
Všem přeji, co nejméně starostí a
pokud možno pohodové prázdniny a
těším se, že se všichni dočkáme lepších časů a klidného nového školního
roku 2020/21.
Dušan Kovář,
ředitel ZŠ
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Druhé pololetí roku 2020 v mateřské škole Kostelec
Začátkem ledna se děti navracely do mateřské školy
plné dojmů z Vánoc a vánočních prázdnin. Než jsme si
vše navzájem sdělili a podělili se s dětmi o všechno krásné, co je i nás potkalo, uplynula polovina ledna. Vánoční
stromeček jsme společně odstrojili a začali pomalu s přípravou maškarního karnevalu. Ten jsme naplánovali na
poslední lednový týden. Každý den karnevalového týdne
si děti přinášely z domova své kostýmy a masky, některé dokonce každý den jiné. Paní učitelka Jarošová krásně
vyzdobila třídu, takže jsme se skutečně cítili dobře a bylo
nám veselo. Děti měly připravenou diskotéku, přehlídku
masek, soutěže zdatnosti, obratnosti, vytrvalosti i trpělivosti. Za svou snahu byly všechny stejně obdarovány
drobnými dárky a sladkostmi.
Z důvodu pandemie koronaviru byla mateřská škola
od poloviny března uzavřena a provoz byl obnoven 4.
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května. Proto se nemohly uskutečnit akce, které byly naplánovány dlouho dopředu, jako například školní výlet
na Horňáckou farmu do Hrubé Vrbky nebo do skanzenu
v Modré u Velehradu. Rovněž zápis do mateřské školy na
další školní rok proběhl elektronickou formou a děti s
rodiči si nemohli přijít prohlédnout prostory třídy a podívat se na práci s dětmi. Do přípravné třídy ve škole by
mělo odejít 6 dětí.
Od 4. až do 25. května byla mateřská škola v provozu
pouze dopoledne, protože nebyla možnost zajistit dětem
obědy. Nyní vše probíhá obvyklým způsobem, některé
děti však do konce školního roku již nepřijdou. Snad se
tedy společně alespoň vyfotografujeme, ať máme památku na letošní, tak nestandartní školní rok.
Kostelec 26. 5. 2020
Růžena Vávrová
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Spolek Volnočas
V první polovině tohoto roku, dříve než se rozšířila koronavirová pandemie v naší republice a všichni jsme byli nuceni radikálně
omezit veškerý společenský život, jsme se spolkem Volnočas stihli uskutečnit ještě dvě akce. V neděli 26. ledna jsme si prožili spolu
s Vašimi dětmi poslední dětský karneval. Z kulturního domu se
pro toto odpoledne stal Divoký západ se Salonem, bankou, šerifem, vězením a nechybělo ani rýžování zlata. Členky spolku se
převlékly za rančerky, kovbojky nebo indiánky a bavily děti různými soutěžemi. Nechyběly ukázky sestav Aerobiku Kostelec, mezi
soutěžemi tančení s aerobičkami či ke konci hledání ukrytého
zlatého pokladu. Při odchodu děti dostaly navíc sladký perníkový tolar, který většinou snědly dřív, než překročily práh našeho
Divokého západu a opět vstoupili do reálného světa. Vypadaly
spokojeně, což je pro nás nejlepší odměnou. Chci poděkovat p.
Martině Doležalové za vymýšlení témat, soutěží a konceptů dětských karnevalů a také za jejich moderování. Bylo to skvělé.
V únoru spolek Volnočas zaštítil organizaci fašaňkového Maškarního plesu. Zahráli na něm kostelečtí Bigbíty Rock. Součástí
programu byla i parodická scénka z filmu Slavnosti sněženek
v podání členů SDH Kostelec a místní zahrádkáři po celý večer
nabízeli připravený košt kosteleckých vín.
Koncem února jsme zorganizovali zájezd autobusem na muzikál Mamma Mia na hudební scénu Městského divadla Brno. Vybraný muzikál byl dobrou volbou, lístky byly takřka hned vyprodané, zúčastnili se mladí i senioři. Věříme, že se muzikál líbil všem.
Začátkem března proběhla pravidelná valná hromada spolku. Na základě žádosti dosavadní předsedkyně spolku p. Martiny
Doležalové, která se vzdala této funkce, proběhla volba nového
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vedení. Jelikož se dalšího působení ve výkonné radě vzdala i
p. Martina Šalšová, bylo nové vedení spolku Volnočas zvoleno
takto: předsedkyně p. Kateřina Lašáková, členky výkonné rady
p. Lucie Opatřilová a p. Petra Moravanská. Děkuji oběma odstupujícím za jejich výbornou práci ve vedení, zvláště p. Doležalové
za její nápady, trpělivost a hnací sílu pro nás ostatní. A novému
vedení přeji hodně úspěchu.
V průběhu roku 2019 jsme získali dotaci od společnosti Vetropack Moravia Glass pro projekt Jana Poláška „Obnova kostelecké úvozové cesty“, vedoucí od našeho kostela dozadu rovně
dolů na Kyjov, kolem starého úvozu, který byl loni vyčištěn. Z dotace bylo vyrobeno přestřešené posezení s betonovým pítkem
pro ptáky (ne, skutečně to není odpadkový koš!), travní semena,
ptačí budky a krmítka atd. Je tam nádherný výhled, další krásné
místo pro odpolední vycházky.
Kateřina Lašáková
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Skaut
Lednová výprava na běžky
Pro mě s Cibulákem akce začala už ve čtvrtek večer, když jsme
se společně setkali v klubovně při vymýšlení jídelníčku a prohlížení zásob. Naše plánování se neobešlo bez návštěvy obchodu, a
protože místní samoobsluha už měla pět minut po zavírací době,
vyrazili jsme do víru velkoměsta, teda vlastně do víru Kyjova, kde
Kaufland ještě oblažuje skrze prodavačky všechny své návštěvníky
milými úsměvy a hlavně spoustou produktů v akci. Razíc 9. bod
skautského zákona jsme samozřejmě využili slev v souladu s jídelníčkem, takže jsme se lačně vrhali na oranžové cedulky a propočítávali, jestli to skutečně bude výhodné, a aby toho nebylo málo
ještě jsme hledali co největší balení nebo taky věci, který se dají
koupit bez obalu, respektive do našeho obalu. Po bezmála hodinové hře v Kauflandu máme vyhráno a už jen stojíme v nekonečné
frontě před pokladnou, když v tom se otevře pokladna další a my
zcela agresivně vyrážíme vpřed a zabíráme hned druhé místo, takže jsme už skoro na řadě.
V pátek na Kyjovském nádražíčku je nás o jednoho více, než
kolik jsme počítali včera při nákupu. Nikdo si nevzpomněl, že Mogul říkal na akci Motýlkovi, že pojede také, nevadí, jídla máme dost.
Obsazujeme první vlak, průvodčí to nese dost nelibě, že mu sedí
v kachně 10 lidí a taky 10 batohů a 10 běžek, ke kterým se ještě
ve Vlkoši přidávají dva mladší sourozenci Justovi. To už nás tam
sedí 12 a začínáme seznamovačky, protože na dnešní výpravu
mohli být pozváni i kamarádi členů družiny Taenií, ale kromě Jeni
a Klauna nikdo kamarády nemá. Během seznamovačky se ukáže,
že na výpravu jede: Klaun, Jeňa, Mogul, Fuchsy, Motýlek, Šmoulinka, Cola, Aleš a David, Filip, kamarád Cibulák a Ben. Po 15 minutách a asi taky 15 kilometrech přesedáme na nádraží, které stále
vypadá jako v éře hluboké komunismu, do další kachny, která nás
převeze do Moravského Písku, pak už to pojede jako na drátkách,
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rezervace míst v jednom a druhém vlaku nás přesune do ó Bludova a odtud poslední lokálkou do Rudy nad Moravou, takhle to
vypadá jako snadná věc, ale vystupovat a nastupovat s běžkami,
krosnou, nikoho u toho nenechat ve vlaku, běžkami nic nerozbít
a ještě nikoho nenabodnout na hůlku je docela výkon, zítra nás to
čeká znovu. Sníh nikde. Jdeme tedy do klubovny, kde ještě mají
radu střediska, je tu slušné zastoupení 28 párů obuvi nám brání ve
vstupu, tak odkládáme běžky a vyrážíme na noční průzkum, teda
zahrát si křížovou honičku a zvířátka. Po návratu se pouštíme do
přípravy večeře – palačinek, i přesto, že jsem batoh postupně naskládal do 5 poliček ve vlaku, z nichž některé byly podle velikosti
tak na spacák, tak jsou vajíčka celá SUPER!! Mícháme těsto jako Mcgajvři, protože na klubovně není vařečka, míchátko ani nic jiného,
ale skaut si poradí a o tom, že jsme je nakonec další den obraceli
papírovým táckem jsem se ještě nezmínil. Poté co je místní pánvička, která pamatovala určitě ještě historky z prvomájových průvodů, prohlášena za nepoužitelnou předtím teda ale ještě skončí
3 pokusy o palačinku v místní toaletě, nejen Taenie, ale i místní
keramická nádhera zvládne sníst vše. Tímto dnešní palačinky končí a děláme těstovinový salát a domlouváme na zítra lepší pánev
s Nikou. Protože tu máme neskauty, tak se pouštíme do upravené
verze hry „Times up“, která vznikla tak, že každý člen naší akce napsal 3 slova, která se mu nejvíce spojují se slovem skaut. Během
hraní „skauts up“ přijde řada na zajímavé kreace a vůbec některá
slova nás opravdu udivují, ale se skautem jde vlastně spojit skoro
úplně všechno. Ráno chceme jet na běžky a přemýšlíme, jestli v 5
nebo v 6, ale Klaun je proti, i když tedy tvrdí, že pojedeme v 5. Odbíjí půlnoc, a nejen já v bláhové vidině, že za malou chvíli jdeme
spát, vesele vytahuje spacák s karimatkou, přičemž se ozve: „Já ještě nechci spát“ „Kam mají jít Ti, co chtějí být vzhůru“. Nu, co mi zbý-
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vá, je tu jediná místnost a jejich přání vyrazit na ples ve vedlejším
kulturáku se nejeví jako ideální řešení. Je čas na Benovy pohádky.
Vytahuji tedy útlou knížečku s příběhy vztahující se ke skautskému
zákonu a začínám číst, Klaune, jak by ten příběh mohl pokračovat?
Bene, já jsem moc neposlouchal, tak to ještě jednou, a pak znovu opakuji, už mám pocit, že musím usnout při dalším písmenku,
ale Klaun je úplně vzhůru a perlí, vede snad hodinový monolog,
při kterém nepustí ke slovu nikoho dalšího, o tom jak ten příběh
vztahující se k 10.bodu skautského zákona pochopil on, to že se
z otázky poctivosti a cti stalo skoro rande byla ještě ta nejmenší
perlička, ty další ale zůstanou pouze ve vzpomínkách účastníků.
Po bezmála 2 hodinách jsme se opravdu dostali k mírnému vysvětlení tohoto bodu. Musíme více pracovat se skautským zákonem,
jinak budeme jen volnočasový kroužek bez duchovního rozměru
skautingu, to by bylo škoda. Kolem 2 ráno tedy usínáme, všichni
máme unavené bránice od náročné dávky nočního smíchu. CRRR!
Půl sedmé, vstávejte ospalci, volá budík. Velice neochotně se soukáme ze spacáků okradeni skoro o dvě hodiny spánku, rychlá snídaně, sbalit svačinu, obléct se do sportovního, popadnout běžky a
vyrazit na vlak, tohle všechno nám trvá déle než hodina, nádraží je
odsud 1 km, takže dle mých propočtů musíme běžet nejméně půl
cesty, abychom to stihli, z klubovny sice vycházím poslední, ale po
běžkařském sprintu s běžkami v rukou doháním poslední jedince
a popoháním je k vlaku ještě máme 5 minut, jaké je moje zděšení,
když na ceduli svítí zpoždění. Výše zpoždění je v těchto případech
zcela irelevantní veličina. Čekáme na vlak, je to velmi zvláštní pocit.
:D Cestou začíná sněžit a na Ramzové je dokonce bílo. Skoro u vlaku obouváme běžky, první kopec sjíždíme po ledovici s několika
přestávkami anebo po zadku, jak kdo. Přeběhneme Petříkov, a protože to ani tady není žádná hitparáda věnujeme se trénování běžkování na jedné nejmenované louce. Jéňa zde dostává přezdívku
Tuňák, kvůli včerejší nerozhodnosti chci tuňáka, nechci, chci, ne já
si ho nedám, ale tak já ho teda ochutnám. Po bezmála dvou hodinách běžkování a pořádně vyjetých stopách, a také nespočtu pádů
a snězených svačin se blíží čas odjezdu, promrzlejší skupina vyráží
do hopsody a my odolnější horalové ještě chvíli pokračujeme, ale
pak nezbývá nic jiného i nám než se taky obrátit směrem k vlaku.
Tak jsme tu běžkařskou výpravu prožili paradoxně skoro na jedné
louce, ale bylo to moc fajn, David se všemi účastníky potrénoval
běžkařskou techniku, udělali jsme nějaké fotky a Mogul prohrál
sázku, takže strčil dobrovolně hlavu do písku. Vracíme se na Ramzovou, sedáme do vlaku a kupujeme nejdelší lístek, jaký jsem kdy
viděl, má dobře půldruhého metru, paní průvodčí po něm prý došla páska, ani se nedivím, a to nás jelo jen dvanáct. Cestou všichni
poklimbávají, běžkování bylo únavné. Dojíždíme do Rudy, kde je
hezkých 10 cm sněhu, čehož využívají někteří místní dobrodruzi
a vyráží směr klubovna na běžkách. V klubovně se pouštíme do
palačinek, tentokrát to díky pánvičce dopadne výrazně lépe, takže naše bříška jsou nasycena. Připravujeme druhou dávku salátu a
chystáme si svačinky na cestu, které ale kvůli nabitému programu
nezvládneme sníst, hlavně že je máme. 12 Ještě si zahrajeme stopovačku ve sněhu a eskymáckou honičku, uklidíme a už je tu Sam,
který od nás přebírá klubovnu zpět. Děkujeme skautům z Rudy za
půjčení klubovny, bylo to tam mooc fajn. Cestu vlakem zpět trávíme ve vlaku hraním pantomimických scének vztahujíc se ke skautskému zákonu, každá dvojice má dva body. Některé se předvádějí
snáze, jiné jsou dost těžké, ale všichni to zvládají, takže dvě hodiny
uplynou jako voda, ještě poslední kilometry ve dvou kachnách a
jsme zpět v Kyjově na nádraží. Abych nezapomněl poprvé jsme
dělali nástup ve vlaku ze Bzence do Kyjova!
Ben

Kostelecký zpravodaj
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Aerobik
Čas letí a běží a opět máme nové číslo zpravodaje. V zimě se
sportovkyně nejen zdokonalovaly ve svých dovednostech, ale i
probíhaly soustředění. Nejmenší děvčata trénovala v Osvětimanech – penzion Malovaný a starší cvičenky naopak trávily hodiny
v zrcadlové tělocvičně v Luhačovicích. Členů ve sportovním klubu tento rok máme hodně (70), tudíž jsme museli na soustředění
vyrazit ve třech vlnách, které organizovaly skvělé trenérky klubu
z Kostelce (Karolína Olasz a Zdenka Horáková). Ukočírovat „stádo“ bylo obtížné, ale povedlo se nad očekávání. Každý den byl
veden v jiném duchu a děti se tak mohly pořádně vyřádit (karneval, filmový večer, sáňkování, společenský herní večer, a další).
Mimo zimní soustředění v Luhačovicích, Osvětimanech a tréninky jste nás mohli vidět na plesech, na kterých jsme předvedli
část naší práce. Díky těmto vystoupení máme možnost získat
cenné zkušenosti v nové situaci – vystoupení před diváky. Mohli
jste nás vidět na plesech : Moravany, Vřesovice, Sobůlky a Vracov
a dále na karnevalech: Kostelec, Moravany a Medlovice.
V březnu nás všechny zasáhlo omezení z důvodu COVID-19.
Zdraví je priorita a proto jsme hned v den ohlášení nouzového
stavu zrušili všechny tréninky do odvolání. Někdo by si mohl
myslet, že aerobik zůstal bez aktivit, ale pozor – nikoliv! I v tak
náročné době jsme se dokázali spojit a vymyslet aktivity na dálku. V průběhu nouzového stavu jsme měli několik tzv. výzev, kdy
děti měly za úkol předvést různé cviky a v nich se vyfotit nebo
natočit jak cvičí sestavu. Velký úspěch měla ponožková výzva.
Úkolem bylo obléci si nejšílenější ponožky, které doma byly k nalezení a zacvičit v nich aerobikový cvik, např. průplav, šňůra, klik
či skok.

Jak víte, AEROBIK team KOSTELEC, dosud neměl žádné logo. Využili jsme nově
nasbíraný čas díky zrušeným tréninkům a
zadali jsme poptávku. Rozhodovali jsme
se mezi dvěma návrhy. Oba návrhy byly
krásné, tudíž museli vybrat aerobičky klubu společně s rodiči za pomoci hlasování.
Věříme, že logo se Vám bude líbit stejně jako nám. Logo se používá
při komunikaci a propagaci, ale také je např. vysvíceno na velkých
závodech (plátno) ve chvíli, kdy naše sportovkyně závodí.
Trochu jsem v předchozím odstavci nakousl závody. Bohužel,
jarní závodní sezóna byla zrušena a přesunuta na podzim. Je to pro
nás nová situace a naruší nám naše zaběhlé zvyklosti. Avšak nevzdáváme se a zvládneme to! Tréninky budou pokračovat v létě v plné
intenzitě a od září zase závodíme!!! Držte nám palce. V letošním roce
máme nacvičeno 9 závodních sestav. I tento rok cvičíme závodní komerční aerobik a výkonnostní fitness skupinový aerobik (vrcholový
sport). V poslední době pronikáme do sportovního aerobiku (vrcholový sport). Kostelecká děvčata Vikča Zogatová a Barča Opatřilová se
tak připravují na náročné závody jednotlivců, ve kterých předvedou
širokou skálu obtížných prvků (gymnastika, silové prvky – kliky, váhy,
flexibilita – provaz a skoky). To vše v intenzivním cvičebním zatížení.
Holky si tak vyzkouší závodit s profesionály a budou mít tu možnost
se vypracovat během let (dle výsledků) až do první výkonností ligy a
závodit tak na evropské či světové úrovni – ale to jsou zatím jen sny.
Děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám krásné a pohodové
léto.
Autor: Krystian a Karolína Olasz

Ples Moravany
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ponožková výzva Klárka Měšťánková

Ples Vřesovice

Barča Opatřilová sporťacka
Ples Vracov

Karneval Kostelec

Kostelecký zpravodaj

Soustředění Osvětimany

13

Český zahrádkářský svaz
Činnost svazu byla v tomto pololetí výrazně ovlivněna
nouzovým stavem. Ještě před touto mimořádnou události
náš svaz uskutečnil výroční schůzi, které se zúčastnili, až na
malé výjimky, všichni členové spolku. V průběhu schůze byly
zasloužilým členům při příležitosti jejich životních jubilei předány drobné věcné dary. Schůzi obohatila, panem Pavlem
Kudrem komentovaná, degustace vín z Vinařství Stanislava
Martinka. Jelikož většina členů svazu jsou pěstitelé vína, jistě
si dokážete představit, že diskuse nad jednotlivými vzorky byl
živá a zasvěcená.
Zanedlouho po tomto příjemném setkání se i v naší České
republice objevil „ten nenáviděný virus“ a náš jinak pokojný
a klidný život se od základu změnil. A protože valná většina
členů zahrádkářů jsou seniorského věku, a tedy patří k virem
ohrožené skupině, rozhodl výbor o zakoupení ovoce, zeleniny,
a spolu s vitamíny je rozvezl naším seniorům přímo domů.
Doufáme, že nepříjemné období, související s pandemií
máme již za sebou a že kromě souvisejících problémů, nejistoty a nepohodlí, přinesla tato krize něco pozitivního. Možná

si společnost začne vážit práce místních pěstitelů, vinařů a
zemědělců. Třeba zjistíme, že potraviny a další komodity není
nezbytně nutné dovážet přes půl zeměkoule, a že rozhodujícím kritériem nebude pouze nízká cena, ale hlavně kvalita.
Přejeme všem do dalších měsíců pevné zdraví.
Marian Zogata, Ivana Hulatová

STARÁ POŠTA
Ani 2. dubna, ani 7. května, ale až ve čtvrtek 4. června se
na Staré poště sešli senioři ke společnému posezení. Zjistili, že jim skutečně chyběl tech „pokec“ vždy první čtvrtek
v měsíci. Bylo to odpoledne povídání, vzpomínání a hodnocení uplynulých dvou měsíců plných omezení v pohybu,

bez setkávání s rodinou a přáteli. Ale také zpestřené vizuálními výlety do krásné přírody v Jeseníkách a Krkonoších,
které nám prostřednictvím prezentace poskytl pan Ing. Pavel Hofírek.
Marie Horáková, knihovnice

Kosteláci
Tvořit v této době příspěvek do Zpravodaje o činnosti jakékoliv příspěvkové organizace v obci považuji za velmi složité.
Jak víme, plány na tento rok má již každá organizace. Na tuto
činnost jsme si požádali i o dotaci. O co jsme však nepožádali,
byla celosvětová pandémie, o které nám odevšad zaznívá do
uší, pod názvem Korona virus či Covid 19. Zhatila nám naše plány na dlouhou dobu. Od počátku roku jsme se připravovali na
akce, jako byl Sraz Kostelců, kde jsme chtěli předvézt Dožínky se
všemi písněmi, které jsme již začali nacvičovat. Očekávali jsme,
že tradičně odjedeme a vystoupíme na Kosení trav v Buchlovicích. Žel obě tyto akce padly za oběť Covidu 19.
Samozřejmě, že se nevzdáváme. Zahájili jsme již činnost a
nacvičujeme nové písničky. Doufáme, že naše Kostelecké hody
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nám virus nesebere. Ale připraveni musíme být na vše. Pravdou
je, že vyhlídky na veřejnou činnost jsou a budou nejisté.
Vážení spoluobčané, chci podotknout, že touto epidemií
život nekončí. Dokázali jsme to nejedenkrát, že i přes veškeré
problémy se musí kráčet dál. Dovolte mi na úplný závěr poděkovat všem v obci, kteří zabezpečovali běžný život v našem Kostelci – zaměstnancům obce, pracovníkům pošty a v neposlední
řadě zastupitelům, včetně paní starostky.
Předpovědi o virové epidemii nejsou nikterak optimistické,
ale věřím, že v naší malé obci si s ní poradíme a společně budeme moci dále zpívat naše písničky, protože pokud se zpívá,
ještě se neumírá.
Za Kosteláky, Jiří Toman
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Místní knihovna
Věra Vojtová: Zbav nás od zlého
Od konce druhé světové války uplynulo několik let. Počáteční
euforie opadla a zůstala jen tvrdá realita. Nejinak je tomu i v malebné, vinicemi obklopené jihomoravské vesnici, kam za vidinou
lepšího života přišli i bývalý četník
Karel Bartoš a sedláci Martin Burian,
Vincek a Jarý se svými rodinami. Jejich naděje se však neplní tak, jak si
představovali, ani víno, které z jejich
vinic pochází, není zprvu tak lahodné, jak by si přáli… Navíc se objeví
škodná – Pavel Kuna, práskač, pijan,
a ke všemu ještě chronický sukničkář. A tak netrvá dlouho a je ve
starém lomu nalezen mrtvý. Byla to
nešťastná náhoda, anebo mu někdo pomohl?

Zdeněk Grmolec: Jošt
Příběh muže, který toužil povznést Brno
mezi největší a nejkrásnější města. Jošt, Jan
Soběslav a Prokop. Tři synové moravského
markraběte Jana Jindřicha vedou spory kvůli
majetku. A především mezi Joštem a Prokopem je situace opravdu napjatá. Rozepře se
snaží uklidnit sám král Václav IV., ale ve světě
plném intrik a přetvářky za to málem zaplatí
životem. Mezi podezřelými z podlého činu je
i Jošt, jehož ohromná ctižádostivost a touha
po moci se nezastaví téměř před ničím…

Magda Váňová: Mlsná huba
Mlsná huba je restaurace, kterou si v 90. letech otevřeli v Kolíně manželé Reinovi. Jitka a Bohdan si sami zvolili restauraci jako
svůj životní cíl. Jitka odmítla jít v medicínských stopách svých
rodičů a Bohdan se po jiných možnostech podnikání ani nerozhlédl,
protože s čerstvým inženýrským
diplomem přivedl Jitku do jiného
stavu. O čtvrt století později se Bohdan potká s Laurou Navarovou. Tato
oslňující kráska se mstí chlapům za
to, jak ji oklamal jeden barový muzikant, a nyní prchá před mužem,
který ji chce zabít za to, co mu provedla. Nastoupí do Bohdanovy restaurace a zavedený podnik se jí podaří téměř rozvrátit, ale současně se
s Reinovými natolik sblíží, že začne
o sobě pochybovat.
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Katya de Begerra: Co se skrývá v lesích
V den svých osmnáctých narozenin Hayden zjistí, že zdědila
panské sídlo v lesích u městečka Promise, kde bydlela jako malá.
Kousek od tohoto místa před deseti lety záhadně zmizela její
matka, a navíc se toho dne v lese
vytvořila podivná Černá mýtina.
Se svojí kamarádkou Del se tedy
Hayden v době jarních prázdnin
na sídlo vydá. Doufá, že zjistí, co
se matce skutečně stalo, a zároveň se trochu bojí, protože před
deseti lety v Promise nechala
svou první dětskou lásku, Shannona. Bydlí tam ještě? Pozná
ji? Jak ji přijme? A jak s tím vším
souvisí otec, který rezignoval na
svou vědeckou hodnost a začal
pátrat po skrytých portálech a
Nibelunzích?

Barbara Hannay: Setkání v
Benátkách
Rok po smrti manžela Lea pozve vdova Daisy své tři dospělé
děti, aby s ní strávily dovolenou
v romantických Benátkách. Bude
báječné mít zase svá ptáčata
pod jednou střechou, a navíc
ve městě, odkud pocházel jejich
otec. Navzdory kouzlu Benátek
procházejí rodinné vztahy nelehkou zkouškou, obzvlášť když na
povrch vypluje šokující tajemství
z Leovy minulosti…

Katarína Gillerová: Dubnové slunce
„Štěstí je nevyzpytatelné jako
aprílové počasí.“
Dvě nerozlučné kamarádky,
dva rozdílné světy. Ela vyrůstá
bezstarostně jako jedináček, Dita
naopak v početné rodině, neustále zatížena péčí o sourozence. Po
letech se ale jejich situace obrátí.
Ela po ztroskotání své první lásky
potkává muže se dvěma dětmi a
musí se uskromnit. Ditin život se
změní poté, co opustí rodinu a
rozhodne se žít sama. Ustojí jejich
přátelství další otřes, když se v jejich životech objeví muž, do kterého byly kdysi obě zamilované?
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SK KOSTELEC
Příprava na jarní odvety začala již
v lednu. Probíhala v domácím prostředí. Do přípravy se nezapojili žádní noví
hráči. Přípravná utkání jsme díky počasí
odehráli na umělé trávě v Kyjově. Nejdříve jsme se utkali s Hovorany a odešli
poraženi 3:0. Další utkání s Vlkošem jsme
vyhráli 5:1. Další utkání již byla zrušena, a
jak všichni víme, nezačala ani mistrovská
sezona. V současné době započaly tréninky. Postupně se budeme připravovat
na novou sezonu.
Stále máme nedostatek trenérů a
vedoucích u mládeže. Žádáme všechny
bývalé hráče a další zájemce o pomoc na
těchto postech. Budeme mít přípravku,
žáky, dorost i muže. K tomu je potřeba
mnoho lidí, kteří jsou ochotni pomoci.
Současně bychom vás rádi pozvali na
košt vína, nový termín byl stanoven na
20. června 2020.
Také plánujeme uskutečnit další ročník pouličního turnaje (předpokládaný
termín je 8. srpna 2020).
Břetislav Junášek

SK přípravka

SK žáci

SK přípravka
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Kronika
Vzpomínky paní Ludmily Příkazské
z obecní kroniky (I. část)
Jak se žilo dříve
Narodila jsem se v roce 1944 zde v Kostelci. V té době
se nejezdilo do porodnice. Narodila jsem se já i moji bratři
doma. Chodila k porodu pouze porodní bába, tentokrát to
byla paní Vajgarová, která bydlela uprostřed dědiny, v místech dnešní točny. Kromě jejího domu zde byla ještě pekárna rodiny Hrachovinových a pekárna rodiny Pazourkových,
kam jsme chodili pro chleba a rohlíky. V těchto místech byla i
Petulova hospoda a prodejna tabáku slečny Zemkové. V místech dnešního pohostinství byla Houšťova hospoda. Tato budova sloužila i jako telefonní ústředna, které jsme v případě
potřeby využívali. A promítaly se zde filmy. Program filmů byl
vyhlašován místním rozhlasem, promítal pan Štěpán Blažek.
Plátno bylo v blízkosti šenku, diváci seděli v sále. Když byla v
sále hospody nějaká zábava, přesunuly se židle na okraj sálu,
kde sedávala „súdná stolica“ - tetičky kontrolující mladé tanečníky. Konala se zde i různá kulturní vystoupení. Mladí si
sami nacvičovali estrády, školní děti účinkovaly pro rodiče.
Zdejší ochotníci často nacvičovali a pak předváděli divadelní
představení. Návštěvnost byla veliká, lidé se na tyto chvíle
těšili dlouho předem. Občas sem přijel i nějaký kouzelník a
podobně.
Obecní úřad byl v budově dnešní pošty. Pošta zde nebyla,
jezdilo se do Kyjova, tenkrát do okresního města. Tam jezdila
občas i maminka za většími nákupy. Jako děti jsme se na tyto

nákupy moc těšily. Maminka přivezla kakao, pomeranče,
vlašský salát a cukroviny – kačení mýdlo a turecký med. To
byly pro nás vzácné a radostné chvilky.
Maminka pracovala dřív jako dělnice ve sklárně v Kyjově, později na poli u sedláků. Doma jsme měli pouze drůbež,
dvě kozy a prasátko, které jsme odchovali většinou z maličkého selátka, kterému by jinak hrozilo utracení. Daroval nám
ho pan Měsíček, sedlák, u kterého maminka pracovala. Chodila k němu na „tovarich“. Pan Měsíček měl koně, krávy, drůbež všeho druhu a vepřový dobytek. Pokud měla prasnice
více selat, než mohla uživit, putovalo toto vepřové miminko
k nám do bedny v kuchyni za kamna. My jsme ho pak živili
z kojenecké láhve, něž bylo schopno přesunu do chlívka ke
kozám.
Vlastnili jsme několik drobných políček, kde jsme pěstovali obilí (to jsme pak vozili pomlet do mlýna k Balášům),
kukuřici, řepu, brambory a zeleninu. Každé políčko mělo svůj
název, byly to Padělky, Malšíny, Stará Hora, Novosady, Homola, Nový, Jasný... To vždycky maminka navařila do demižónku kafe z cikorky nebo melty, omastila chleba se sádlem,
navázala to do travnice, uvázala „na žibřinku tragače“, mne
tam posadila také, a vyjeli jsme. Tam jsme opékali vykopané
brambory na ohníčku ze suché trávy a z „ertepláčí“. Brambory takto pečené byly výborné a my jsme je zapíjeli kyškou z
kozího mléka.

Černobílé vzpomínky
Milí Kosteláci, máte doma fotografie z Kostelce, které zachycují důležité momenty, osobnosti a zážitky z naší vesnice?
Pokud byste chtěli své cenné vzpomínky sdílet a zapojit se
tímto do projektu, který bude mapovat život v Kostelci, budeme
rádi za poskytnutí fotografií. Snímky (nejlépe vzadu podepsané)

Kostelecký zpravodaj

prosím přineste na obecní úřad k rukám Jitky Navrátilové (případně vhoďte do schránky u obecního úřadu s poznámkou, že
jsou určeny paní Jitce Navrátilové). Fotky budou naskenovány a
v pořádku navráceny do vašich rukou.
Za Výbor pro kulturu a sport, Michaela Uhlíková a Pavel Borkovec
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Kultura a sport v obci v době koronavirové
Z pohledu kulturního a sportovního dění nám letošní rok
začal tak jako každý jiný. Mohli jsme navštívit farní, následně skautský a poté maškarní ples. Hasiči připravili již tradiční
košt slivovice a poté fašaňkovou obchůzku. Po dědině jsme
sem tam zahlédli proběhnout trénující fotbalisty a parkoviště
u kulturního domu se téměř každý den plnilo auty, jimiž rodiče přiváželi své děti na tréninky aerobiku. Vše běželo tak, jak
jsme zvyklí a mysleli jsme si, že je to zcela samozřejmé. Pak
nastal březen, vše se schylovalo k další tradiční akci − koštu
vína, proběhla degustace a najednou STOP. Život nejen v obci,
ale i v celé republice se zastavil. Do České republiky dorazil koronavirus a náš život se, i když si to možná nechceme připustit,
stal jiným než dřív. Najednou se nekonaly žádné akce, žádné
tréninky, žádná setkání našich spolků, sportovní akce byly
zrušeny, veřejný život zmizel. Místo plánování společných akcí
spousta z nás seděla a šila roušky nebo alespoň našim švadlenkám v jejich činnosti pomáhala. Velký dík patří všem, kteří
se na této činnosti v naší obci jakkoliv podíleli.
Ale pojďme zpět ke sportu a kultuře a tomu, co nás v následujících měsících snad čeká. Největší akcí, která se letos
v Kostelci měla konat, bylo bezesporu Setkání Kostelců. Toto

setkání se mělo konat 8. srpna a jelikož se jedná o akci, která se
v Kostelci nekoná každý rok, začali jsme s přípravami již v lednu. Přípravy byly následně pozastaveny a v průběhu dubna
bylo rozhodnuto o zrušení této akce. Přesto věřím, že nápady,
které vznikly a byly zaznamenány, budou využity někdy v budoucnu.
Co nás tedy v obci čeká dál? (detailně viz program akcí
níže). Pořadatelé koštu (SK Kostelec) našli nový termín pro
tuto tradiční akci a košt se bude konat v sobotu 20. června
2020. V červenci by měl proběhnout festival „místních“ poprockových kapel na Panské zahradě (Panda fest), v srpnu (v původním termínu setkání Kostelců) je momentálně plánován
pouliční fotbalový turnaj a na konci září snad prožijeme naše
tradiční svatováclavský hody. Což mi připomíná, že stále hledáme stárky a stárky, tak doufám, že se mladí nenechají dlouho přemlouvat a zájemci se s radostí pohrnou…
Závěrem chci popřát pevné zdraví, plno životního optimismu nám všem a važme si krásných věcí, které zažíváme každý
den, i když nám někdy mohou připadat obyčejné.
Pavel Borkovec
Předseda Výboru pro kulturu a sport

Plánované akce v Kostelci v roce 2020
Datum

Den

Akce

Místo konání

Pořadatel

20.6.2020

sobota

Košt vína

KD Kostelec

SK Kostelec

5.7.2020

neděle

Panda fest

Panská zahrada

Ruda Hofírek

8.8. 2020

sobota

Pouliční fotbalový turnaj

Fotbalové hřiště

SK Kostelec

29.8.2020

sobota

Bramboriáda

Fotbalové hřiště

Volnočas

26.-27.9.2020

so+ne

Svatováclavský hody s DH Žadovjáci

KD Kostelec

Obec Kostelec

Lampionový průvod

Průvod obcí

Obec Kostelec

Beseda se seniory

KD Kostelec

Obec Kostelec

prosinec

Zpívání u vánočního stromu

Náves u vánočního stromu

Obec Kostelec

prosinec

Turnaj ve stolním tenisu

KD Kostelec

SDH Kostelec

říjen
15.11.2020

neděle

Aktuální
plán:
www.obec-kostelec.cz -> Aktuálně -> Plánované akce 2020
Facebook -> Co se děje v Kostelci
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„Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.“
Jan Werich

Kostelecký zpravodaj
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