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Obecní zpravodaj
Slovo starostky
Vážení spoluobčané, přichází do Vašich
domovů souhrnný zpravodaj o dění
v obci v tomto roce 2021.
Dovolím si Vám nastínit co nového v letošním roce v naší obci vzniklo, na čem
pracujeme a co připravujeme. Na jaře tohoto roku zastupitelstvo obce schválilo
dva úvěry celkem ve výši 14 mil. Kč od Komerční banky, a to na financování chodníku a kanalizace v Moravanské ulici a na
plánované veřejné osvětlení. Se stavbou
se započalo v letních měsících a nyní je
stavba těsně před ukončením.
V lednu jste mohli vidět geometry, jak
začínají vyměřovat pozemky k protierozním opatřením v pěti lokalitách (viz obr.
Zpravodajství). Realizovaná opatření sotva byla ukončena, prodělala zatěžkávací
zkoušku ve večerních hodinách 21.6. Během 40 ti minut napršelo až 45 mm vody.
Došlo i na zaplavení zahrad v Čeložnické
ulici, kvůli kterým se tato opatření hlavně
realizovala, ale prudký přívalový déšť vykonal své, nové protierozní meze nebyly
dostatečně zpevněny mladým travním
drnem a nebyly schopny pojmout a zadržet prudký nával deště. Pro spoustu
vysázených stromů a keřů bylo deštivé
jaro velmi příznivé a přejeme si, aby výsadby dobře zakořenily a dílo sloužilo
svému účelu. Firma bude provádět ještě
následnou údržbu po dobu 2 let. V jar-

ních měsících jsme také pokračovali ve
stavbě hřbitovní zdi. Pro setkávání, sport
i zábavu generací dětí, rodičů i prarodičů
jsme využili prázdný prostor u hřiště, na
který byly instalovány herní prvky pro
děti s lavičkami a prostor byl doplněn
stromy a keři. Školní prázdniny jsme využili k výměně oken, vchodových dveří,
výmalbě základní školy, opravě učebny
školní družiny a doplnění herních prvků
v zahradě mateřské školy.
V objemu velkých čísel obec proinvestovala v tomto roce 19 mil. Kč a připravuje
projekty k realizaci i na příští rok - projektovou dokumentaci k odkanalizování celé
obce s výtlakem na čističku do Kyjova,
opravu jeviště kulturního domu. Omlouvám se všem občanům, kterých se týká
kabelizace nízkého napětí a kteří stále
čekají s opravou fasády nebo předzahrádky, že tato akce nemá doposud platné
stavební povolení, stejně tak i veřejného
osvětlení na návsi.
O rozpočtu na příští rok se rozhodne v závěru tohoto roku.
Za snahu, kterou obec věnuje aktivitám
pro všechny generace, byla obec poctěna na dobu 3 let používat titul „Obec přátelská rodině“. Rodina nejsou jen mladé
maminky, tátové a jejich děti, ale jsou to
i dědečkové a babičky, kteří žijí s námi, pro
nás a my pro ně.

Zprávičky z obce
Změna poplatků v roce 2022
Poplatek za stočné v roce 2022 je stanoven ve výši 400,- Kč za
osobu a rok.
Poplatek za svoz pevného domovního odpadu v roce 2022 činí
600,- Kč za osobu a rok.
Poplatky se budou vybírat od 17. ledna 2022. Lze je uhradit
osobně u poštovní přepážky v hotovosti nebo kartou anebo
bankovním převodem na účet obce č. 9322671/0100 s variabilním symbolem čísla popisného. Celkovou výši poplatku za
domácnost si můžete ověřit na telefonním čísle 775 867 855.
Vzhledem k epidemiologické situaci upřednostňujeme hrazení
poplatků bankovním převodem na účet obce.
Známku na popelnici si vyzvednete osobně u poštovní přepážky. Pokud nebude na popelnici známka 2022, společnost EKOR
jí od měsíce února nevyveze.
Svoz odpadů se v příštím roce nemění. Směsný komunální odpad se bude vyvážet ve středu v lichý týden a bioodpad v sudý
týden.
Poplatek za psa je výši 100,- Kč.
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I když toto ocenění není honorováno žádnými financemi, děkuji všem spolupracujícím občanům za úsilí, které vynaložili.
Dokázali jsme před odbornou porotou, že
naše obec se zajímá o své občany tak, jak
některá okresní města, nebo velké městské části.
Každoročně se na podzim setkáváme se
seniory, stejně jako loni, i letos se tato akce
nemohla uskutečnit. Setkání se uskuteční,
jak jen to bude možné. Stejně tak v ohrožení je i vánoční zpívání a lednové akce
v kulturním domě.
Naopak letos proběhlo jinak tradiční vítání občánků. Nejmladší občánky s rodiči
a jejich příbuznými jsme přivítali v sále
kulturního domu. Toto mezigenerační
setkání přispělo k posílení občanských
i rodinných vazeb a bylo příjemným zpestřením nedělního odpoledne pro všechny.
Děkuji všem zaměstnancům úřadu obce,
všem technickým zaměstnancům, zastupitelům i zaměstnancům školy za práci
a úsilí ke spokojenému žití v Kostelci.
A samozřejmě děkuji i těm, komu není
lhostejný život v obci a ochotně se účastní
a organizuje společenské a sportovní dění
v obci.
Přeji nám všem do nového roku pohodu
domova, pohodu s přáteli i našimi sousedy. Stálé zdraví, spokojenost a klidné žití.
S úctou Vlasta Lochmanová

Otevírací doba v době vánočních svátků
Obecní úřad:
Od 23.12.2021 do 28.12.2021 – ZAVŘENO
29. 12. 2021 – od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h
Od 30.12.2021 do 31.12.2021 – ZAVŘENO
Pošta Partner:
23.12.2021 – od 8.00 h do 12.00 h
27.12.2021 – ZAVŘENO
28.12.2021 – od 8.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 15.00 h
29.12.2021 – od 8.00 h do 11.00 h a od 14.00 h do 16.30 h
30.12.2021 - od 8.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 15.00 h
31.12.2021 – ZAVŘENO

Statistika obyvatel k 1.12.2021
K 01.01.2021
Narození
Úmrtí

886
6
2

Přihlášeno
Odhlášeno
Počet obyvatel

32
18
904
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021
Kraj: Jihomoravský kraj
Obec: Kostelec

Okres: Hodonín
Název strany

Počet hlasů

%

Název strany

Počet hlasů

%

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

21

3.96

Strana zelených

6

1.13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

183

34.59

Švýcarská demokracie

0

0

SENIOŘI 21

0

0

VOLNÝ blok

8

1.51

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0

Svoboda a př. demokracie (SPD)

53

10.01

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0

Česká str.sociálně demokrat.

24

4.53

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

65

12.28

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0

Komunistická str. Čech a Moravy

23

4.34

Trikolora Svobodní Soukromníci

11

2.07

Moravské zemské hnutí

0

0

Aliance pro budoucnost

0

0

ANO 2011

130

24.57

Hnutí Prameny

2

0.37

Otevřeme ČR normálnímu životu

1

0.18

Levice

0

0

Moravané

2

0.37

Společenská kronika
Jubilanti
Leden
Únor
Březen
Duben
Červenec
Srpen
Září
Listopad
Prosinec

80 let Vojtěška Křenková
85 let Helena Fojtíková
90 let Jan Zimáček
80 let Štěpán Kozák
80 let Ludmila Šimečková
80 let Jarmila Možišová
95 let Anna Polášková
80 let Jiří Škoda
90 let Marie Horáková
90 let Vlasta Augustinová
90 let Květoslava Dufková

Narozené děti
VICTORIA KRIŽÁNKOVÁ - narozena dne 14. prosince 2020, dcera
Mária Križánka a Lenky Horákové
AMÁLIE RONKOVÁ - narozena dne 14. února 2021, dcera Martina
a Adély Ronkových
FILIP ŠUŠÁK - narozen dne 16. dubna 2021, syn Jiřího Šušáka
a Evy Zemánkové
NATÁLIE ZBOŘILOVÁ - narozena dne 10. května 2021, dcera Ladislava Zbořila a Jany Šofrové

Úmrtí
Duben
Říjen

Anděla Šimečková roč. 1936
Miroslava Graclíková, roč. 1941

Sňatky v Kostelci
26.6.2021 Barbora Martinková a Václav Dědourek
14.8.2021 Soňa Balajková a Ivan Vinca
28.8.2021 Hana Žehrová a Radek Hochman

TEREZA HOCHMANOVÁ - narozena dne 31. srpna 2021, dcera Lukáše Hochmana a Jany Šalšové

50 let Zlatá svatba

EMA POLICKÁ - narozena dne 9. října 2021, dcera Lukáše Polického a Denisy Polcrové

11.9.1971
23.10.21971

ZORA UHLÍKOVÁ - narozena dne 11. října 2021, dcera Davida
a Michaeli Uhlíkových

Obecním úřadem bylo provedeno 27 sňatků v matričním obvodu Kostelec.

Kostelecký zpravodaj

Marie a Jan Šalšovi
Jaroslava a Josef Lungovi
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Vítání občánků
Dne 11. července 2021 připravil Sbor pro občanské záležitosti v Kostelci slavnostní přivítání občánků, narozených v roce 2020 a 2021.
Starostka přivítala do obce Kostelec pět chlapců - Teodora Olasze, Daniela Křižku, Nikolase Mezíka, Vojtěcha Pernicu, Filipa Šušáka
a šest holčiček - Sáru Horákovou, Elu Šimkovou, Adinu Letochovou, Victorii Križánkovou, Natálii Zbořilovou a Amálii Ronkovou.

Vernisáž
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Narození v Kostelci před 100 lety
Narození

č.p.

Kostelec rok 1921

Sňatek, úmrtí

03.01.1921

187

Josef Klimek

zemřel 07.04.1921

08.01.1921

170

František Martin Jaroš

sňatek 1949 s Annou Zádilskou v Hovězí

12.01.1921

167

Marie Bohumila Florecová

sňatek 1939 s Františkem Moudrým

18.01.1921

115

Jan Ludvík Kučera

22.01.1921

189

Františka Terezie Křenková

24.01.1921

154

Maria Anna Jarošová

03.03.1921

90

Miroslav Ondrášek

zemřel 12.12.1921

25.03.1921

164

Ludmila Hedvika Chromá

zemřela 03.12.1921

20.04.1921

68

František Alois Soukup

sňatek 1942 s Věrou Melicharovou

21.04.1921

149

Vojtěch František Dufek

zemřel 02.08.1921

26.04.1921

42

Anežka Jarošová

zemřela 11.02.1922

26.04.1921

42

Vojtěška Jarošová

zemřela 26.01.1922

12.05.1921

128

Jan Václav Vala

zemřel 26.05.1921

12.05.1921

192

Josef Dikovský

sňatek 1940 s Libuší Rýznerovou

11.05.1921

95

František Jan Havliš

13.05.1921

88

Alois Jan Matela

žil v Dubňanech

29.05.1921

32

Rostislav Josef Horák

sňatek 1942 s Boženou Chromou

03.06.1921

157

Ladislav Kudr

sňatek 1944 s Antonií Ondříškovou

10.06.1921

124

Antonín František Polášek

sňatek 1943 s Annou Maluškovou

05.07.1921

182

Růžena Anna Koutná

sňatek 1943 s Jakubem Drobilem

15.07.1921

25

Vít Aleš Urban

zemřel 15.11.1921

22.07.1921

135

František Vycudilík

sňatek 1949 s Marií Jurčíkovou

28.07.1921

108

Josef František Švábek

sňatek 1947 s Anežkou Šnajdrovou

28.08.1921

94

Jan Křenek

zemřel 31.08.1921

04.09.1921

34

Marie Něničková

zemřela 28.04.1950 v Kostelci

20.09.1921

107

Jaroslav Václav Blažek

zemřel 17.10.1921

26.09.1921

159

Václav Martin Kúřil

žil a pracoval ve Zlíně

29.09.1921

178

Václav Jan Malíšek

zemřel 22.10.1921

24.10.1921

16

Josef Šalša

zemřel 25.11.1921

03.11.1921

32

Antonie Horáková

sňatek 1942 s Josefem Barákem v Bučovicích

04.11.1921

136

Maria Františka Rajsiglová

06.11.1921

107

Františka Ludmila Frolcová

sňatek 1946 s Josefem Rajnochem

10.11.1921

119

Květoslava Marie Zapletalová

sňatek 1942 s Josefem Dubským

15.11.1921

130

Jan Marcelín Chamraďa

sňatek 1947 s Františkou Křenkovou

19.11.1921

185

Drahomír Josef Havliš

zemřel 27.08.1922

09.12.1921

26

Ludvík Kučera

zemřel při náletu v Německu

09.12.1921

167

František Štěpán Kroupa

sňatek 1951 s Boženou Hejdovou v Kostelci

Celkem
Z toho:

sňatek 1947 s Janem Chamraďou

37 narozených
14 zemřelo ve velmi mladém věku
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100 let od narození Ladislava Kudra
Pan Ladislav Kudr se narodil 3.6.1921
v Kostelci. Jeho otec byl sklář, přiženil se
do Kostelce z Věteřova, jeho rod přišel na
Moravu ze severní Francie. Dlouhá léta byl
kostelníkem v našem kostele. Jeho matka
Marie, rozená Dolanová (pocházela z pěti
dětí) měla v Kostelci ještě dva sourozence,
Jaroslava, který pracoval na velkostatku,
byl kostelníkem a hrobníkem, druhý její
bratr Bartoš Dolan byl havířem.
Ladislav Kudr se narodil jako druhorozený syn a vyrůstal spolu se sourozenci
starším bratrem Františkem a mladšími
Zdeňkem, Mirkem a sestrou Boženou.
Po vychození obecné školy se Ladislav Kudr vyučil zahradníkem v Hodoníně
v zahradnictví Werner. V roce 1939 odešel
do Zlína, pracoval u obuvnické firmy Baťa
jako vedoucí úseku výsadby květin v zahradnictví p. Smolky.
Jakožto narozený v roce 1921, byl totálně nasazený na nucené práce v německém Dortmundu.
Ze zdravotních důvodů se ještě během války vrátil a v roce 1944 se oženil
s Antonií Ondříškovou.
Za války se připojil do zahradničení ke
svému bratranci Josefu Dolanovi z č. p. 7,
který provozoval zahradnictví na Stružině
u nětčického mostu. Pěstovali salát, okurky, květák, kedlubny v pařnících. Zahradnictví bylo výhodně umístěno u potoka,
ale v mrazivé kotlině, takže se stávalo, že
úroda byla zničena jarními mrazíky. Rozhodl se, že začne hospodařit sám, koupil
lúku na Vídeňské špici a postavil tam první
vytápěný skleník. Říkal, že to bylo nejlépe
položené místo v Kostelci, neboť když šli
Moravjáci přes Vinohrádky z kostela, zastavili se ve skleníku. Chtěl postavit vytápěné skleníky od firmy Henč, které doposud stojí např. v Žádovicích. Od roku 1949
v Kostelci probíhal proces združstevňování a bylo jasné, že by o všechnu investici
přišel. I tak přišel o veškeré květiny vypěstované na Svátky všech svatých a jeho
pařeništní okna byla použita na pařeniště, které družstvo vybudovalo u potoka
(dnes směr hřiště, nyní zastavěno domy
č.p. 307, 308, 309, 310).
V roce 1959 odešel pracovat do Žádovic, zahradničení se tam vedlo dobře, odměňování se řídilo podle tzv. pracovních
jednotek a vedoucí místa byla silně politicky obsazována. Proto se vrátil do Zlína
a pracoval v ZPS Zlín. Na základě vyhlášky
o návratu pracovních sil s ukončeným zemědělským vzděláním byl i on nucen vrá-
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tit se zpět do zemědělství. Nastoupil tedy
do Zahrady v Kyjově, kde byl až do roku
1964, poté nastoupil na SOU ve Bzenci,
kde vyučoval až do starobního důchodu.
S manželkou Antonií vychovali dva
syny. Po práci společně pěstovali květiny,
hlavně hřbitovní výsadby, voskovky, macešky, petúnie, salvie a nádherné hrnkové
chryzantémy, pro které si lidé dojížděli
z celého okolí. Věnovali se též smutečním
a příležitostným vazbám. Obstarávali květinovou výzdobu kostela.
Ladislav Kudr byl velmi aktivní v zahrádkářském spolku, který vybudoval
v obci výkupnu ovoce a zeleniny pro
Frutu Bzenec a Mařatice. Tím se ukončilo
dojíždění do výkupen do Moravan nebo
do Kyjova. Naopak, Kostelec zaznamenal
velkou progresivní změnu. Velkým přínosem byl i obchod s průmyslovými hnojivy a chemickými prostředky, kterých se
drobným pěstitelům nedostávalo.
Se slečnou Štěpánkou Zemkovou spolupracoval na úpravě hřbitova, návsi, Pan-

ské zahrady a skalkových úpravách před
domy.
Vedl Slovácký krúžek v Kostelci a po
jeho zániku se věnoval práci s mládeží, organizaci dožínek, hodů a Slováckých roků.
Díky němu čte stárek u farních vrat čtení
o věnci, které má až mystický obsah.
Po roce 1989 byl aktivně činný v Občanském fóru, ve Straně lidové a v devadesátých letech byl místostarostou obce.
Měl mimořádné pověření k podávání svatého přijímání (akolyta) a sloužil u obětního stolu až do vysokého věku.
Odešel na věčnost v 96 ti letech v roce
2017.
Zapsala s pomocí syna Pavla
Vlasta Lochmanová
Pokud jste dočetli tento článek až do
konce, prosím ty, kteří vlastní fotografie
výsadeb růží, květinových zahrádek atp.,
aby se s námi o tyto své hodnoty podělili,
mohly by být zpřístupněny pro širší veřejnost.
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Přehled zrealizovaných a rozpracovaných investičních akcí
v roce 2021
Nákup skladu „Pode dvorem“, severní část

1.000.000 Kč uhrazeno

Obnova hřbitovní zdi

1.639.953 Kč přislíbená dotace

500.000 Kč

Veřejné hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek

1.512.128 Kč přijatá dotace

853.353 Kč

Projekt ,,Založení vybraných krajinných prvků v k. ú. Kostelec u Kyjova“

4.354.104 Kč přijatá dotace

3.918.614 Kč

521.496 Kč přijatá dotace

222.000 Kč

Zvelebení školy a zahrady mateřské školy
Rekonstrukce stoky A-F

6.000.396 Kč uhrazeno

Chodník podél silnice III/42215 1. etapa

3.593.481 Kč přislíbená dotace

Projektová dokumentace na Polní cesty /od hřbitova k farmě/

285.560 Kč uhrazeno

Veřejné osvětlení v obci

172.338 Kč uhrazeno

Výsadba stromů „ke Kelčanům“

111.300 Kč přislíbená dotace

Celkem za investiční akce k 1.12.2021 činí

Kostelecký zpravodaj

1.000.000 Kč

3.413.806,95 Kč

110.000 Kč

19.190.756 Kč
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Školní okénko
Podobně jako začátek školního roku
2020/21, kdy byla škola na podzim Krajskou hygienickou stanicí v Brně uzavřena
a byla nařízena 14 denní karanténa, která
následně přešla do celostátního uzavření
škol, tak i část druhého pololetí strávili žáci
na distanční výuce. Tyto výpadky klasické výuky nejhůře dopadaly na nejmladší
žáky v 1. a 2. ročníku, ale i starší žáci postupně ztráceli motivaci k učení a pociťovali velký úbytek sociálních kontaktů, které škola přirozeně nabízí.
Žáci na distanční výuce pracovali v online prostředí, které si zvolili jednotliví třídní učitelé. Pro všechny zúčastněné (rodiče,
děti, učitele) to bylo velice náročné období. Po návratu žáků do školy se rozběhlo
od 1. do 5. ročníku doučování z hlavních
předmětů, aby se alespoň částečně dohnaly ztráty ve vzdělání. Během distančního vzdělávání proběhla ve škole kontrola
ČŠI. Škola byla hodnocena velice kladně.
Jediná připomínka byla k délce distanční

výuky (měli jsme podle ČŠI více hodin online výuky, než by odpovídalo věku žáků).
To bylo v rozporu s názorem některých
rodičů, kterým se zdála délka online výuky
naopak nedostatečná.
Škola byla poprvé financována podle
nových pravidel. Při srovnání s minulým
financováním podle počtu dětí a žáků
je rozpočet vyšší než dříve. Výhoda je, že
podle nových pravidel se škola nemusí
tolik obávat případného úbytku dětí nebo
žáků. Nám nové financování pomohlo zřídit další oddělení školní družiny pro děti
z přípravné třídy a 1. ročníku. V personální
oblasti nenastaly v základní škole žádné
změny. V Mateřské škole v Kostelci vhodnou skladbu paní učitelek stále hledáme.
Škola ukončila v srpnu dvouletý projekt s názvem „Kostelec škola 2“ /operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
z MŠMT tzv. Šablony II/.
Nový školní rok 2021/22 byl slavnostně zahájen pro děti přípravné třídy, žáky

1. ročníku a jejich rodiče v tělocvičně. Organizace školy je stejná jako v loňském
roce. V mateřské škole je jedno oddělení.
Do funkce vedoucí učitelky byla od 1. září
jmenována paní učitelka Pavlína Syslová.
Ta již na naší škole působila ve funkci učitelky MŠ a později jako učitelka přípravné
třídy.
V základní škole je zřízena přípravná třída, 1. ročník, spojený 2. a 3. ročník
a 4. a 5. ročník, školní družina se dvěma
odděleními. Od září jsme zahájili nový
projekt Šablony III. Získané prostředky budou použity na projekty pro děti ve škole i mimo školu, doučování žáků a kluby
zábavné logiky. Do projektu je zapojena
i mateřská škola. Pro děti a žáky připravují
pedagogičtí pracovníci spoustu zajímavých akcí. Doufejme, že nám nikdo a nic
nebude bránit v tom, abychom je všechny
mohli uskutečnit a prožili školní rok radostně, činorodě a klidně.
Dušan Kovář, ředitel ZŠ

Dýňové odpoledne
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Farnost
Drazí přátelé, sestry a bratři,
chci Vás srdečně pozdravit těmito
řádky. Ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky bude rozhraní adventu a Vánoc. Pro
křesťany to jsou dny, ve kterých si připomeneme přípravu na příchod Ježíše Krista a oslavíme jeho narození. Myslím však,
že „kouzlu“ těchto dvou období podléhá
každý člověk. Adventní věnec se u většiny z nás stal samozřejmostí, o vánočním
stromečku a dalších vánočních zvycích
ani nemluvím. Je to doba, ve které jsme
zváni k niternějšímu prožívání svého lidství. Kdesi jsem četl následující slova: „Bu-

deš hluboce litovat, že jsi nevěnoval čas
úsměvu, objetí, polibku, že jsi byl příliš
zaměstnaný, než abys někomu pomohl,
…“. Stávat se stále lepším je úkolem každého z nás. A doba adventu a Vánoc nás
k tomu zvou. Pokusme se trochu vyrůst
v lásce, v dobrotě, ve vnímavosti, aby
i letošní blížící se Vánoce mohli být alespoň o něco krásnější než ty loňské. Snaha
vždy stojí za to! Naše doba, zvláště nyní,
potřebuje mnoho dobra. Vánoce hovoří
o narození Ježíše v městě Betlémě, jak
říká Starý zákon, o příchodu krále pokoje
a míru. Při pohledu do našich betlémů,

Dožínková mše svatá

na narozeného Ježíše, prosme o pokoj
a mír a upřímně se snažme jej sami žít.
Přeji také mnoho sil a trpělivosti
v době, kterou prožíváme. I tato těžká
doba nám může přinést něco dobrého. Třeba vědomí toho, že kolem sebe
mám někoho blízkého, kdo mě má rád,
komu jsem drahý a vzácný. Podívejme
se dobře kolem sebe a nezapomeňme
takovému člověku, jak jsem výše uvedl
poděkovat.
Přeji každému z Vás požehnané a radostné dny
P. Vladimír Mrázek

Mše svatá u lip spojená s žehnáním krajinných prvků

Svatováclavský hody
Po roční covidem způsobené odmlce se v Kostelci zase konaly tradiční svatováclavský hody. Během příprav jsme se stále
potýkali s „covid“ omezeními a přemýšleli, jaké vlastně budou.
Přijdou lidé, bude dost krojovaných? Naše obavy se rozptýlily hned v sobotu odpoledne na návsi, kde se krojovaní začali
scházet za prvních tónů dechové hudby Žadovjáci. Do kroje se
oblékla spousta mladých, starších a co nás moc těší, také našich
nejmenších, tedy budoucnosti naší tradice. Přibližně v 16:30
na povel stárka Kuby Doležala vyrazil hodový průvod z návsi

Kostelecký zpravodaj

na obecní úřad žádat o povolení hodů. Povolování hodů bylo
v Kostelci „narušeno“ žebříkovými kluky, kteří přinesli své vlastní
hodové zákony a rozhodli, že podle nich se budou hody řídit.
V artikulách mimo jiné vysvětlili, proč se letos hody konaly pouze s jedním stárkovským párem a také stárky Báru Vobořilovou
a Kubu Doležala představili. Následně paní starostka hody povolila a pravé hodové veselí mohlo začít. V sobotu se již tradičně
šlo ke stárce pro hodový věnec (zvaný devatero) a večer následovala taneční zábava, Žadovjáci hráli skoro až do rána.
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Nedělní hodování dle tradice začalo slavným průvodem
na mši svatou, což pro některé, kterým se z muziky nechtělo
domů, bylo náročné. Přesto se opět sešla hezká řádka krojovaných a chvíli po 10. hodině vyrazil průvod všech obcí kostelecké farnosti (Kostelec, Moravany, Čeložnice a Hýsly) doprovázený
dechovou hudbou vzhůru nad obec Kostelec ke kostelu svatého
Václava. V krojích dorazili zástupci všech okolních obcí včetně starostů a kostelecké starostky. Letošní mše svatá se i díky krásnému
počasí mohla konat před kostelem. Pestrost barev v podzimním
slunci dodala mši svaté opravdové kouzlo. Odpolední program
započal návštěvou fary, kde kostelecká chasa předáním hodového věnce poděkovala duchovnímu správci Otci Markovi a panu
děkanu Vladimírovi za jejich službu pro obec. Poté vyrazila chasa
ke starostce pro hodového káčera a následně se na Panské zahradě konalo jeho kradení. Úspěšným zlodějem byl letos Pavel
Šimík z Kostelce. Ti, kterým ještě zbyly síly, vyrazili na večerní
zábavu, kde se v závěru konala tradiční sóla bez bot, bez košile
a v trenkách. Jako překvapení letošních hodů byli na nedělní muzice představeni stárci příštích hodů, takže se můžeme těšit na
kompletní čtverku, tentokráte ve složení Hanka Vlasáková, Ema
Navrátilová, Michal Ondříšek a Tomáš Kopecký. A pak už se jen
hrálo, zpívalo a hodovalo až do rána…
Všechny naše počáteční rozpaky z toho, že budou hody po
roční pauze, jenom s jedním párem a kdoví co ještě, byly dokonale rozmetány. Hody se náramně vydařily a všichni se už těšíme na ty příští!
Pavel Borkovec
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Pouliční fotbalový turnaj 2021
V sobotu 31. července se konal již VI. ročník pouličního fotbalového turnaje. S radostí můžeme říci, že se stal již nedílnou
součástí kosteleckého léta. Letošní turnaj byl přece jen trochu
jiný než všechny předchozí, nešlo jen o setkání s přáteli a trochu
sportu, letos jsme také pořádali sbírku na podporu obyvatel Mikulčic zasažených červnových tornádem.
Nejdříve ale k fotbalu. Turnaje se již tradičně účastnila 4 mužstva, k vidění byly krásné góly, úsměvné momenty i bezchybný
rozhodčí. Vítězství letos poprvé v historii slavili fotbalisté „Čeložnické + Vídeňky“, když ve finále porazili mužstvo ulic „Kradlov +
U Hřiště“. Konečně můžeme říct, že titul je tam, kam patří.
Jak bylo zmíněno v úvodu, Pouliční fotbalový turnaj není
zdaleka jen o fotbale, mnohem důležitější, zvláště v dnešní
době, je setkávání s přáteli, zastavení se a také třeba posezení
u pohárku dobrého vína. Je již dobrým zvykem, že se zde prezentují také Zahrádkáři ochutnávkou vín místních vinařů, ta
byla letos doplněna o vína vinařů z Mikulčic, konkrétně z vinařství Marada Mikulčice a z vinařství Dvořáček LTM Mikulčice. Obě
tato vinařství byla zasažena tornádem a rozšířením naší ochutnávky o jejich vína jsme je alespoň trochu podpořili. Současně
během pouličního turnaje proběhla dobročinná sbírka na podporu rodiny z Mikulčic, která při tornádu přišla o rodinný dům.
Večer na všechny samozřejmě čekala taneční zábava, během
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níž proběhla dražba vín z Mikulčic (aukce 4 láhví vynesla částku
6 200 Kč – díky všem, kteří se do dražby zapojili). Peníze byly
předány vinařům z Mikulčic. Rodině, která při tornádu přišla
o rodinný dům, jsme přispěli částkou 15 000 Kč!
Na závěr velký dík všem, kteří se na organizaci akce podíleli,
všem, kteří se akce zúčastnili, a hlavně všem, kteří finančním příspěvkem lidi zasažené tornádem podpořili.
V Kostelci na pouličáku zase za rok na viděnou.
Za organizační tým Pavel Borkovec
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Aerobic
V létě letošního roku došlo ke sloučení dvou velkých klubů
Aerobic Kostelec a Aerobic N.K. Kyjov. Nový klub, který tímto
sloučením vznikl, dostal název Aerobic Centrum Kyjov.
Na konci srpna proběhlo velké letní soustředění na penzionu Malovaném v Osvětimanech. Soustředění bylo naší první
společnou akcí. Všichni jsme se navzájem seznamovali a navazovali nová přátelství i díky programu, který celé soustředění
doprovázel. Tématem totiž byla Pevnost Boyard. Děvčata byla
rozdělena do týmů, ve kterých společně plnila úkoly a hrála
hry. Samozřejmě nechyběla dřina v podobně společných průpravných tréninků a posilování. Na ukončení týdne plného dřiny, píle, soustředění, ale i radosti, smíchu a přátelství, společně
děvčata s trenéry opékali špekáčky, zpívali u ohně a také proběhla závěrečná diskotéka plná úžasných tanečků a soutěže
o nejkrásnější účes.
Klub Aerobic Centrum Kyjov má hned několik týmů. Skupinky jsou rozděleny do různých věkových kategorií od našich
nejmladších holčiček až po ty nejstarší slečny. V našich týmech
najdete zastoupen komerční, step, fitness a sportovní aerobic.
Sezónu jsme započali již v září. Každé pondělí probíhají
průpravné tréninky, které mají děvčata společné. Během týdne jsou pak rozděleny do svých týmů a každý má 2x týdně 1,5
hodinový choreografický trénink se svým trenérem.
Těšíme se z nového spojení a navázání přátelství. Už se pilně připravujeme na závodní sezónu 2022 a těšíme se na společné úspěchy.
Sepsal Aerobic Centrum Kyjov
s působností v Kyjově a Kostelci
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Skautské okénko
Online činnost
V průběhu roku se s měnící se situací vyvíjel také způsob, jak moci společně skautovat. Díky tomu jsme měli
možnost vyzkoušet nejrůznější varianty, které by nás možná během předchozích let vůbec nenapadly. Setkávali
jsme se online, plnili samostatně různé úkoly a také jsme hledali cesty, jak
i v této době naplňovat body skautského zákona. Hezkou ukázkou takové snahy o plnění jednoho bodu – být
prospěšný a pomáhat druhým, bylo například pečení dobrot pro zdravotníky
v kyjovské nemocnici.
Schůzka družiny Fenek
4. ledna 2021
Dnes jsme se sešly: Medi, Motýlek,
Semi, Peťka, Boti, Ema, Hanka, Maky
a Pony.
Nejprve jsme zahájily schůzku
a udělaly rozcvičku s nějakou věcí, co
jsme dostaly k Vánocům.
Měly jsme z minula nakreslený obrázek hesla světlušek (PAMATUJ) a do
něho jsme si připisovaly popisky:
PAMATUJ je heslo světlušek
DVĚ HVĚZDY mají připomínat slib
a zákon světlušek
PAPRSKY ukazují, že světluška má
svítit všem lidem
KOMPASOVÁ STŘELKA ukazuje
správnou cestu
TROJLÍSTEK je znakem světlušek
i skautek. Symbolizuje nám tři věty slibu světlušek
PĚT CÍPŮ HVĚZDIČEK je zde proto,
že máme pět zákonů světlušek.
Dále jsme se rozhodovaly, co budeme dělat, jestli hru se sirkami, a nebo
počítačovou hru Gartic.io. Dělalo se
hlasování a vyhrála hra Gartic.io.
Jak jsme hru dohrály, tak nám Boti
a Motýlek četly další kapitolu Lucinčiných zážitků. Za domácí úkol jsme dostaly jít ven, (někam, kde je více bláta)
najít nějaké zvířecí stopy a zakreslit je.
Ukončily jsme schůzku a odpojily
se.
MEDI
Oddílový tábor u Vlachovy Lhoty
Letos jsme se utábořili v krásném
údolíčku na Valašsku, obklopeném potůčkem a lesy ze všech stran. Účastníci
byli rozděleni do skupin, v nichž sou-
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peřili v celotáborové hře, zároveň ale
také vařili v kuchyni, připravovali dřevo
nebo obstarávali jiné služby, které souvisí s každodenním táborovým životem. Po týdnu nás navštívili rodiče, pro
které družiny připravovaly program,
měli možnost zažít s námi ten pravý táborový večer u ohně a potom si zalehnout ve spacáku do stanu nebo vystřídat děti na hlídce. Rodiče s mladšími
účastníky tábora se rozjeli domů a nás
čekal ještě týden, tentokrát už v menším počtu a také s náročnějším programem, kdy si skauti zkusili např. postavit
teepee nebo vyrazit na dvoudenní výlet. O zážitku z dvoudenního výletu inspirovaným 2. světovou válkou napsal
Pavel Hofírek:
Přepadení gestapáky
„Slyšel jsem smyk auta a někdo mě
vzbudil. Byli tam ozbrojení gestapáci,
kteří unesli Bublu. Museli jsme se hned
odstěhovat, museli jsme mít max. 20
věcí. Byli jsme na kontrole zavazadel,
dali nám potraviny a šli jsme nocí a spali v dešti, všichni nachlazení jsme statečně postupovali dál. Ale museli jsme
pořád zachraňovat židovské děti, které
by jinak bez naší pomoci zahynuly. Cesta byla dlouhá, nesli jsme těžká zavazadla, nedokázal jsem bez přestávky
nést proviant, padl jsem vyčerpáním.
Ostatní mi pomohli, dobří lidé to byli.
Vzpomněl jsem si na přestřelku v lese
s SS a na ukradený dopis, který nás prozradil. Po emigraci jsme se usadili. Čest
patří také Hafovi, co tam nebyl.“
Vlček
Příměstský tábor
V červenci zde proběhl jeden z turnusů skautských příměstských táborů
dotovaných z MŠMT zaměřený na pobyt v přírodě. Vydali jsme se k pramenu Malšinky, jezdili jsme na kánoích,
podnikli jsme výlet do Chřibů a mnoho
dalšího.
Den s Jestřábem
Člen našeho střediska – bratr Evžen
Řezáč byl během roku oceněn nejvyšším skautským vyznamenáním Řádem
stříbrného vlka. Jelikož nebylo dříve
možné toto ocenění dříve náležitě oslavit, proběhl Den s Jestřábem až v září.
Během dne probíhalo promítání filmu,
který byl natočen ke 100 letům skautingu na Kyjovsku, beseda s pamětníky
a vše bylo zakončeno večerem s cimbálovou muzikou.
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Ilipiky v Praze
Družina holek ve věku 10 – 15 let se
během jara zúčastnila celorepublikové
soutěže HRA družin, a protože splnila
dostatečný počet úkolů, byla pozvána na společný říjnový víkend v Praze.
Seznámily jsme se se skauty z různých
koutů republiky a odvezly si spoustu
silných zážitků.
Členové skautského oddílu

Zima 2021
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Rodinná politika a auditfamilyfriendlycommunity
– obec přátelská rodině
Na podporu spolupráce mezi obcí,
seniory, mladými lidmi a dětmi jsme
připravili projekt „Vzpomínky oživují
a trénují naši paměť“. Na historických
fotografiích z budování naší obce, vystavených v Kostelecké školní galerii, si
starší občané zavzpomínali a mladí lidé
viděli, jak se naše obec změnila.
V tomto roce jsme uzavřeli tříletý
Projekt auditfamilyfriendlycommunity – obec přátelská rodině. Schválená
opatření byla splněna. První opatření,

přemístění kontejnerů z návsi, bylo splněno hned na začátku projektu. Druhým opatřením byla rozsáhlá investiční
akce - vybudování nového chodníku
v Moravanské ulici, což se v tomto roce
podařilo dokončit. Práce se seniory, pořádání poznávacích zájezdů pro naše
starší spoluobčany, bylo třetím splněným opatřením. Každý rok jsme připra-

vili jednodenní zájezd. Letos jsme se
vydali do Mikulova, navštívili zámek,
Synagogu a prošli se mikulovským náměstím.
Protože všechna opatření byla splněna, paní starostka převzala na slavnostním aktu v Brně závěrečný certifikát.
Marie Horáková,
vedoucí projektu

Předávání certifikátu

Poznávací zájezd do Mikulova

Vernisáž fotografií

Vernisáž fotografií

Vernisáž fotografií
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SK Kostelec
Protože epidemiologická situace
byla i na jaře špatná, byla zrušena celá
jarní část mistrovských utkání. Počátkem léta jsme sehráli jen přátelská utkání. Poté, co se situace uklidnila, mohla
začít příprava na novou sezonu. Na ní se
začala připravovat družstva mužů, dorostu a přípravky. Žáky jsme letos nedali
dohromady a tak absolvovali tréninky
s dorostem. Muži pod vedením Josefa Dolana zahájili bez zásadních změn
v kádru. Přišel pouze Jakub Jahoda
z Kyjova. V přípravných utkáních jsme
poměřili síly s Dambořicemi, Hovorany
a Sobůlkami. Jen první utkání jsme remizovali, ostatní prohráli. První mistrovské
utkání jsme hráli doma se Žádovicemi,
které nás přehráli poměrem 3:1. Výprask

jsme pak dostali ve Vřesovicích – 6:0. Pak
jsme doma porazili Lužice 2:0, ale na Nesytu jsme opět prohráli 3:0. Pak přijel leader soutěže z Vracova, se kterým jsme
dlouho drželi krok. Závěr jsme už ale nezvládli a prohráli 0:4. Prohry přišly i v Mikulčicích 3:2 a doma na hody s Dubňany
1:3. O 14 dnů později přišlo derby s Moravany, které skončilo smírně 1:1. Pak
přišly poslední dvě prohry. V Miloticích
2:1 a v Ježově 3:2. Se čtyřmi body jsme
se umístili na posledním místě.
Dorost pod vedením Břetislava
Junáška a Pavla Varmuži se začal po několika letech připravovat na mistrovskou
soutěž okresního přeboru, kterou hraje 8
týmu z Hodonínska a 3 z Břeclavska. Kádr
družstva je sice široký, ale mladý a nezku-

šený. S tréninky navíc pomáhal Tomáš
Robek. Nezkušenost se projevila také na
výsledcích. Výsledkem je poslední místo
bez jediného bodu. Důležité ale je, že
jsme odehráli všechna utkání. Perspektiva družstva je příznivá. Pokud kluci vydrží, jistě se dostaví i lepší výsledky. Nejvíce
nám chybí brankař, kterého nemáme.
Velkou radost máme z přípravky, která se krásně rozrůstá. Zásluhu na tom
mají trenéři Jožka Hudec a Jiří Konečný
s pomocníky Petrem Navrátilem a Ladikem Šimečkem. Tam nejde o výsledky.
Je úžasné se dívat na trénink, kde běhá
okolo 20-ti dětí.
Košt vína je naplánován na 12.3.2022.
Doufáme, že ho budeme moci realizovat.
Břetislav Junášek

Místní knihovna Kostelec
V tomto roce je v naší knihovně zaevidováno 46 čtenářů,
z toho 20 dětí do 15 let. Půjčeny byly celkem 753 tituly, z toho
681 krásná a naučná literatura pro dospělé a 72 pro mládež.
Kromě titulů z našeho knižního fondu si čtenáři mohou vybrat
ještě knihy z výměnného fondu, které nám pravidelně pětkrát
do roka na půl roku přivážejí z Městské knihovny v Hodoníně.
Koncem minulého školního roku jsme v rámci projektu „Už
jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“ pasovali žáky prvního ročníku na čtenáře. Také tentokrát obdrželi pasovací listinu, knihu
od Michaely Fišarové „První školní výlet“ a čtenářský průkaz na
jeden rok zdarma.
S prvňáčky tohoto školního roku jsme se setkali už na dvou
akcích. V prostorách školy na besedě a autorském čtení se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou a v knihovně pak na putování
světem se skřítkem Františkem. Se školní družinou pokračujeme v našich tradičních prvních středách v měsíci, kdy si s dětmi
připomínáme oblíbené spisovatele a jejich pohádky.
Knihovna byla v provozu i za nejpřísnějších covidových
opatření. Pokud byly její prostory uzavřeny, čtenářům jsme kni-

hy po předběžné telefonické objednávce donášeli do domu.
Nepřejeme si, aby se něco podobného opakovalo, ale pokud se
opatření zpřísní, našim čtenářům budeme knihy opět půjčovat
touto bezkontaktní formou.
Všem našim čtenářů a spoluobčanům přejeme poklidné Vánoce, štěstí a hlavně zdraví v roce 2022.
Marie Horáková, knihovnice

Pasování prvňáčků na čtenáře

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

Kostelecký zpravodaj

Putování se skřítkem Františkem
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Místní knihovna
NOVÉ KNIHY
Mirka Skočílková:
Opuštěný dům
Anna chce začít znovu. O mnohé ze své minulosti by se s ostatními dělila jen nerada a s vlastní
rodinou nemá zrovna dvakrát
dobré vztahy. Díky svému koníčku,
jímž je focení, narazí jednoho dne
na starou, opuštěnou vilu, která jí
učaruje. A tak se seznámí s charizmatickým majitelem…

James Gould-Bourn:
Když panda tančí
Danny Malooley to v životě
nemá lehké. Před rokem při autonehodě ztratil milovanou ženu,
jejich syn Will sotva vyvázl životem a od té doby nepromluvil
ani slovo. Na krk Dannymu dýchá
domácí kvůli dluhům na nájemném a v práci právě dostal padáka.
O nekvalifikovaného otce samoživitele nemají zaměstnavatelé zájem, takže Dannymu nezbývá než
se pokusit získat potřebné peníze
méně konvenčním způsobem. Začne se živit jako tančící panda v parku.

Uljana Donátová:
Matka s ručením omezeným
Kamilin život je v troskách.
Manžel jí u večeře oznámí, že se
„asi zamiloval“ do jiné, pak v klidu
dojí steak a odejde. Za několik dní
jí u dveří zazvoní policisté a přivedou patnáctiletou dívku – manželovu dceru z prvního manželství,
které Kamila tajně přezdívá Příšera. Ty dvě se sedm let nesnášely,
teď budou muset zatáhnout drápky a najít způsob, jak spolu vyjít.
Zdá se, že nakonec najdou ještě
mnohem víc.

a se svým druhým manželem čeká
další dítě. Linda je umělkyně a nejmladší ze všech. Každá vede svůj
vlastní život. Každá je jiná. Jedno
však mají společné, od dětství drží
spolu. Stačí jedna zakázaná láska,
jedna nehoda a všechno je jinak…
Sestry zjišťují, že existuje jen jedna
cesta, jak všechno dát zase dohromady. A tou je pomsta.

Věra Fojtová:
Padlí andělé
V noci, při cestě domů, novinář
Ben Satler u přehrady málem přejel dívku. Vyděšenou, uplakanou,
špinavou, v potrhaných šatech…
Na první pohled bylo patrné, že
sotva osmnáctiletá maturantka
Monika nemá za sebou právě příjemný zážitek. Co se vlastně stalo?
Odkud se na silnici vzala? Ben se
jí ujme, odveze ji ke své přítelkyni
psycholožce, a je tak vtažen do jejího příběhu. Události nabírají na
obrátkách, když Monika zjistí, že
její kamarádka Renata beze stopy
zmizela…

Michaela Klevisová:
Prokletý kraj
Vesnička ukrytá v pošumavských lesích dodnes není ideální místo k životu. Gerdu s dcerou k návratu sem přiměl jenom rozvod a nedostatek peněz. Z jednotvárnosti ji vytrhne
až seznámení s Lindou, která tu pátrá po minulosti své rodiny.
Vzápětí ale ve vesnici za podivných okolností někdo zemře...
a zločin oběma ženám pomůže odhalit staré tajemství, které
nikdy nemělo vyjít na povrch

Jitka Ludvíková:
Propast
Někdy stačí malá chvilka nepozornosti a změní se toho až
příliš mnoho…
Román Propast je strhující příběh tří sester plný lásky,
bolesti, humoru a nečekaných zvratů. Lída je mladá učitelka
a má těsně před svatbou. Klára je matka desetiletého Martina
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Vzpomínky paní Ludmily Příkazské z obecní kroniky (II.část)
Později, až jsem chodila do školy, tak
byl na stole lísteček: „pojez, vezmi motyku a pojď za náma“. Třeba na Padělky, to
bylo u Kelčan. Pole se obdělávalo ručně,
pouze orání a odvoz výpěstků obstaral
„náš sedlák“, u kterého maminka pracovala. Takových sedláků bylo v Kostelci
asi patnáct, co já pamatuju. Byli to: Měsíček I., Měsíček II., Kys, Dočekal, Kylián,
Nezdařil, Letocha, Jedlička, Hofírek, Šalša I., Šalša II., Kratochvíl, Něnička, Šach,
Kozák a další. Pak byli zde i menší chovatelé, kteří měli pouze jednoho koně
nebo jednu kravku a v případě potřeby
je „spřahali dohromady. „ Například Zapletal, Hofírek, Valentová, Křenek a další.
Když začala vznikat JZD přišel dobytek i pole do vlastnictví JZD a pole začaly obdělávat družstevní traktory a my
chodili s maminkou na pole JZD pomáhat plet řepu, sklízet zeleninu atd. Taky
jsme chodili se školou hledat na družstevní pole mandelinku. To byla událost.
Pokud ji někdo našel, byla usmrcena
a vystavena za oknem obecního úřadu.
Vedle obecního úřadu byl obchod
s potravinami. Tam byly za pultem vystaveny různé druhy bombonů ve skleněných zásobnících, což bylo pro nás děti
velice lákavé. Prodavač vzal kovovou lopatičku nabral a navážil dle přání zákaz-

níka do papírových kornoutů. K tomu
přidal většinou dlouhý černý pendrek,
což byla taky pochoutka.
Vzpomínám si také například na
dobu žní. To byla všude v obci řeč jenom kolem obilí a mlácení. Všude bylo
plno slámy, vozy tažené koňmi se prohýbaly pod tíhou nákladu a směřovaly
ke společné mlátičce na konci dědiny.
Tam se zapsalo pořadí – kdo kdy přijel
a kolik má fůr obilí. (nechyběly ani občasné hádky a nedorozumění, hlavně
hnala-li se bouřka). Pak se sehnal větší
počet lidí: dva lidé nahoře na mlátičce,
dva na fůře s obilím, jeden u pytlů se
zrním a alespoň čtyři tetičky vázaly vymlácenou slámu do otýpek. Později byly
samovazy, které se ale často kazily). My
děti jsme sbíraly špagáty odhozené ze
snopů, do nichž pak tetičky vázaly slámu. Pracovalo se často dlouho do noci.
Jako děti jsme se nejvíc těšily na mlácení u „našich sedláků“. Tam bylo svezeno
všechno obilí a pak se mlátilo třeba celý
týden. Paní domu pro všechny vařila
a my seděly jako první u nachystaných
stolů pro mlatce. Na našich políčkách
jsme při žních taky pomáhaly. Tatínek
sekl kosou obilí, maminka srpem sbírala
obilí a rovnala ho na námi položené špagáty a povřísla. Povřísla pletli pro celou

obec manželé Jedličkovi z dlouhé režné
slámy.
Povřísla se pak po naplnění svazovala „vrůblem“, což byla pomůcka pro
pevné utažení snopu. Pak jsme snopy
všichni snášeli do mandelů. Často jsme
zmokli a schovávali se právě v těch
mandelích. Tatínek měl brousek na kosu
v kovovém pouzdře s vodou, přivázaném kolem pasu.
Tatínek pracoval jako úředník – tajemník na obecním úřadě. Později
(protože nevyhovoval tehdejšímu režimu – byl varhaníkem v našem kostele),
pracoval jako dělník údržbář v textilce
ve Svatobořicích. Vzpomínám ráda, jak
tatínek vždycky v poledne hlásil různé
zprávy v obecním rozhlase. A já – malá
žába běžela ze Záhumen na úřad, než
odehrála v rozhlase gramofonová deska s hudbou, abych stihla závěr hlášení.
Tatínek mi totiž dovolil tiše čekat na ten
závěr a pak říct KONEC HLÁŠENÍ. A zase
jsem běžela uličkou nahoru domů. Matně si ještě vzpomínám na to, jak chodil
po dědině pan Chovanec s bubnem.
Bubnoval a pak četl nějaké zprávy. Asi
ještě tenkrát nebyl místní rozhlas. Ale to
už si vybavuji jen matně.
Z obecní kroniky vypsala
Ivana Hulatová

SDH Kostelec
Vážení čtenáři, příznivci hasičského sportu,
rok se s rokem sešel a náš sbor by se s Vámi rád podělil
o události napříč uplynulým rokem, na kterých jsme mohli
být nápomocní. Ačkoli stejně jako ostatním spolkům a vlastně
zcela všem, tak i našemu sboru okolnosti dnešní doby nepřály.
Již počátkem roku jsme byli nuceni zrušit zasedání valné
hromady, na které probíhá zhodnocení uplynulého roku a nastínění vyhlídek a cílů do budoucna. Stejně tomu pak bylo
i s masopustním průvodem a koštem ovocných pálenek, jenž
by nesl v názvu 6. ročník. Čas, který se z výše uvedených důvodů uvolnil v kalendáři našim členům, ale nebyl nazmar. Po
pracovních činnostech jsme se scházeli v hasičské zbrojnici,
abychom její prostory zkrášlili. Proběhl úklid podkrovních
prostorů, výroba a zateplení vchodového průlezu do těchto
prostor, revitalizace regálových nosičů v garáži, vymalování
garážových prostorů a celková rekonstrukce a vybavení dílny.
Je důležité zmínit, že celkové zednické práce v dílně nám zajistili ve svém volném čase Honza Kvaltin a Vojta Dohnal. Našim
přátelům a jejich šikovným a pečlivým rukám chci za sbor vyslovit převeliké díky.
První událostí, ve které nám nebránila žádná restrikce, byl
sběr kovového odpadu. Ten se uskutečnil koncem března. Dě-

Kostelecký zpravodaj

kujeme spoluobčanům za dary v podobě odpadu, který pro
nás v letošním roce znamenal jediný finanční přínos, co se týče
pořádaných akcí. Taktéž děkujeme za pomoc se svozem.
Zajištění bezpečnosti na silničních komunikacích byl úkol
pro naše členy při příležitosti konání Českého poháru mládeže a žen v silniční cyklistice, jehož okruh vedl právě přes naši
obec.
Ve stejném měsíci červnu bylo zasaženo několik obcí na
Hodonínsku tornádem. Následky živelné katastrofy byly rozsáhlé a zanechaly spoustu lidí doslova bez střechy nad hlavou.
Nejen členové sboru, ale i spoluobčané naší obce se zúčastnili
několika výjezdů do postižených oblastí, kde byli nápomocní
při likvidaci vzniklých škod.
Druhá polovina roku byla o poznání veselejší. Několik
členů se podílelo na soutěži ve vaření gulášů v obci Louka. I přesto, že letos jsme se neumístili s naším kuchařským
umem na bedně, smysl události byl naplněn. Jako každý
rok putoval výdělek z této události pořádané naší družbou
SDH Louka na Dětské oddělení Nemocnice Kyjov. Ve stejný
den pak pořádal spolek Volnočas Bramboriádu, kde taktéž
nechybělo zastoupení našich členů. Veřejnost si pak mohla
pochutnat na bramborácích z jejich produkce. Při příležitosti
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Svatováclavských hodů, které měly letos taktéž na kahánku,
měli každoročně hasiči starost o naše spoluobčany na veřejných komunikacích při průvodu. Stejně tomu bylo i při konání lampionového průvodu.
Pokud situace dovolí, budeme se na Vás těšit na Štěpánském turnaji ve stolním tenise.

Tímto, v letošním roce zkrácený, ale přesto nabitý výčet
událostí pořádané s naší spoluúčastí končí. Neklesejme na mysli a věřme, že se již brzy vše vrátí do starých dobrých kolejí.
Na závěr Vám, vážení spoluobčané, přeji krásné prožití svátků
vánočních a jen to nejlepší do nového roku!
Za SDH Kostelec Jaroslav Dubský

Ze života Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Kostelec
V letošní, druhé polovině roku se naše organizace Zahrádkáři Kostelec stihla účastnit pouze dvou společenských akcí.
Na druhé straně, za celý kalendářní rok proběhly v Kostelci
snad jen tři nebo čtyři větší kulturní akce.
Na konci července místní fotbalový klub uspořádal pouliční turnaj. Na něm zahrádkáři tradičně uspořádali ochutnávku
vín místních vinařů. A netradičně proběhla veřejná aukce,
zřejmě první v novodobé historii Kostelce. Na ní se dražily čtyři lahve vína ze dvou rodinných vinařství v Mikulčicích, která
byla postižena tornádem. Výtěžek aukce byl 6 200 Kč.
Dne 4. září 2021 se členové naší organizace aktivně zúčastnili, nyní již velice oblíbené akce „Bramboriáda“. Pod vedením šéfkuchaře Romana Ondříška jsme připravili kotlíkový
bramborový guláš, který přítomným velice chutnal. O neuhasitelnou žízeň jsme se taky postarali. Spolu s „Rudou“ jsme
čepovali pivo. Tato společenská akce se setkala s velkými a vesměs kladnými ohlasy.
Český zahrádkářský svaz přeje všem našim občanům klidné Vánoce a dostatek sil, optimismus a víru v lepší zítřky.
Ivana Hulatová, Marian Zogata

Slovo senátorky
Rok 2021 byl pro nás všechny velmi
těžký. Opět jsme se potýkali s projevy
sucha, přívalovým deštěm a přibyl další přírodní jev - tornádo. To naše území
zasáhlo a značně poznamenalo. Děkuji
všem, kteří se jakkoli zapojili do pomo-

ci s odklízením škod způsobených tornádem. Stále nás velmi trápí COVID-19.
Všichni s ním bojujeme, jak je jen v našich silách. Děkuji všem a zejména zdravotníkům, kteří pomáhají zvládat tuto
pandemii.

Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a do nového roku přeji co
nejméně problémů, mnoho úspěchů,
úsměvů a především hodně zdraví!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Dlužíte? Využijte „Milostivé léto“!
Dlužíte státu, kraji, městu, obci nebo jimi založeným firmám
či příspěvkovým organizacím? Těmi jsou například ČEZ, zdravotní pojišťovna VZP, dopravní podniky nebo bytová družstva… Pokud nejste v insolvenci a tento dluh vymáhá exekutor, máte šanci
se dluhu zbavit. V letošním roce byla schválena novela zákona č.
286/2021 Sb. V úzké spolupráci s poslancem Markem Výborným
a dalšími senátory se podařilo prosadit do novely zákona princip
tzv. Milostivého léta. To zjednodušeně znamená, že pokud dlužník v termínu od 28.10.2021 do 28.1.2022 zaplatí zbývající jistinu dluhu a náklady na exekutora ve výši 750 Kč bez DPH (908 Kč
s DPH), celého dluhu se zbaví. Dluhů se takto může zbavit stovky
tisíc lidí, kteří se mnohdy dostali do nezvladatelné situace díky
tomu, že se v minulosti z vymáhání dluhů stal velký byznys.
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Například dluh za nájemné městského bytu ve výši 3 000,- Kč
narostl až na dnešních 250 000,- Kč, protože k samostatnému
dluhu narůstají náklady na správu dluhu (náklady na exekutora,
úroky a další). Cílem novely, kterou jsem prosazovala, je dát šanci
lidem v dluhové pasti se vypořádat za lepších podmínek se svými dluhy.
Šanci je možno využít pouze do 28.1.2022. V případě nejasností či komplikací se doporučuji obrátit na mobilního dluhového poradce „Člověka v tísni“, který nově sídlí i v Hodoníně a kontakt pro oblast dluhů je Jan Skoumal, jan.skoumal@clovekvtisni.
cz, 777 367 880.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Zima 2021

Volnočas
Vážení přátelé,
pomalu se nám blíží nejkrásnější svátky roku a je čas zrekapitulovat naší práci.
Stejně jako rok 2020 byl i rok 2021 opět silně poznamenaný koronavirovou epidemií, která značně ovlivňovala naše
životy. Smutně jsme přihlíželi opatřením, kdy jsme byli nuceni
rušit další a další akce.
Naštěstí začátkem září byla virová situace ještě pod kontrolou a mohli jsme bez obav z ohrožení zdraví návštěvníků
uspořádat BRAMBORIÁDU.
Nevěřili byste, jak jsme se na ni těšili, jak jsme si užívali přípravy a organizaci – po roce bez akcí jsme měli spoustu plánů
a elánu.
Velkou změnou bylo místo konání. Jelikož u fotbalového
hřiště, kde jsme dříve BRAMBORIÁDU pořádali, vyrostlo krásné dětské hřiště, přemístili jsme se do prostoru Panské zahrady, což celou akci ještě povzneslo.
Pro děti jsme přichystali ve spolupráci s EONem skákací
hrad u kulturního domu. Děti zde měly svůj prostor k dovádění a rodiče se mohli nerušeně bavit poslechem cimbálové
muziky Širúch s několika vstupy divadélka Matýsek a večer
poslechem kapely Druhý pokus, ale hlavně ochutnáváním
bramborových dobrot uvařených místními spolky.
Kromě našeho Volnočasu se zúčastnili zahrádkáři se svým
tradičním bramborovým gulášem, hasiči s vyhlášenými bramboráky, soubor Kosteláci s bramboračkou či preclíky, kostelecký Junák griloval bramborový špíz, obec nabízela bramborový knedlík s masem a zelím a my z Volnočasu jsme nabídku
zpestřili křehkým bramborovým koláčem, latami, růžičkami se
slaninou, beleši, bábovkou či bramborovým salátem. O občerstvení se nám opět postaral Ruda Hofírek.
Pro mě to byla opět krásně strávená pozdně letní sobota
u vynikajícího jídla, u příjemné hudby a hlavně ve společnosti
skvělých lidí.
Pěkné vánoční svátky a hlavně pevné zdraví všem přeje za
Volnočas
Petra Moravanská
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Kosteláci
Soubor Kosteláci se díky pandemii nemohl letos scházet až
do 20. května.
Byli jsme rádi, že jsme zase
spolu. O prázdninách jsme si
procvičili hlasivky až v srpnu.
Na pozvání Něčičáků jsme se
vypravili v pracovních krojích do
Nětčic na stavění Máje. Akce se
konala v rámci 100 let Slováckého roku v Kyjově. Bylo to velice
příjemné setkání. Společně jsme
si zazpívali, chlapi máju postavili
a dobře se přitom pobavili…
4. září jsme se účastnili již vyhlášené Bramboriády. Tentokrát
byla na Panské zahradě. Bylo to
super odpoledne. Počasí přálo
a dobrůtek tam bylo až, až. Nás
prezentovaly bramborové preclíky, pomazánky, zákusek a bramboračka, která v tom horku nešla
na odbyt. Největší fronta stála
u piva. Ale jak se sluníčko schylovalo k západu, bramboračka nám
začala mizet a ještě i chybělo.
Další akce byla před školou
16. září, kde jsme zazpívali na
zahájení vernisáže. Výstava fotografií byla hojně navštívena
i v hody 25. a 26. září.
Těch jsme se účastnili svým
zpěvem na farní zahradě v neděli. Hody byly letos ozvláštněné
tím, že byl jen jeden stárkovský
pár a pro kačera se šlo ke starostce. Bylo veselo jako vždy. Odpoledne na Panské zahradě a večer na zábavě. Novinkou bylo
představení stárků pro rok 2022,
tak se nemusíme bát… Bude-li
všechno, jak má být, hody zase
budou.
Svátek sv. Martina jsme oslavili svatomartinskou husou.
V rámci zkoušky souboru jsme se
sešli a prožili společně příjemný
podvečer se zpěvem, dobrým
jídlem a novým vínem, které
k tomu patří.
27. října v předvečer státního
svátku jsme zazpívali u T.G. Masaryka jeho oblíbené písně.
Pandemie nás znovu zastavila a zkoušky zase nemáme, tak se
těšíme, až opět budou.
Za Kosteláky Naďa Dohnalová
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Srpnová noc
V sobotu 21. srpna bylo nádherné
počasí a u nás se poprvé konala srpnová
noc. Již v podvečer se začínalo podáváním grilovaných specialit, ale hosté se

začali trousit až na večerní zábavu. Tu
obstarala dechová hudba Svatobořáci.
I když účast nebyla kdovíjak hojná, věřím tomu, že si hosté večer užili, pochut-

nali si na výborném masu (děkujeme
bratrům Hudcovým za jeho přípravu)
a hlavně při dechovce skvěle zatančili.
A za rok? Snad zase na viděnou.
Za obec Kostelec Pavel Borkovec

Pozdravení z charity
Vážení a milí spoluobčané, uživatelé našich služeb, příznivci
charitního díla!
Pro Charitu se letošní rok od toho loňského příliš nelišil.
Celá společnost i nadále čelí riziku nákazy SARS-CoV-2; virem,
s nímž v celosvětovém měřítku žijeme už téměř dva roky a na
který jsme si skoro všichni za tu dobu nějakým způsobem
zvykli. My lidé jsme různí; někteří z nás se snaží celý problém
bagatelizovat a státem vyhlášená opatření ignorovat, jiní v souvislosti s rizikem nákazy propadají stresu, panice a beznaději;
nutno podotknout, že mnohdy oprávněně, neboť daň, měřená počtem zmařených lidských životů řadí Českou republiku
ve světě bohužel na přední příčky. Charitě Kyjov se tato nákaza také nevyhýbá; ani v letošním roce mi nezbývá nic jiného,
než konstatovat, že jsme se nedočkali jediného měsíce, kdy by
nikdo z pracovníků Charity nebyl nakažen. Ale nejedná se jen
o zaměstnance; nákaza se objevuje i v rodinách našich klientů a řada z nich jí bohužel podlehla. I když si někdy připadáme
bezmocní, snažíme se dělat vše pro to, abychom ochránili nejenom sebe a své blízké, ale i všechny ty, se kterými se dostáváme
denně do kontaktu. Téměř všichni pracovníci Charity Kyjov jsou
naočkovaní vakcínou proti Covid-19, nařízená vládní opatření
byla a stále jsou ze strany personálu respektována a striktně dodržována, nasmlouvané služby vůči všem klientům Charity se
nám stále daří - zaplať Pán Bůh – plnit bez omezení.

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní,
ale proto, že jsou k nezaplacení…“ Chci upřímně poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří se v řádu dnů či týdnů průběžně
stávali nedílnou součástí týmu pečovatelské služby a bez jejichž nezištné pomoci, úsilí a času bychom to v první polovině
tohoto roku skutečně nezvládli. Uznání a upřímné poděkování
za obětavost a pracovní nasazení chci při této příležitosti vyslovit rovněž vedení Charity Kyjov, všem svým spolupracovníkům,
vedoucím středisek i jim podřízeným pracovníkům, neboť jsou
to právě oni, kteří za těmi „nejpotřebnějšími“ dennodenně dojíždějí do jejich domovů.
Přeji všem, aby letošní vánoční svátky byly přes všechny tyto
problémy a těžkosti časem štěstí, radosti a naděje. Pokusme se
čas adventního očekávání strávit skutečnou vnitřní obnovou
a vzájemnou podporou. O Vánocích ať nás pak všechny prozáří
jemné a tiché betlémské světlo – světlo pokoje, odpuštění, smíření a naděje; světlo, probouzející touhu po dobru a po lásce;
jediné světlo, které nás všechny dokáže naplnit pokojem a radostí. Ať tento pokoj a radost dokážeme přinášet do domovů
těm nejpotřebnějším i svým blízkým nejenom o Vánocích, ale
i v novém roce.
Pevné zdraví a vše dobré do nového roku!
Bc. Jitka Rybová, DiS.
PR, Charita Kyjov

Kyjovské Slovácko v pohybu – vaše MASka
Před pár lety se v souvislosti s rozvojovými aktivitami v regionu objevil nový pojem MASka. Někteří z vás
ale možná dodnes neví, co jiného než
maškarní maska, či obličejová maska
či maska, za kterou se občas člověk
potřebuje schovat, si mají přestavit.
Možná jste si také všimli našeho loga
– slováckého klobúčku, kterým jsou
označeny námi podpořené projekty
a rovněž nevíte, co je pod klobúčkem.
Tak právě pro ty z vás si dovolím malé
vysvětlení, protože činnost MASky se
vás všech nějakých způsobem může
dotknout. Spolek Kyjovské Slovácko
v pohybu je jednou ze 180 tzv. MASek
(Místních akčních skupin), které působí
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ve venkovských oblastech ČR a podílí
se na jejich rozvoji. Kyjovské Slovácko
zahrnuje 45 obcí kolem Kyjova, je tedy
i vaší MASkou.
Spolek Kyjovské Slovácko byl založen před dvaceti lety skupinou
nadšenců, kteří se chtěli podílet na
zlepšování kvality života na Kyjovsku
a využít možností blížícího se vstupu
do EU. Postupně se z nich vypracoval
tým profesionálů, který nadále plní
poslání spolku s mottem: „Společně
s místními se podílíme na rozvoji našeho regionu“.
Svou činností přineslo na Kyjovsko
více než 250 000 mil. Kč a podpořilo
více než 350 projektů obcí, drobných

podnikatelů, spolků,
škol a farností.
Spolu s ostatními členy týmu však
věřím, že jste o nás a našich aktivitách
přinejmenším slyšeli, či se jich přím
účastnili, ať už jako žadatelé, či jako
účastníci akcí.
CO DĚLÁME
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj – prostřednictvím získaných
prostředků z EU fondů PRV (Program
rozvoje venkova), IROP (Integrovaného
regionálního operačního programu),
OPZ (Operační program Zaměstnanost)
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podporujeme projekty obcí, malých
podnikatelů, spolků, farností.
MAP – Místní akční plán rozvoje
vzdělávání – z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podporuje zlepšování
kvality vzdělávání a technického zázemí škol a školek.
CSS – Centrum služeb pro obce –
díky projektu Svazu měst a obcí podporujeme spolupráci obcí, přípravu
a realizaci společných projektů a rozvoj
místní ekonomiky.
TAS – jsme členem Turistické asociace Slovácko a podílíme se na rozvo-

ji cestovního ruchu, např. zavedením
regionální značky Slovácko -regionální
produkt.
Animace území – podněcujeme
nové nápady, konzultujeme projekty,
propojujeme partnery, motivujeme,
vzděláváme, publikujeme, pořádáme
vzdělávací a kulturní akce a další.
JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT
- můžete získat podporu na uskuteční svého nápadu a realizaci projektu
- můžete podat námět k činnosti
MAS

-

můžete se se stát členy některé pracovní skupiny
můžete se podílet na organizaci
akcí MAS
můžete se stát členem MAS
můžete se stát našim kritikem či
oponentem

Tím vším můžete napomoci k rozvoji vašeho regionu! Dveře naší kanceláře jsou Vám otevřené.
Těšíme se na spolupráci!
Za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Anna Čarková, předsedkyně

Plánované akce v Kostelci v roce 2022
Datum

Den

Akce

Místo konání

Pořadatel

21. 1. 2022

pátek

Farní ples

KD Kostelec

Farnost

12. 2. 2022

sobota

Košt slivovice

KD Kostelec

SDH Kostelec

12. 3. 2022

sobota

Košt vína

KD Kostelec

SK Kostelec

2. 7. 2022

sobota

Panda Rock Fest

Panská zahrada

R.Hofírek

červenec

sobota

Pouliční fotbalový turnaj

Hřiště

SK Kostelec

Svatováclavský hody

KD Kostelec

Obec Kostelec

24. - 25. září 2022 so+ne
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