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OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravila skrze tento předvánoční zpravodaj a krátce
zhodnotila uplynulý rok 2012. Letošní rok byl pro Kostelec rokem velmi významným,
protože se stal hostitelskou obcí každoročního setkání Kostelců. Dle mého názoru
se setkání velmi vydařilo a my jsme jako hostitelé obstáli velmi dobře. Ještě jednou
bych chtěla poděkovat všem, kdo se podílel na přípravě i organizaci průběhu
setkání. Poděkování patří také sponzorům, kteří svými financemi, či věcným
plněním pomohli k úspěchu této akce. Jsou to firmy Alfa s.r.o., František Konečný,
JP Plast, Miroslav Doležálek, Petr Kratochvíl, Podchřibí a.s., Vinařství Josef
Polášek, Štěpán Maňák, Václav Šalša, Zdeněk Maňák.
Pochvalu si zaslouží také kostelecká mládež, v čele s Pájú Borkovcem a Jeníkem
Šalšů, kteří svým netradičním projevem obohatili nejen 21. setkání Kostelců, ale
také letošní svatováclavský hody. V pozadí nezůstala ani kostelecká děvčata, která
se pod vedením letošních stárek – Alžbětky Doležalové a Mišky Šalšové, postarala
o propagaci a výzdobu. Věřím, že v budoucnu tuto vysoce nastavenou laťku naše
mládež nenechá padnout a přispěje tak k zachování našich tradic.
Letošní rok byl jubilejním rokem také pro sbor dobrovolných hasičů, který
oslavil 7o let a našich fotbalistů, kteří oslavovali 50 let od svého založení. Díky
zájmovým a občanským sdružením je život v naší obci pestrý. Ke kulturnímu a
částečně i sportovnímu rozvoji, přispěla i obnova našeho kulturního domu. Páteční
odpoledne využívají sál děvčata z aerobiku a v neděli chodí mladí muži na stolní
tenis. Kulturní dům je možné využívat také k soukromým akcím.
Děkuji všem, kteří se dle svých možností a sil jakýmkoliv způsobem podílí na
rozvoji naší obce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku 2013 jen vše dobré, zvláště pak
dostatek zdraví a životní energie.
S přáním příjemně prožitých vánočních dnů
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ OBCE
V letošním roce jsme využívali pracovníky z úřadu práce na tzv. veřejnou službu
a to hlavně k úklidu veřejných prostor. Díky této aktivitě se nám navýšil počet
pracovníků na údržbu a úklid obce. Přibyla nám 2 dotovaná pracovní místa na 6
a na 12 měsíců.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že poplatek za sběr a třídění odpadu bude navýšen o 30 Kč
na občana – tedy na 430 Kč a bude splatný opět ve dvou termínech a to do 30.3. a do
30.9.2013. Poplatek ze psů zůstává nezměněn. Výše poplatku jde do jisté míry korigovat
také důsledným tříděním odpadů. Ve třídění odpadů máme mnozí z nás ještě velké
mezery. Příkladem může být sběr železného šrotu, který se v naší obci provádí 2 krát
ročně. S politováním potom přihlížím, jak někteří z nás vyváží železo do přistavených
kontejnerů na velkoobjemový odpad. A podobné je to i s plastem, či papírem.
V měsíci prosinci obdrží vlastníci pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových
úprav tzv. „nárokové listy“ – což je přehled vlastnictví v příslušném území. V tomto
listu budete moci vyčíst informace o vašich pozemcích, především výměru, cenu a
vzdálenost. V měsíci lednu se uskuteční setkání se zástupci firmy Geodis v Kulturním
domě v Kostelci, kde vám budou v katastrální mapě zobrazeny vaše stávající pozemky
a budete informováni, co lze v rámci pozemkových úprav s pozemky konat (např.
scelit, rozdělit, přesunout). Vaše názory a požadavky budou po té významným
podkladem ke zpracování návrhu pozemkové úpravy.
Letos opět pro Vás připravujeme zpívání u vánočního stromečku, sejdeme se
na návsi dne 23.12. v 17:00 hod.
Žádáme majitele osobních aut parkujících na místních komunikacích (Záhumenice,
Vídeňka, U hřiště), aby při parkování dbali na dodržení průjezdnosti alespoň v šířce
3 metrů a umožnili tak snadné a bezproblémové odklízení sněhu.
Krátký přehled zrealizovaných a rozpracovaných investičních akcí v roce 2012

Opravy komunikací a chodníků

144 444 Kč

Opravy kanalizace vč. údržby a rozborů odp. vod

246 360 Kč

Vodovod - Kelčanka

283 100 Kč

Stavební práce na vstupu do KD, včetně výměny
oken a opravy sklípku
Stavební práce na vstupu do KD, vč. výměny oken

491 360 Kč

Projektová dokumentace na inž. sítě

267 360 Kč

Vodovod Za kostelem, vodovod Moštěnská
Plynovod Za kostelem

51 480 Kč
před kolaudací
v realizaci
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Nový školní rok 2012/13 byl slavnostně zahájen v pondělí 3. září za přítomnosti
starostky obce paní Vlasty Lochmanové, pana děkana Svatopluka Pavlici a dalších
hostů ze školské rady a obce. Samozřejmě, že nemohli chybět žáčci 1.ročníku se
svými rodiči, a oproti letům minulým, i žáci 5.ročníku, kteří zůstali věrni naší
škole a svůj odchod do kyjovských základních škol ještě o rok odložili. To byla také,
kromě nového ředitele kostelecké školy, další změna v naší škole. Tou poslední bylo
rozšíření pedagogického sboru o dalšího učitele.
Učitelský sbor pracuje ve složení:
Mgr. Dušan Kovář, ředitel školy, tř. učitel 2.a 3.roč.
Mgr. Jana Kovářová, tř. učitelka 1.roč.
Mgr. Lenka Duroňová, tř. učitelka 4. a 5.roč.
Paní Martina Doležalová, vychovatelka školní družiny
Základní školu navštěvuje 43 žáků , 3 z Čeložnic, 2 z Kyjova a 39 z Kostelce.
Organizace tříd a ročníků:
		
		
I.třída
1.ročník s 8 žáky
		
II.třída
2. a 3.ročník - 11 a 8 žáků
		
III.třída
4. a 5.ročník - 8 a 8 žáků
Do školní družiny se přihlásilo 25 dětí, což je její maximální kapacita. Provoz ŠD
se nezměnil a je od oběda až do 15,30.
MŠ v Kostelci přivítala celkem 28 dětí a MŠ v Čeložnicích 18 dětí. V MŠ v Kostelci
se jedná o nepřekročitelný stav. Učitelky v MŠ pracují ve stejném složení jako
v minulém školním roce. V MŠ v Kostelci paní Marie Kučeříková a Miroslava
Doleželová, v MŠ v Čeložnicích paní Markéta Staníková a Kateřina Zbořilová.
Vzhledem ke změnám v počtu ročníků se musela během srpna připravit třída
pro žáky 1.ročníku. Byla zřízena ze specializované třídy vedle školního kabinetu.
Instalovala se nová školní tabule, dodaly se lavice s židličkami a po vyzdobení
byla třída připravena na příchod našich nejmenších. V příštím školním roce dojde
k úplnému oddělení učebny od kabinetu a k vybavení třídy stavitelnými školními
lavicemi.
Budova základní školy bude stejně jako v minulých letech otevřena veřejnosti
a zájmovým kroužkům. Do tělocvičny chodí třikrát týdně trénovat děti i dospělí
aerobik pod vedením paní Zdeny Horákové. Školní prostory využívá i folklorní soubor
Malšinka pod vedením paní Andrey Zogatové. Své zázemí zde nachází i občanské
sdružení Volnočas a cestu si sem jednou týdně našly i maminky s malými dětmi.
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Jitka Dolanová
zemřela 21.03.2012
Libuše Zimáčková		
zemřela 16.04.2012
Vladimír Šalša
zemřel 22.04.2012
Vojtěch Šimeček			
zemřel 28.06.2012
Zdeněk Borovec			
zemřel 27.07.2012
Dagmar Kahancová		
zemřela 03.09.2012
Vladislav Kopečný		
zemřel 07.09.2012
Jan Něnička 			
zemřel 10.09.2012
Ludmila Příkaská		
zemřela 28.10.2012		

roč. 1924

Kostelec 5

roč. 1931

Kostelec 301

roč. 1939

Kostelec 252

roč. 1935

Kostelec 145

roč. 1931

Kostelec 111

roč. 1934

Kostelec 151

roč. 1932

Kostelec 20

roč. 1952

Kostelec 19

roč. 1944

Kostelec 94

11.09.1932
23.10.1932

Kostelec 212
Kostelec 245

28.05.1927

Kostelec 203

23.07.1926
02.08.1926

Kostelec 80
Kostelec 168

12.06.1925
19.07.1925

Kostelec 78
Kostelec 132

20.01.1923

Kostelec 181

07.10.1922
10.10.1922

Kostelec 146
Kostelec 126

Jubilea

80 let
Marie Letochová 		
Květoslava Pantlíková 		
85 let
Cecilie Klimková 		

86 let
Anna Polášková 			
Božena Kecová 			
87 let
Antonín Sabáček			
Anežka Plachá			
89 let
Miroslav Dufek 			

90 let
Cecilie Fellmayerová 		
Hedvika Navrátilová 		
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Koncem září byla ve škole instalována obecní výstava fotografií „Proměna Kostelce
v čase“, na kterou se přišlo podívat mnoho místních i přespolních návštěvníků.
KŠG měla listopadovou vernisáž výtvarných děl Petra Nikla staršího a jeho syna
s názvem „Schody do fantazie“. Výstava potrvá do 7.12. 2012.
Blíží se nám nezadržitelně Vánoce, a tak ve všech školních zařízeních vrcholí
přípravy na vánoční besídky, které se uskuteční 14.12. /16,00hod./ v ZŠ, 18.12.
/16,00 hod./ v MŠ v Kostelci a 20.12. /15,30/ v MŠ v Čeložnicích. Od poloviny
prosince pak budou ve školní budově vystaveny dětské výtvarné práce. Na všechny
tyto akce jste všichni srdečně zváni.
Za vedení a pracovníky školy Dušan Kovář
ředitel školy

Děti z MŠ Kostelec

Mgr. Jana Kovářová,
Mgr. Dušan Kovář s prvňáčky
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SLOVO Z FARY
Drazí občané!
Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně dělají radost
dárky. Někdy platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Ale není
tomu tak! Dárek není jen ona věc, která se dává a která má hodnotu vyjádřitelnou
v penězích. Dárek je především osobní přátelství, které říká „Mám Tě rád“. A něco
takového se vlastně ani vyjádřit penězi nedá. V dárku - pokud je myšlen upřímně
a vskutku jako dárek - dáváme totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou bychom
měli o Vánocích zažít. A když se o Vánocích jeden druhému dáváme - měli bychom
se dávat pěkně, mile, abych tak řekl v „pěkném balení“, tj. v pohodě a dobré náladě.
Neměli bychom se tedy tím předvánočním shonem nechat utahat. Vždyť ono na tom
přece tak strašně nezáleží, jestli je vše podle mých představ.
Je před námi příležitost dát nejen dětem dárek nad dárky. Totiž jistotu, že máme
rádi nejen je, ale že se máme navzájem rádi i my dospělí kolem dokola. Říká
se, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu tak - co to však znamená?
Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo
a nestydí se za ni. Je to velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo
k nedorozumění a k hořkostem. Víme, že není dobré, když nad naším hněvem „zapadá
slunce“. To platí obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní význam.
Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle vánočních svíček
a dětských očí, bychom neměli na něco zapomínat: o Vánocích slaví křesťané
po celém světě narození Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci lety vstoupilo
do lidských dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - jako výzva celému
lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být něčím vzácným, zvláštním, byť se
v našem životě opakují už kdo ví po kolikáté.
Drazí přátelé, přeji Vám vše dobré a kéž v tomto duchu chceme prožít adventní
čas a letošní Vánoce. Jinak nezapomínejme, že každý den našeho života je velký dar
a proto je třeba ho využít kvalitně a naplno. Plný radosti celý nový rok 2013.
P. Svatopluk Pavlica, duchovní správce
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Štědrý den

Půlnoční mše svatá			

24:00 hod

Slavnost Narození Páně			
mše sv. za obec Čeložnice

25. 12. 7:15 a 10:15 hod

Svátek sv. Štěpána				
mše sv. za obec Kostelec

26. 12. 7:15 a 10:15 hod

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 30. 12. 7:15 a 10:15 hod
Obnova manželských slibů
Sv. Silvestr					31. 12. 17:00 hod
Slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. za obec Moravany

1. 1.

7:15 a 10:15 hod

Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
mše sv. za obec Hýsly

6. 1.

7:15 a 10:15 hod

Svátek Křtu Páně				

13. 1. 7:15 a 10:15 hod

Ve čtvrtek 27.12. 2012 v 15:00 hod se uskuteční Vánoční koncert ve farním kostele.
Účinkovat bude CM Hudci z Kyjova. Po koncertě bude žehnání vína a poté posezení
u posvěceného vína v Obecním sklepě. Srdečně zvu zvláště vinaře ale i všechny, kteří
se chtějí příjemně pobavit. Jako host bude cimbalista Jura Petrů z Kameňáku.
V pátek 25.1. 2013 od 20:00 hod se uskuteční 9. farní ples v Kulturním domě
v Moravanech. K tanci i poslechu hraje dechová hudba „Švitorka“ z Hroznové
Lhoty. Na úvod se představí kostelecká mládež v podání swingové vystoupení
„ČOKOLÁDA“. Všichni jste srdečně zváni. Odvoz tam i zpět je zajištěn.
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OS VOLNOČAS
7. Společensk ý ples
se bude konat 2.února 2013 v KD Kostelec
Hrát bude Dechová Muzika Svatobořáci
- k tanci klasickému i modernímu
- bohatá tombola s překvapivou první cenou !
- swingové vystoupení Čokoláda – kostelecká mládež
- občerstvení v sále
Rezervace místenek spolu se zakoupením vstupenek:
28. - 31. 1. u p. Martiny Šalšové, ul. U hřiště 249, Kostelec
Výtěžek z plesu bude použit na zakoupení vybavení pro ZŠ a MŠ Kostelec.
...přijďte nás podpořit a skvěle se pobavit...
								
Dětsk ý karnevalov ý rej s indiány
se bude konat v neděli 24.února 2013 v KD Kostelec
program, tombola a občerstvení zajištěno

Ohlédnutí za akcí:
Koncem září se konala již tradiční akce Hledání skřítka Podzimníčka
Děti nejdříve museli projít neznámou trasou, na které je čekaly různé pohádkové
bytosti se svými úkoly, které děti plnili. Na konci hledání je čekalo překvapení –
náš nový skřítek Podzimníček!
Po návratu do cíle se děti mohli posilnit špekáčky a čajem, a každý dostal malou
sladkou odměnu.
Díky pěknému počasí, velké účasti dětí i rodičů a celkové příjemné náladě se tato
akce všem velice líbila … aspoň doufáme
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KLUB MAMINEK
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KNIHOVNA
Začátkem školního roku se stalo čtenáři a čtenářkami také 16 prvňáčků ze
základní školy. Děti se seznámily s prostředím knihovny a mohou si nyní půjčovat
knihy a časopisy na vlastní čtenářské průkazky. Počet evidovaných čtenářů
v tomto roce dosáhl výše 86, z toho 51 dospělých a 45 mládeže do 15 let. Dosud
jsme zaznamenali 2 435 výpůjček, z toho 2 010 beletrie, 88 naučné literatury a
311 časopisů – Čtyřlístku. Zakoupeno bylo 50 nových knih, které jsou dodávány
pravidelně poslední týden v měsíci. Ve výměnném fondu jsme měli vždy na půl
roku zapůjčeno celkem 130 knih.
Z nejnovějších knih vybírám zajímavé tituly:
Christine Bravo: Dvojí život
Na svých cestách za reportážemi je Sam zvyklý svou ženu podvádět s náhodnými
známostmi, ale Anna je pro něj něco jiného. Je to láska na první pohled. Chvíle
vášně prožívají v hotelovém pokoji, během několika dní. Oba vědí, že jejich
společný čas je omezený a zase se vrátí ke svému běžnému životu. To, co prožívají,
je takové právě proto, že je to zakázané, vzácné, časově omezené.... Anna navrhuje,
aby společně strávili vždy jeden víkend v roce v hotelu v Londýně. Oba se vracejí
domů, doufají, že se v budoucnu ještě někdy potkají ...
Raphael Selbourne: Navzdory svým blízkým
Mladou dívku Beauty odvezla rodina z Anglie do Bangladéše a provdala ji za
pětačtyřicetiletého mulláha. Díky její tvrdohlavosti se jejímu muži nepodařilo
Beauty fyzicky dotknout a po letech ji znechuceně vrací rodině. Po návratu
do Anglie si Beauty chce splnit svůj sen - najít si zaměstnání a odstěhovat se od
rodiny, která ji zneužívá a týrá. Po konfliktu s nejstarším bratrem utíká z domova.
Hrozí jí však nebezpečí, protože v jejich komunitě se podobný prohřešek ženy trestá
smrtí nebo doživotním zohavením...
Cathy Woodman: To by se veterinářce stát nemělo
Veterinářka Maz Harwoodová opouští rušnou veterinární kliniku v Londýně poté,
co zkrachuje její vztah s majitelem Mikem a přijme nabídku své kamarádky Emmy,
aby se na půl roku ujala její veterinární praxe v malém městečku. Tamní pobyt
se pro ni změní v noční můru. Je osamělá, místní obyvatelé jí nedůvěřují, klinika
má finanční potíže a konkurenti - zvěrolékaři otec a syn Fox-Giffordovi - se snaží
udělat jí ze života peklo. Nad vodou ji drží jenom láska ke zvířecím pacientům
a odhodlání dokázat všem, že je schopná veterinářka.
Sarah Mlynowska: Rebelky
aneb deset věcí, co jsme provedly (a asi neměly). Autorka vypráví o bouřlivých
přátelstvích, něžných i srdceryvných prvních láskách, čtenáři se setkají se skvělými
kluky, temným tajemstvím, roztomilou adoptovanou kočkou a také vířivkou
zvanou Hula. Kniha je plná života, citů a humoru.
Siegfried Obemeier: Dvorní šašek a čarodějnice
Děj historického románu se odehrává na přelomu 14. a 15. století v období vlády
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Václava IV. a jeho druhé manželky Žofie Bavorské. Příběh velké lásky krásné
lazebnice Anežky Bernauerové a bavorského korunního prince Albrechta III.
Albrecht se odmítl s Anežkou rozejít, i když na něj jeho otec, vévoda Arnošt,
činil silný nátlak, protože krásná dívka byla chudá a neurozeného původu.
Z pomstychtivé žárlivosti se do hry zamíchá hrbatý dvorní šašek, který nakonec
uvrhne Anežku do neštěstí a způsobí, že Albrechtův otec nechá nebohou ženu
v roce 1435 utopit v Dunaji jako čarodějnici.
Barbara Woodová: Vyvolená
Ulriku pronásledují sny, v nichž vidí, že vlasti jejího otce hrozí zkáza a že jejím
posláním je zachránit otcův národ. Vytuší, že právě ona je vyvolená pro tento
nelehký úkol, proto se musí z Říma vydat na nebezpečnou cestu. Jenže se vášnivě
zamiluje a její božská moc i pozemská láska k Sebastianovi čelí zradě a nebezpečí.
V Římě totiž vládne krutý císař Nero.
Catherine Couletová: Hluboko v srdci
Julian se dosud nesmířil se smrtí své manželky Lily, která byla zavražděna. Proto
ho nemile překvapí, že mu matka už vybrala nevěstu. Julian původně nemá
o Sophii zájem, ale když ji potká, je okouzlen. Přesto dál pátrá po manželčině vrahovi
a postupně odhaluje úzkostlivě střežené tajemství.
Veronica Stallwoodová: Zlá hra - oxfordské zločiny
Noví sousedé Kate Ivoryové se zdají být na první pohled normální lidé. Jeden z nich
je oxfordský učenec, který na okolí působí poněkud nesmělým dojmem, další jsou
starší manželský pár, který si užívá své penze. Vše se zdá v pořádku až do chvíle,
kdy seniory někdo zastřelí.
Pro mládež:
Thomas Brezina: Dům pekelného salamandra
Sehraná čtyřka - Tina, Erik, Patti a Dominik - si chtěla jen společně užít prázdniny,
ale zdá se, že je pronásleduje zlý duch. Navíc pobřeží křižuje strašidelná pirátská
loď a v bazénu se míhají podivné stíny. Vyšetřování přinese děsivá odhalení ...
Přejeme všem příjemný závěr roku, krásné a klidné vánoční svátky a v příštím roce
hodně radosti a štěstí.
Za Místní knihovnu Kostelec
Mgr. Marie Horáková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení čtenáři kosteleckého zpravodaje, milí spoluobčané,
je mou milou povinností vás informovat o fungování spolku SDH, který je s naší
obcí spjat už 70 let. Rád bych vyvrátil tvrzení, že hasiči v naší obci „nejsou vidět“;
vždyť co se týká kulturně společenského života, žádný rok nebyl nabitější než právě
tento, končící rok 2012. Ale pěkně popořadě:
V únoru letošního roku jsme se ujali pořádání fašaňku. Tradici jsme již podruhé
uskutečnili pod hlavičkou SDH a protože jsem měl tu čest zúčastnit se i předešlých
ročníků, dovolím si tvrdit, že tradici stále udržujeme.
Zanedlouho poté jsme opět zorganizovali stavění májky a i letos jsme byli
odměněni potleskem ze strany přihlížejícího publika.
Sběr železa je samozřejmostí. Na tomto místě bych chtěl poděkovat spoluobčanům,
jenž se zbaví svého železného odpadu věnováním hasičům. Výtěžek z akce tvoří
nemalou část příjmů naší organizace, avšak je potřeba dbát na to, aby železný odpad
skončil opravdu v rukou hasičů a především vyvážet materiál těsně před samotným
sběrem. V souvislosti s nepříjemnými zkušenostmi z letošního jara chystáme
opatření k eliminaci přemisťování odpadů směrem k soukromým sběračům.
Největší a na přípravu nejnáročnější akcí letošního roku byla organizace setkání
Kostelců. Na přípravě jsme se podíleli spolu s obcí a ostatními spolky. Náš úkol
zněl jasně: uspořádat hasičskou soutěž. Protože jsme se v minulých letech soutěží
v ostatních Kostelcích naší země účastnili, věděli jsme jakých chyb se vyvarovat
a naopak se soustředit na detaily, které rozhodovaly o celkové spokojenosti. Inspiraci
jsme nakonec našli v Hýslých, kde pořádají netradiční hasičskou olympiádu každý
rok. Pravidla byla potřeba trochu poupravit tak, abychom se vešli do přidělených
časových mezníků a zároveň měla soutěž své tempo. Výsledkem byla pravidla se
třemi disciplínami, které muselo každé hasičské družstvo absolvovat. Úspěch byl
nepopsatelný. Nejvíc nás potěšilo tvrzení ostatních týmů, že jsme „nasadili laťku
hodně vysoko“ pro další ročníky setkání. Poděkování patří všem členům SDH,
kteří se zasloužili o bezchybný průběh.
Poslední pro hasiče důležitou akcí byly oslavy ku příležitosti 70. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů v Kostelci. Naše jednotka předvedla několik útoků se
současnou, ale i historickou technikou. Pozvání k účasti přijali i dobrovolní hasiči
z Kyjova a profesionální hasiči z Hodonína, kteří předvedli ukázku horolezců.
Slunečné odpoledne bylo završeno táborákem na návsi.
I když se zdá, že se dobrovolní hasiči v Kostelci starají jen o zábavu, v hasičské
zbrojnici bylo také rušno. Bylo uspořádáno několik dobrovolných brigád, opravovali
jsme techniku, modernizovali garáže, renovovali budovu. Na jednu stranu mám
dobrý pocit, že jsme odvedli za poslední rok kus práce, na druhou stranu vím, že
máme v příštích letech ještě co dohánět.
Závěrem přeji všem čtenářům klidné prožití blížících se vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2013 a když oheň, tak jedině v krbu!
Tomáš Kučera náměstek starosty SDH Kostelec u Kyjova
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ZO AVZO
Činnost ZO AVZO TSČ ČR Kostelec v roce 2012
Naše první akce začíná každoročně již v lednu, kdy ještě nechodíme na střelnici
a to závody v Bowlingu. Letošní se uskutečnily 21. ledna v Kyjově. První střelecké
závody na střelnici se konaly 22. dubna a to „17.Ročník velké ceny osvobození
Kostelce“. 6. května jsme pořádali závody ve střelbě z jednoranné malorážkové
pistole značky „Drulov“ o “Putovní pohár předsedy AVZO“. 20. května se
uskutečnily závody na čas, na pětiranné sklapovací biatlonové terče. 17. července
se konal již 12. ročník „O pohár starostky obce Kostelec“ z velkorážní pistole.
22. července jsme uspořádali na střelnici v Kostelci oblíbené branné závody pro
děti ze ZŠ a MŠ Kostelec, které byly zakončeny tradičním táborákem s opékáním
špekáčků. Na každého soutěžícího čekala malá odměna, pro děti z MŠ byl připraven
společný dárek.
26. srpna a 13. září se konaly závody z malorážní a velkorážní pistole. Zakončení
střeleckého roku se koná vždy 26. prosince a to „Poslední ranou roku“. Stejně tak
tomu bude i v letošním roce. Na tuto akci se používá vždy nějaká neobvyklá zbraň.
V minulém roce se střílelo z pušky ruské výroby, používané za 1. světové války.
V červnu naše organizace uspořádala při setkání Kostelců střeleckou soutěž
s kladným ohlasem zúčastněných družstev. Vypomohli jsme i při organizaci
setkání. Během roku se naši členové zúčastňují brigád na údržbě a vylepšení
bezpečnosti střelnice. Provoz střelnice pro veřejnost je každou neděli dopoledne
od dubna do listopadu, kdy si každý kdo má zájem může vyzkoušet své střelecké
umění.
Naše poslední akce v letošním roce je tedy 26. prosince a to „Poslední rána roku“,
zahájení je v 9,00 hodin. Tímto bych chtěl pozvat zájemce z širší veřejnosti, aby se
této akce zúčastnili a na konci roku si zasoutěžili.
Nakonec bych chtěl popřát všem občanům do roku 2013 pevné zdraví a mnoho
úspěchů.
Za výbor AVZO Kostelec, předseda Josef Ronek
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Narození

MATRIKA

Karolína Něničková		
27.01.2012
dcera Dušana a Dariny Něničkových
Erik Klofáč			
22.02.2012
syn Erika a Kateřiny Klofáčových
Markéta Kotyková		
06.04.2012
dcera Dušana a Kamily Kotykových
Adéla Šalšová			15.04.2012
dcera Jaroslava a Ivety Šalšových
Lukáš Bystřický			
28.05.2012
syn Radka a Lucie Bystřických
Lukáš Jelínek			03.06.2012
syn Petra a Naděždy Jelínkových
Alžběta Vlasáková		
27.06.2012
dcera Jana a Lenky Vlasákových
Eliška Borkovcová		
08.07.2012
dcera Jaroslava a Pavly Borkovcových
Sofie Navrátilová			
19.07.2012
dcera Zdeňka a Kamily Navrátilových
Sofie Berková			
08.08.2012
dcera Tomáše a Jany Berkových
Filip Šalša
		
21.08.2012
syn Romana a Veroniky Šalšových
Šimon Klimek			03.10.2012
syn Romana Klimka a Ivany Handschkeové

Kostelec 134

Karel Dubný
		
zemřel 26.01.2012
Vítězslav Křenek 			
zemřel 16.02.2012
Květoslava Duroňová 		
zemřela 03.03.2012
Marie Seďová 			
zemřela 12.03.2012
Marie Urbanová 			
zemřela 17.03.2012

roč. 1925

Kostelec 138

roč. 1922

Kostelec 213

roč. 1923

Kostelec 147

roč. 1914

Kostelec 85

roč. 1929

Kostelec 261

Kostelec 49
Kostelec 293
Kostelec 317
Kostelec 75
Kostelec 284
Kostelec 251
Kostelec 285
Kostelec 43
Kostelec 45
Kostelec 153
Kostelec 220

Úmrtí

16

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Jubilea

Zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Kostelci navštívili ve 2. pololetí
tradičně „osmdesátníky“, paní Marii Letochovou a Květoslavu Pantlíkovou.
Ke krásnému výročí 90 let popřáli paní Cecilii Fellmayerové a paní Hedvice
Navrátilové. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let.

Květoslava Pantlíková 80 let

Marie Letochová 80 let

Hedvika Navrátilová 90 let

Cecilie Fellmayerová 90 let
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
23. září 2012 připravil Sbor pro občanské záležitosti v Kostelci slavnostní přivítání
občánků do naší obce. Pro velký počet narozených dětí byl obřad vítání občánků
proveden ve dvou skupinách.
Tentokrát se projevu zhostila paní Marie Bábíková, básničku přednesla Karolína
Bystřická, děti a rodiče přivítala Jana Sabáčková, zazpívaly a zahrály na flétnu děti
Barbora Kysová, Eliška Raštáková, Michal Polášek a David Rotrekl, na klávesy je
doprovodila Markéta Rotreklová.

Zleva: Markéta Kotyková, Adéla Šalšová, Lukáš Bystřický a Lukáš Jelínek

Zleva: Alžběta Vlasáková, Eliška Borkovcová, Sofie Navrátilová a Sofie Berková

18

KOSTELÁCI
Národopisný soubor Kosteláci
Náš soubor se schází ke zkouškám pravidelně každý čtvrtek v podvečer v učebně
místní fary a zúčastňujeme se aktivně každé kulturní akce v naší obci. Proto jsme
nemohli chybět ani při tak významné události, jakou bylo 21. Setkání Kostelců ČR,
které se tento rok konalo u nás. Tím, že naši muži vítali příchozí hosty pohárkem
kosteleckého vínka přímo z bečky a koštýře a naší účastí v krásném krojovaném
průvodu všech celou obcí, jsme se také podíleli na velmi zdařilém průběhu této
akce. Srpnový víkend 10.8. – 12.8. jsme strávili na Znojemsku – konkrétně v obci
Chvalovice, kde jsme vystoupili s pásmem písní i tanců v rytmu skočných, vrtěných,
ale též danajů a sedláckých za doprovodu CM Jana Slaměny.
Prostředí bylo velice příjemné – přírodní areál s chatkami a restauračním zařízením
na fotbalovém hřišti, obecenstvo bylo spontánní a vstřícné. Sobotu a neděli jsme
věnovali poznávání historických památek Znojma a jeho okolí, kam odešli po 2.
světové válce i mnozí naši rodáci.
19.8. v horkou srpnovou neděli se už tradičně konalo na farské zahradě setkání
farníků i pěveckých seskupení z jednotlivých obcí naší farnosti pod názvem
„Sejdeme se na faře“. Po uvítání všech přítomných děkanem Otcem Svatoplukem
Pavlicou se zahradou neslo po celé odpoledne chlapské zpívání mužů z „Paňháje“,
ženské hlasy děvčat „Moravjanek“, smíšených hlasů „Kosteláků“ i svěžích,
mladých hlasů „Zpěvulenek“ z Čeložnic. A pozdním večerem ještě zněly písně
těch, kteří vytrvali i s doprovodem Jury Petrů. Na sobotu 22.9. jsme přijali pozvání
na předhodové zpívání do Domanína, kde slaví také Svatováclavské hody. Naši
hostitelé – Smíšený pěvecký sbor Florian (jehož členem je i výborný zpěvák, bývalý
Kostelák Jirka Horák) uvítali nás hřejivými slovy, z nichž uvádím:
„Kdo si rád zanotuje společně s jinými nějaků pěknů pěsničku, souzní s okolím,
vyjadřuje svoje postoje, soudržnost a lásku k bližním, kdo si rád zazpívá s jinými
– vyjadřuje radost, přátelství, motivuje ostatní. A kdo si rád poslechne – učí se
být lepším člověkem“. Uvítali nás také bohatě připraveným pohoštěním, vskutku
hodovým a přátelským prostředím.
Další týden 29.9. – 30.9. už se konaly naše slavné Svatováclavské hody, které
probíhají tradičně „v režii“ chasy. Naše stárky a stárci byli opět skvělí, hýřili veselím
a originalitou. Náš soubor se na hodovém dění podílel svojí účastí v nedělním
průvodě a zpíváním na faře. V neděli 7.10. jsme na požádání včelařů kyjovského
regionu zpívali na jejich mši sv., která se koná už tradičně v našem kostele. 26.10.
jsme se zúčastnili pietního aktu a vzpomínkové slavnosti u pomníku T.G.Masaryka
u příležitosti 94. výročí vzniku ČSR. 28.10. jsme zpívali na mši sv., která byla
sloužena za příslušníky PTP a politické vězně minulého režimu v kostele v Kyjově.
To je v kostce vše z naší činnosti za uplynulý necelý půlrok.
V současné době už probíhá nácvik vánočních písní a my velmi rádi mezi námi
přivítáme „nové hlasy“, jak ženské, tak mužské.
Marie Bábíková
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Ž abička
Dnes už je nám přes šedesát, sedmdesát, až osmdesát, ale vzpomínáme rádi na to
svoje jaré mládí. Jak jsme tenkrát na muzice veselili se velice. Líbila se nám písnička
– polka „Kvákala žabička“. Slova složil známý strýček o lásce malých žabiček. Stačila
nám chvilka malá, „Žabička“ se hned ujala.
Kva, kva, kva, kva. Kvákala žabička pod našim splavem,
na svého žabáka v rákosí tmavém.
Je tady vodička čistá jak nebe
a já bych chtěla mít Tě vedle sebe. Žbluňk.
Jak žabák uslyšel volání žabky,
skočil, až stříkaly kol vodní kapky.
Byl žabák z rákosí výborný plavec
a žabka věděla, že je též velký krasavec. Žbluňk.
Je v našem rybníku dnes velká sláva,
žabička od splavu se tady vdává,
bere si žabáka z rákosí stínu
a celé okolí zve na hostinu. Žbluňk.
Přinesli na svatbu nejlepší červy,
aby jim do smrti sloužily nervy.
Pulci se strojili v rákosí tmavém
a žáby kvákaly tam celý týden pod splavem. Žbluňk.
Rádi jsme tancovali, z plných plic ji zazpívali. Při té polce zvláštní kroky, vlnily nám
naše boky. Kluci, holky, v řádku spolu i přes židle a na stolu. A ze stolu oknem ven,
takhle řádit byl náš sen. Za dva dny pak v novinách, našli jsme se, achych, ach.
V příštích dnech jen po hospodě v známých krocích Žabky“ chodě, z tance jsme se
radovali, drogy-to my jsme neznali. Vyrostli jsme k dospělosti, dnes už naše svaly,
kosti, v tichosti odpočívají a na mládí vzpomínají.
Ludmila Příkaská
Touto básničkou jsme se chtěli rozloučit s kronikářkou a občankou obce Kostelec,
která zemřela 28. října 2012 ve věku 68 let.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT
Vážení spoluobčané,
byl jsem osloven a požádán paní starostkou, abych napsal několik slov o myslivosti
v našem regionu. Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil s činností našeho
mysliveckého spolku.
V roce 2001 bylo vytvořeno nové honební společenstvo, které má název Honební
společenstvo Hubert Kostelec. Sdružuje všechny vlastníky pozemků obcí Čeložnice,
Kostelec, Hýsly, Moravany a Kelčany. Toto honební společenstvo pronajalo honební
pozemky našemu také nově vzniklému mysliveckému sdružení. Pojmenovali jsme
se také Hubert, takže celý název našeho sdružení je Myslivecké sdružení Hubert
Kostelec. Naše nově vzniklé sdružení hospodaří a vykonává právo myslivosti od
25.3. 2003. Hospodaříme na honebních pozemcích o výměře 1436 ha v katastru
všech pěti obcí. Honitba je to nádherná a rozmanitá, poskytuje zvěři dostatek
potravy a krytiny, a tím i klid při přirozeném rozmnožování. Velké plochy lánů se
střídají s políčky menšími a ty jsou od sebe oddělovány většími či menšími remízy
a remízky, mezemi, vinohrady, sady a malými vodními plochami.
Členská základna sdružení je zastoupena občany myslivci všech 5-ti obcí. Tvoří ji
20 členů, navíc je ve sdružení na tzv. „hostování“ dalších 5 myslivců. Výbor sdružení
tvoří Ing. Holešinský Petr (myslivecký hospodář), Ing. Otáhal Jiří (předseda), Němý
Jaroslav (místopředseda), Klimeš Josef ml. (jednatel), Michalčík Petr (finanční
hospodář), Horák Libor (kulturní referent), Mukenšnábl Zdeněk (kynologický a
střelecký referent), Doležal Jaromír (předseda revizní komise).
Zvěř v naší honitbě je opravdu rozličná. Jedná se o druhovou rozmanitost jak
flóry, tak hlavně fauny. Potkat a vidět u nás můžete zajíce, bažanta, srnčí, prase
divoké nebo jelena. Máme zde kachny divoké, častým návštěvníkem našich
vodních ploch je volavka šedá a kormorán. Z dravců není problém spatřit pilichy,
motáky a krkavce; když jde hospodář na lov, tak i orla. V potocích jsou ondatry
a mloci, největší raritou je ale přítomnost bobrů na potoku od hýselské přehrady
až po Čeložnice. V neposlední řadě se ještě zmíním o nepravidelné, skoro vzácné,
přítomnosti zvěře dančí a někteří naši členové už sledovali psíka mývalovitého.
Ze zvěře pernaté lovíme hlavně kohouta bažanta obecného a kachny, ze zvěře
srstnaté srnčí, černou a jelení. Zmínit bych se chtěl i o tlumení škodné a škodlivé
zvěře, kde by to ale chtělo větší úspěchy, Jelikož nedostatečné tlumení se odráží na
stavech drobné zvěře. Nejpočetnější škodnou je u nás liška, následují další predátoři
jako kuny, jezevci, straky, káně, jestřábi a v neposlední řadě také toulavé kočky a
toulaví psi. K nízkým stavům zvěře také napomáhají kultury seté v současné době.
Dříve měla zvěř rozličnou potravu – brambory, řepa, vojtěška, hrách, žito, oves,
mrkev, petržel, zelí nebo salát. Dnes se pěstuje řepka olejná, slunečnice, kukuřice a
pšenice, což zvěři moc neprospívá.
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Proto k našim hlavním činnostem patří obnova a vytváření remízků, výsadba
stromků, sečení a sušení trav a jeteliny. Tím si zajišťujeme krmení k zimnímu
přikrmování zvěře. Přikrmujeme už od září, kdy zvěř přijde o přirozenou potravu
na polích. Krmelce a zásypy plníme až do konce března, dle tuhosti zimy i déle.
Spotřebujeme ročně více jak 30q sena, 80 – 100q zrna, 20q řepy a několik desítek kg
soli. Do krmení také přidáváme léčebné medikamenty, což je někdy nad naše síly
a odráží se to i na stránce finanční. Zatím se nám daří udržet provoz z vlastních
zdrojů. Hlavním přísunem financí jsou členské příspěvky, každým rokem
nám přispívají také některé obecní úřady, za což jim samozřejmě i touto cestou
děkujeme.
Hlavní, největší a nejnáročnější akcí je pro nás myslivecký ples. Pořádáme jej
v Kyjově v kulturním domě. Setkává se s velkým úspěchem a bude již po osmé.
Bude se konat 05.01.2013 a tímto Vás na něj srdečně zvu.
Pomáhali jsme jako spolupořadatelé při výstavě trofejí ulovené zvěře pořádanou
ČMMJ v sále KD v Kyjově. Podílíme se i na některých akcích pořádaných obcemi
a jinými spolky. Díky spolupráci s jednotlivými OÚ se daří vysazovat a udržovat
zeleň, popř. se provádí jarní úklid příkopů a cest. K činnostem spojených s myslivostí
také patří akce střelecké a kynologické. Pořádáme soutěže ve střelbě z malorážky
a v brokové střelbě na asfaltové terče.
Na závěr bych chtěl napsat, že myslivost je krásným, leč náročným koníčkem.
Děkujeme Všem spoluobčanům za přízeň, za účasti na akcích, a tím i podporu při
našich aktivitách a těšíme se na další setkávání.
Za podklady k tomuto článku chci poděkovat p.Ing. Otáhalovi a p. Klimešovi ml.
S kamarádským pozdravem „Myslivosti zdar!“ Zdeněk Mukenšnábl
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CESTA DO ARGENTINY
Ze zápisků mé sestřenice Ludmily Blažkové, rozené Dufkové, která jela do Argentiny na
pozvání svých sourozenců, kteří odjeli se svými rodiči do Argentiny 20.6.1930 a které od té
doby neviděla. Odjeli tam za vidinou lepšího života, než byl v té době zde. 36 let je dlouhá
doba co se neviděli, a tak není divu, že obě strany zatoužily se opět shledat. Protože sourozenci
Lidky Blažkové na Clotildě měli prosperující obchody, tak mohli své sestře, která už byla
vdovou, nabídnout zaplacení cesty tam i zpět. Což ona ráda využila, protože sama by na
zaplacení cesty peněz neměla. Protože ráda psala, tak si z té cesty pořizovala zápisky. Z těchto
zápisků popisuji její zážitky a dojmy.
Cesta do Argentiny letadlem z Prahy z Ruzyňského letiště.
7.3.1966 - pondělí | Odjíždíme autobusem od kanceláře Čedoku ve 14.30 hod. na letiště.
Pak následovala celní prohlídka, která prošla celkem hladce. Odlet v 16.40 hod., směr Řím.
Letí nás asi 10 Čechoslováků, ostatní jsou vesměs Italové. Letíme italskou společností „AlItalia“, cestuje se celkem dobře, závrať ani nevolnost není. Letušky roznáší cukroví, obložené
chlebíčky, chléb se sýrem, nějaké sušenky a na pití sodovku. Je mnohem lepší než u nás! Ve
20.30 hodin přistáváme na letišti v Římě. Dále poletíme až v 1 hod. po půlnoci. Sedím
v čekárně, potom mě nějaký úředník zavedl do restaurace, která je nad čekárnou. Snad si
myslel, že mám hlad. Číšníci mi nabízí polévku, maso, ale já nic nechci. Nakonec přede mne
postavili košík pomerančů a hrušek. Snědla jsem jeden pomeranč a když jsem odcházela,
dala jsem číšníkovi 1 dolar, neboť jiné peníze jsem ani neměla. Ten uctivě poděkoval a
zbylé pomeranče a hrušky mi nacpal do tašky. Čekárna tam byla velice pěkná, velká, celá
prosklená. Též restaurace byla přepychově zařízená. Když jsme letěli nad Německem, viděli
jsme krásné hory – Alpy. Byl to úchvatný pohled, nikdy na něj nezapomenu!
8.3.1966 - úterý | V jednu hod. po půlnoci jsme nastoupili zase do letadla. Bylo o hodně
větší než předešlé, asi pro 150 lidí, krásně vybavené. Dostali jsme každý polštářek a všichni
podřimujeme. Vedle mne sedí asi čtyřicetiletý muž. Říká, že letí do Palestiny. Umí trošku
česky. Je vidět, že neletí poprvé, ve všem se vyzná, nakupuje různé věci a ukazuje mě fotky.
Má pěknou ženu a dvanáctiletého syna. Ráno v 7 hod. nám letušky podávaly snídani. Je to
chleba se salámem, smaženou rybu, nějaké cukroví a kávu. Pak přistáváme v Rio de Janeiru
v Brazilii. Dostáváme lístečky na kávu nebo čaj, nasedáme do auta a jedeme do čekárny.
Je celá prosklená a vybavená krásnými sedátky, podobné našim gaučům. Jen většina lidí
jsou černé pleti, oblečeni v bílé košile, světle modré kalhoty a vesty. Divně se to vyjímá k té
jejich černé pleti. Vedle prodává běloška různé voňavky a jiné drobnosti. Kousek dál zase
tři černoši prodávají pera, sošky, popelníčky a jakési barevné slamáčky. Lidé to tam dost
kupují. V Brazilii jsme přistávali ještě asi dvakrát. Všude je to pěkné. Krásná příroda, lidé
jsou přívětiví, jenže se neumím domluvit. Brazilie je moc pěkná země, ještě co letíme, jsem
neviděla tak krásné domy, tak jasných barev a plno zeleně kolem. Oběd v letadle byl výborný.
Řízek, nějaké pečené maso, k tomu smažené brambory, pak zákusek, nějaký kompot a
sodovka. Soused mi nabízí víno, prý je moc dobré. Tak jsem jej ochutnala a opravdu i mě se
líbilo. Tak jsme asi dvakrát přistáli. Můj společník se při druhém přistání se mnou rozloučil
a vystoupil z letadla a já letěla dál do Argentiny. Ještě nám roznesly letušky svačinu a v 17.30
hod. jsme přistáli v hlavním městě v Buenos Aires. Opět celní prohlídka, naštěstí jen letmá
(protože jsem vezla v kufru dárky pro celou rodinu). Zato prohlíželi dlouho můj pas. Po
odbavení odcházím do čekárny, sednu na lavici a ohlížím se, jestli tam není bratr Láďa nebo
Václav, ale nikoho nevidím. Když uplynuly dvě hodiny a nikde nikdo, dostala jsem strach,
že tam budu muset být přes noc. Šla jsem tedy za nějakým úředníkem, že bych poslala
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telegram. Jenže jsem chodila od jednoho k druhému a s nikým jsem se nemohla domluvit.
Tak mě dovedli do kanceláře italské společnosti, tam byla Ruska, s tou jsem se už trochu
domluvila. Ta mě zavedla do hotelu a najala pokoj na přespání. Byla jsem jí za to velmi
vděčná a trochu jsem si oddychla.
9.3.1966 | O půl šesté ráno pro mě přijelo auto, ale jen jsem nasedla, už šofér ukazoval, že
chce peníze. Dala jsem mu dolar a on mě zavezl do letecké čekárny. Seděla jsem tam do 11
hodin, pak pro mě přišli tři úředníci a snažili se mi pomoci, ale nemohli jsme se domluvit.
Tak tedy telefonovali českému velvyslanci a já jsem uslyšela poprvé zde česky promluvit,
hned mě bylo lepší. Za chvíli pak přijel ten náš velvyslanec. Byl to mladý člověk a také moc
hodný. Zavezl mě do krajanského hotelu. Byl tam Slovák – 46 roků a jeho dcera – 28 letá,
provdaná. Trochu jsem si s nimi povykládala a už se mně lépe spalo. Ráno jsme zjistili, že
mám v kabelce letenku, se kterou jsem měla už dnes z vnitrostátního letiště „Nev Beng“
odletět do Resistencie, hlavního města provincie Chaeo.
10.3.1966 | Hned ráno jsme jeli jejich autem se zeptat, jak to bude s letenkou, jestli mohu
letět i dnes. Oni ochotně přepsali datum až na zítřek (t.j. 11.3.). Odpoledne jsem chovala
jejího synka, aby mi lépe ubíhal čas a těšila se, že už se konečně brzy shledáme celá rodina.
11.3.1966 | Odlétáme z Buenos Aires v 7.30 hod. ráno a za necelé 2 hodiny přistáváme na
letišti v Resistencii. Bratr Láďa mě tam čeká už tři dny. Hned mě poznává, já jeho ne. Vypadá
moc mladě, snad vůbec nezestárl od té doby, co jsem ho před osmnácti roky viděla. Čeká tam
taky Vlastin manžel, moc hodný muž, škoda jen, že se nemůžeme domluvit (on mluví jen
španělsky). Dále cestujeme autobusem, čili jak se tady říká kolektivem. Je krásně vybavený
(má klimatizaci) a je velký. Cestuje se pěkně, silnice je asfaltovaná. Z Resistencie vede hlavní
přímá cesta až do Buenos Aires, která je vyvýšená nad ostatní krajinu asi o 1 m a místy až
o 1,50 m k vůli záplavám, které postihují toto území. Krajina Chaca je skoro úplná rovina
a při vydatných deštích stoupne voda po celé krajině až na 1 m a krajina se mění v jedno
velké jezero a voda tu stojí i několik měsíců na místě, než se vypaří. Do země vsakuje jen
nepatrně, protože pod ornou půdou je slín a přes něj voda nepronikne. Z okna „kolektivu“
vidíme farmy (zde se jim říká čakry), některé jsou ještě z poloviny zatopené vodou (říká se
jim laguny) a úroda v nich zaniká (v tom horku, jaké tu je, se uvaří). Na jiných, trochu výše
položených je pěkná úroda, hlavně bavlny. Jsou to keře 1 m až 1.50 m vysoké. Bavlna se bělá
jako sníh na poli. Sbírá se ručně nebo kombajny. Právě začíná koseč (žně na bavlnu).
Šťastně jsme přijeli k osadě La Clotilde, bydliště mých bratrů. Autobusová zastávka je na
hlavní silnici mimo osadu. Naproti nám přijel od bratra Václava syn, také jménem Václav,
(tam ho oslovují Vence) s nákladním autem. Mají velké nákladní auto, takové jsem u nás
neviděla. Veze nás k nim domů. Tam čeká bratr Václav, jeho žena Marie a děti. Všichni se
vítáme a jsme šťastni, že jsme se konečně shledali po tak dlouhé době (po 36 letech). Bratr
Václav mi říká, že jsem nějaká malá, zato on vyrostl, co jsme se neviděli a je z něj velký a
silný chlap. Je největší z naší rodiny. Až do večera si povídáme a po výborné večeři jdeme
spát. Jsem šťastná, že už mám cestu za sebou a že jsme se ve zdraví shledali. Poprvé od té
doby, co jsem vyjela z Prahy, bezstarostně usínám!
12.3.1966 | Hezky jsem se vyspala a po dobré snídani si prohlížím obchod a dům. Všechno
je krásné a velké a v obchodě je zboží nač si kdo vzpomene. Je to obchod se smíšeným
zbožím. Potraviny i kovové zboží a pohonné hmoty (benzinové čerpadlo a nafta). Dům má 5
místností, chodbu, koupelnu a kuchyň a dalších 5 místností zedníci dodělávají. Jsou zde také
velká okna, jenže většinu dne stíněná žaluziemi proti palčivému slunci. Dům nemá sedlovou
střechu. Jsou to betonové podlahy a střechy zároveň. Řádí tu častá „tormienta“(vichřice) a
ty by normální střechu (jaké jsou u nás) rozmetaly jako dětskou hračku. Dále mají velký
„galpón“ (skladiště), kolem dokola velký dvůr, zahrádku a v ní květiny růže a jiřiny a různé
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kvítí, které ani neznám. Mají též hodně slepic, pštrosa, 4 husy, 5 psů na hlídání, 5 koček
a 7 papoušků. Dva jsou zelení, dva černí, dva žlutí a 1 velký zelenočervený, mluvící, zvaný „Pepita“.
13.3.1966 – neděle | Dnes má přijít moje sestra Marie, která žije v městečku Tres Isletas,
má tam také obchod se smíšeným zbožím. Píši domů dopisy. Láďa a Václav vezli bavlnu do
továrny na zpracování. Bavlnu mají ze své čakry (farmy), kterou vede jejich zaměstnanec.
Je to Čech, Karel Velký, ten dohlíží na dělníky, kteří tu bavlnu sbírají ručně do pytlů. Ale
také vykupují od jiných „čakrářů“ bavlnu a odvážejí ji nákladním autem na zpracování do
továrny. Odpoledne si povídáme s bratrem Láďou, ale každou chvíli přijde někdo nakupovat
a tak musí jít obsluhovat do obchodu. Bratr Václav zase vezl do Laenz Teňa syny Romana
a Mirka do školy, neboť zde začíná podzim a s ním i školní rok. Už měli jít od 1.3., ale
že zde byly velké povodně, tak jdou až teď. Na La Clotildě je jen podle našeho „obecná
škola“, ale vyšší je až Laenz Teňa. Naproti domu bratrů je kostel, tak se tam kolem čtvrté
hodiny jdu podívat a pomodlit. Mše sv. tu bývá jen někdy, jednou za čas, kněz sem dojíždí
ze Laenz Teňa, vzdáleném asi 45 km. Jeho farnost je velká tak asi jako 1/3 Moravy. Kostel je
o jedné místnosti, asi 14 m dlouhé a 7 m široké. Střecha je pokrytá vlnitým pozinkovaným
plechem. Lidí moc v kostele nebylo, asi 30, a než přišel kněz, tak se bavili jako v hospodě.
Bylo tam vedro, ale mše sv. dlouho netrvala, asi jen ½ hodiny. Když jsem vyšla ven z kostela,
začala mě objímat nějaká ženská. Já jsem ji nepoznala a ona to byla Emila, strýce Valentina
Dufka manželka (zemřel v roce 1932), nyní provdaná za Kuliga. Byla tam se svojí nejmladší
dcerou Helenou Kuligovou. Doma už nás čekala moje sestra Marie. Všichni jsme plakali,
vzpomínali na domov a naše dětská léta. Přijela se svým mužem a dcerou Andělkou
a dalšími dvěma dětmi, ale česky, kromě sestry, nikdo neuměl. V půl jedenácté se rozloučili
a jeli domů na Tres Isletas. Také mají svoje nákladní auto, ale hodně menší, než mají bratři.
Jak ten čas letí! Když jsme se v Česku rozcházely, byly jsme mladé a teď jsme na sklonku
života. Malá Marita (dcera od bratra Václava) už mně dnes česky řekla „dobrou noc,
tetičko“. Je to roztomilá drobná děvčica, velmi živá a pusa jí jede celý den naplno.
14.3.1966 – pondělí | Dobře jsem se vyspala, dopisuji dopisy domů. Horko je tu ve dne až
35°C a v noci kolem 30°C. No, snad si na to teplo zvyknu!
15.3.1966 – úterý | Spala jsem až do devíti hodin, pak jsem psala deník a chvílemi četla knihy,
přivezené z Česka. Potom jsem šla chvíli za bratry do obchodu a když mně to omrzelo, šla
jsem se projít po osadě. Stále je horko zase 35 °C ve stínu, zvečera obtěžují komáři a polvorini,
to jsou takové malé namodralé mušky, které sají krev a jsou jich snad miliony. Začínám se
nudit, bez práce dlouho nevydržím. Láďa mně půjčuje české knihy a noviny a jeho deník
ze zájezdu do Československa v r. 1948. Večer přišel Mariin bratr se ženou a třemi dětmi.
Umí dobře česky, tak si povídáme. S Láďou vzpomínáme na Kostelec, na všechny lidi v něm.
Václav byl unavený, šel tedy spát a my jsme ještě povídali a vzpomínali až do 11 hodin večer.
16.3. – středa | Dnes jsem nějak špatně spala. Dopoledne jsem byla unavená, před polednem
jsem si musela lehnout a pak mně už bylo lépe. Marie pekla na dvoře nad ohněm maso
(asado), k tomu udělala bramborový salát, bylo to moc dobré! Po obědě jsme měli hrozny
a trnky, na pití víno se sifonem. Víno je tady pořád na stole, bratři ho hodně prodají. Dnes
jim přivezli 4.500 litrů, značky „el toro“ (býk), červené. Odpoledne přišel ze Saenz Teňa
Ukrajinec. Umí docela dobře česky. Všichni jsou zvědaví, jak se mi cestovalo a jak se u nás žije.
Horko je tu jako v peci, asi 36 °C ve stínu. Obdivuji bratrovu ženu Marii, že když vaří, vydrží
u rozpáleného sporáku v tom horku. Já vůbec nemohu dýchat, stále se chodím umývat, ale
moc mě to neosvěží, neboť i voda je teplá. Večer pustí bratři dva velké větráky, ty ochlazují
a víří vzduch. Ale moc příjemné to také není, z jedné strany to chladí a z druhé strany teče
pot po těle. Z toho hrozí nachlazení. Ale co je na tom dobré, že zahání dotěrné komáry
a moskyty, kterých je tady mračna! Bratři odpočívají po celodenní práci a já třebaže nic
nedělám, jsem také unavená tím horkem a jdu spát. Pokračování příště! Mirek Dufek
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SKAUT
Betlémské světlo 2012
„To světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila.“ (Jan 1,5)
Je to tradiční skautská akce. Několik dní před štědrým dnem rakouští
skauti zažehnou v Betlémě, v jeskyni Narození Páně, světélko a dopraví ho
letecky do Vídně. Odtud je vlaky rozvezeno po celé střední a východní Evropě.
Na štědrý den pak světélko z Betléma roznáší místní skauti, jako poselství
míru, lásky a naděje do nemocnic, domovů důchodců a domácností dobré vůle.
Akce vyvrcholí na půlnočních mších, kdy skauti zapalují světýlkem oltářní svíce.
Betlémské světlo každoročně na Štědrý den roznáší i kostelečtí skauti.
Skauti mají horolezeckou stěnu
Již několik let si skauti staví u klubovny horolezeckou stěnu, vysokou téměř
7 metrů, za účelem nejen zábavy, ale také i praktického využití nabytých vědomostí.
Umět se samostatně obléci do úvazku, správnými uzly se navázat na jistící lano,
zvládat jistit druhé patří mezi základní skautské dovednosti. Na horostěně se během
měsíce vystřídalo na padesát skautů. Tedy nejen místní, ale přijeli i přespolní.
Jan Polášek
Vychází knížka o tzv. stupavských kamenech
V roce 1932 rozvířila poklidnou hladinu života
v obcích pod Chřiby zvěst, že v trati Hroby nedaleko
Stupavy byl objeven hrob sv. Metoděje. V místě,
které označila vizionářka Klementina Maštalířová,
sice nebyly nalezeny lidské ostatky, ale několik částí
kamenné desky s nápisem, který sděloval, že jde
o náhrobní desku věrozvěsta. Historii tohoto objevu
mapují v nové knize autoři Bořek Žižlavský a Vlastimil
Kořínek. Knížka Chřiby – Hledání hrobu sv. Metoděje
je to 7. svazkem edice Chřiby záhadné a mytické.
Autoři v ní neopakují jen známá fakta, ale přinášejí
nové, dosud nepublikované prameny, citují nálezové
protokoly, názory odborníků i laických badatelů,
stanoviska potomků Klementiny Maštalířové.
Celou událost zasazují do širších souvislostí hledání
věrozvěstova hrobu, kupř. na hoře sv. Klimenta
a dalších místech v Chřibech a jejich podhůří.
Čtenář tak vůbec poprvé dostává do rukou knížku,
která jej provádí všemi epizodami a peripetiemi
jednoho z nejzajímavějších otazníků naší historie.
Nový svazek edice Chřiby záhadné a mytické
v ceně 210 Kč s četnými barevnými fotografiemi
a archivními snímky bude od počátku prosince
k dostání u knihkupců a v informačních centrech
v obcích pod Chřiby (Buchlovice, Kroměříž, Kyjov, Uh.
Hradiště, Velehrad a Veselí nad Moravou).
Jiří Jilík
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SK KOSTELEC
Okénko z fotbalové přípravky.
V letošním roce byl znovu vytvořen a přihlášen oddíl Kostelecké přípravky. První tréninky
se uskutečnily na přelomu srpna pod vedením trenérské trojice Vlastimil Hampejs, Zdeněk
Navrátil a Jan Lochman. Po několika trénincích se tým ustálil na 11 členech. Konkrétně to
jsou z místních: Gazárek Tomáš, Hampejs Adrian, Kvaltin Pavel, Krýsa Vincenc, Kozák
Šimon, Navrátil David, Navrátil Tomáš a Rašták Šimon. Z přespolních to jsou Poizl Šimon,
Peška Tadeáš a Chytil Libor. Nejmladší kluci jsou ročníku narození 2006, dále 2005 a 2004.
Tréninky probíhali na fotbalovém hřišti v Kostelci a to v pondělí a čtvrtek od 17:00 hod.
V podzimní části jsme sehráli 9 utkání, v nichž jsme si připsali 2 vítězství a 7 porážek. Mladí
fotbalisté to nemají snadné. Jejich soupeři jsou z velkých měst a obcí jako jsou Hodonín,
Veselí nad Moravou, Strážnice, Bzenec, Rohatec. Kluci se však s podzimní částí vypořádali
statečně a přesto, že někteří z nich s fotbalem teprve začínají, si vedli velmi dobře. Velké díky
patří rodičům, kteří jsou ochotni vozit své děti jak na tréninky tak na zápasy. V současné
době se setkáváme 1x týdně ve sportovní hale DDM v Kyjově a to v sobotu od 16:00. Pokud
by měl někdo zájem seznámit se s fotbalovou hrou, tak je samozřejmě mezi námi vítán.
Jarní část by měla odstartovat zhruba na přelomu jarních měsíců. Mysleme na to, že mladí
fotbalisté potřebují stejnou fanouškovskou podporu jako ti starší, navíc jsou budoucností
našeho fotbalového klubu, a proto neváhejte a přijďte podpořit kluky na domácí zápasy.
Věřím, že s námi strávíte příjemný fotbalový zážitek a také se jistě pobavíte.
Jan Lochman
První část sezony se po návratu do okresního
přeboru celkem vydařila.Úvod vyšel skvěle.
Domácí výhra 4:0 nad Svatobořicemi a tři
body z Uhřic nás pasovaly na lídra soutěže.
Ovšem první derby se sousedy z Moravan nám
ukázalo, jak je okresní přebor vyrovnaný a
nevyzpytatelný. Přestože jsme byli herně lepší,
vítězství si odvezl soupeř. Nejkrásnější zápas
jsme odehráli následující týden u aspiranta
na postup v Mikulčicích.Toto utkání sneslo
ty nejpřísnější parametry. S remízou 1:1 byli
však spokojenější domácí. Povinné vítězství bylo pak doma s Tvarožnou Lhotou, která je
zřejmě odsouzena k sestupu. O týden později jsme zajížděli do Strážnice, která byla na 2. místě
tabulky. Na toto utkání bychom chtěli všichni velmi rychle zapomenout. Prohra 4:0 byla velmi
krutá. Pak přišlo další derby se Sobůlkami, které se vůbec nelišilo od derby minulého. Ač se
nám to zdálo nespravedlivé, fotbal se hraje na góly a těch dal soupeř více než my. Bojovného
ducha jsme ukázali ve Ždánicích, kde jsme hráli téměř celé utkání bez vyloučeného Milana
Fukana a přesto jsme zvítězili. Kvalitní utkání bylo k vidění o týden později s Vnorovami.
Tentokrát si soupeř nezasloužil vysokou prohru 3:0, protože předváděl pohledný a nebojácný
fotbal. Další týden se nedohrálo utkání ve Veselí kvůli velkému dešti. Jako na houpačce se
vyvíjel stav utkání v Ratíškovicích. Pro nás ale se šťastným koncem a vítězstvím 4:3. Další
pátek jsme zajížděli k odloženému utkání do Veselí, odkud jsme si odvezli bod za remízu 1:1.
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Hned v neděli nás čekal soupeř z Dambořic, který se na nás perfektně připravil a předvedl
nejlepší výkon ze všech ostatních týmů. Na debaklu 0:3 se také podepsala únava z pátečního
zápasu. Poslední utkání podzimní části jsme odehráli v Ježově a připsali si tři body za výhru
2:0 ve velmi sychravém počasí. O týden později za krásného podzimního času se předehrávalo
první jarní utkání s Uhřicemi. Také odveta se nám povedla. Vítězstvím 3:1 jsme uzavřeli účet
s 26 body, které zajišťovaly 4. místo v tabulce se ztrátou 3 bodů na první Strážnici. Dorost
se v tomto ročníku spojil s družstvy Vlkoše a Vracova a pod názvem „Morava“ jsme hráli
okresní přebor a III.třídu. Výsledky zatím nejsou moc uspokojivé. Toto sdružení se potýká
se spoustou věcí, které je třeba postupně zlepšovat. Hlavní věcí jsou tréninky. Je nedostatek
trenérů a vedoucích. Proto uvítáme každého, kdo by měl o tuto práci zájem. Za náš klub je
u dorostu pouze Laďa Šimeček.
Další družstvo, které hraje mistrovská utkání, jsou mladší žáci. Pod vedením Milana
Kopeckého dosahují kluci dobrých výsledků.
Novinkou je založení mladší přípravky, kterou si vzal na starost Jan Lochman. Stal se velmi
oblíbený a dětí neustále přibývá. Poděkování za pomoc při trenérské práci patří také Vlastovi
Hampejsovi, Janu Kvaltinovi a doktoru Průdkovi.
Zimní příprava bude stejná jako loni. Účastníme se turnaje v Kyjově, kde budou našimi
soupeři: Moravany, Sobůlky, Lovčice, Bučovice, Osvětimany, Koryčany a Mokrý háj ze
Slovenska. Začínat by se mělo 2. února 2013. Podrobný rozpis utkání bude po losování na
našich webových stránkách: www.sk-kostelec.cz .
Mgr. Břetislav Junášek
předseda SK
ZIMNÍ TURNAJ
SOBOTA

26. 1. 2012

14:00 hod

KOSTELEC - MOKRÝ HÁJ

NEDĚLE

10. 2. 2012

12:00 hod

KOSTELEC -ŽÁDOVICE

NEDĚLE

17. 2. 2012

10:00 hod

KOSTELEC - OSVĚTIMANY

SOBOTA

23. 2. 2012

12:00 hod

KOSTELEC - BUČOVICE

SOBOTA

2. 3. 2012

12:00 hod

KOSTELEC - LOVČICE

NEDĚLE

10. 3. 2012

10:00 hod

KOSTELEC - KORYČANY
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ÚSMĚVY KOLEM VÍNA
Sotva Joža naslopaný jak zákon káže otevřel dveře do předsíně, přivítala ho manželka takovou fackou,
že se mu dělaly červený kola před očima.“Do frasa“ ulevil si Joža a o tůhle ruku jsem já blbec kdysi
dobrovolně prosil.
•
Francek přišel dom ze sklípku až kolem čtvrté ráno A jak na potvoru se probudila manželka a ptala
se kolik je hodin. „Spi babulko, je teprv jedna“ konejšil ju Francek. Sotvá to dořekl, z hodin vykůkla
kukačka a zakukala čtyřikrát. Francek se zlostně otočil a povídá: „Mrcho jedna, nemusíš to opakovat
čtyřikrát, nejsu přece hluchý “.
•
Martin sedí v nedělu večír a j s manželků u skleničky Frankovky a díva jí se na televizu. Když je to
nejza jímavější, někdo zazvoní u dveří. Martin se s nechuťů zvedne a cestou ke dveřím nadává, keho to
čert k nim nese. Otevře dveře a s příchozí se zdraví ne moc vybíravě. Ale víta jte kmotřenko. Špekuluju,
co za sviňu šantavů k nám leze včil večír otravovat a oni zatím kmotřenka, tož pote dál.
•
Honzo, co říkáš starej, dyž přijdeš ze sklípku večír dom? No co bych říkal.
Dycky stačím říct dobrý večír a potom už mluví enom ona.
•
Čenda se vracá v rozjařeným stavu z vinárně a aby předešél starů v její výřečnosti, hneď u dveří spustí.
Představ si Apolénko, že tě dnes ve vinárně chlapi pomlůvali. Prej si velice distinguovaná. A co to
znamená? ptala se. No to nevím, ale pro jistotu sem každýmu jednu vrazíl.
•
Mladí ženáči Jožka a Janek byli ve sklípku až přes půlnoc. Ráno se potkali a Jožka se ptál Janka jak
doma dopadl. Tož nebylo to nejhorší. Milada měla akorát moc řečí a jaks dopadl ty? Nemáš trochu
opuchlů hubu? Tož trochu ano, ale tý dva děravý zuby sem si chťél vytrhnůt už předtým.
•
Zasej si Lojzo ožralý jako prase, říká tetka Fanča. Vím, ale já se z toho vyspím, ale vy s tým opičím
ksichtem budete žít až do smrti.
•
Po půlnoci přijdů tetka F iluša do vinárny a pta jí se vrchního. Není tady můj starý?
Nó ostali tady pod stolem eště tří, možete si vybrat!
•
Strýc Martin šel navečír ze sklepa. Opackoval a spadl. Zasakrovál a zabědovál, když si všíml, že mu na
ruce teče cosi červenýho, olízl to a ulevil si. Ja j Bože to je dobře, že je to enom krív, už sem se lekl,
že je to Portugal, co si nesu dom.
•
Chlubí se Francek Poláškůj Martinovi Šustkovi. V nedělu za mnů přijela galánka z Hodonína. Pozval
sem ju do sklepa a představ si co se nestalo. Přivedl sem ju do jinačího stavu. Kecáš jak bys to hneď
poznál? No dyž došla byla ve stavu střízlivým a dyž odcházela, byla ve stavu podnapilým.
•
Tetka Mařka zastavijů stařečka Poláška před sklepem. Potřebovala bych pro starýho červený víno,
trochu maródí. Može byt, říká stařeček, mám tam archivní Frankovku po štyřiceti. Po štyřiceti? Ale
stařečku, uhybá tetka, tak velice nemocný on zasej néni.
•
Starý Matůš seděl před bůdů na lavce s chlapama, naráz hodil do sabe pohár a říká. Tož chlapi už tu
s vama dlůho nebudu. Ale Matůšu nemysli na nejhorší, dyť si zdravý jak dubisko. No to su, ale vidím
že sem ide moje stará.
•
Ty si to dneska od manželky pořádně vypiješ, říká kamarád, který Janka doprovází domů. Neměl pravdu.
Doma jsem si to do manželky enom slízl.
•
Tati, ukaž mně toho tvojeho draka. Jakýho draka ptá se otec? No přece včerá jaks přišél dom, tak
maminka říkala, že máš zas pořádnýho draka!
•
Strýc Martin pozvali do sklepa Tondu a Juru na mladý víno. Dyš Ti nekerý nešmakuje, říká Tonda Jurovi,
tak to nevylívej pořád pod stůl! To je Ti líto teho trochu vína?
To né, ale kdo má potom ležat v tem mokru!

Svatováclavský hody v Kostelci
Stárci a stárky: Vašek Lochman a Michaela Šalšová, Jakub Šůstek a Alžběta Doležalová
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