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Žáci 5. ročníku se loučí s kosteleckou školou.

Aerobik Kostelec - úspěchy našich děvčat v roce 2013
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OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
Mnozí z Vás již máte sbaleno a odjíždíte do světa za zážitky,
odpočinkem nebo za přáteli. 22.6. jsme měli také možnost vycestovat
– byť na krátko na 22. setkání Kostelců, tentokrát do Kostelce nad
Labem. Vzhledem k velké vzdálenosti nebyl o tento jednodenní
zájezd velký zájem a autobus nebyl naplněn, ale ten, kdo se
vydal, nelitoval času stráveného v autobuse a zažil pěkný den u
našich hostitelů. Z naší obce se vypravila mládež s nacvičeným
swingovým programem „Čokoláda“. Národopisný soubor Kosteláci
vystoupil v přehlídce chrámových sborů. Opět nezklamali naši
hasiči a vybojovali 1. místo v hasičských soutěžích. Od pořadatelů
i od ostatních kosteláků tlumočím mnoho pozdravů. Stále vzpomínají
na setkání u nás před rokem. Příští setkání se uskuteční v Kostelci
u Holešova – což bude vzhledem k vzdálenosti velmi příjemné. Děkuji
všem zúčastněným za čas a reprezentaci obce.
V měsíci březnu se zapojila také naše obec do třídění bioodpadů.
Smyslem tohoto třídění je ze směsného komunálního odpadu vytřídit
biologický odpad, za nějž není tak vysoký skládkový poplatek jako
u směsného odpadu, který nás stojí 900 Kč/t. U biologického
odpadu je to 300 Kč/t. Samozřejmě, že odpad musí být dobře
vytříděn, aby se nemusel dotřiďovat a nezvyšovaly se tím náklady.
Přesvědčila jsem se, že naši školáci a také i předškoláci perfektně ovládají
co kam mají třídit, co patří do jakých kontejnerů a jsem přesvědčena,
že tam, kde mají v rodinách děti, třídí úplně nejlépe, protože děti jsou
od mala k tomu vedeny a přistupují k tomu velmi zodpovědně.
Někteří se sháníte po dalších popelnicích, to co jsme dostali v rámci
projektu je už rozebrané, už je rozebraná i doobjednávka. Těm, kteří
mají ještě zájem pořídit kontejner na bioodpad, doporučím už jen
zakoupení v obchodě za vlastní peníze. Sama jsem byla překvapena,
jak rychlá byla vaše reakce a věřím, že po vyhodnocení nějakého
delšího období může dojít obec k výrazné úspoře a to díky vytříděnému
bioodpadu.
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Možná jste si někteří z Vás povšimli, že od měsíce května je nebývalý
pracovní ruch kolem obecního úřadu. Přibylo nám z Úřadu práce 8
nových zaměstnanců na veřejně prospěšné práce na dobu 6ti měsíců.
Mezi těmito zaměstnanci jsou také 2 ženy, které pečují o veřejnou zeleň,
provádějí údržbu hřbitova a veřejných prostranství. Muži prokázali při
opravě chodníku a odkanalizování kulturního domu, že jsou schopni
pokračovat i na opravách obecních chodníků, budou zapojeni do
oprav Panské zahrady, podílejí se na údržbě veřejné zeleně a údržbě
obecního majetku.
Vážím si jejich práce a oceňuji jejich nasazení. V práci vidím smysl
života, obzvlášť na venkově, kde nebývalo zvykem zahálet a každý si
uplatnění našel.
Přeji nám všem, aby nás naše práce bavila, naplňovala a abychom využili
dny dovolené k odpočinku, poznání a regeneraci sil.
Vlasta Lochmanová, starostka obce

Setkání Kostelců v Kostelci nad Labem
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SLOVO Z FARY
Drazí občané!
Prázdniny - to je radostné slovo pro vás, kteří chodíte do školy.
Dovolená - to je radostné slovo pro vás, kteří chodíte do práce,
i pro vás, maminky v domácnosti, které jste zapřaženy bez omezení
pracovních hodin doma u dětí, v rodině.
Všichni potřebujeme trochu uvolnit z pracovního napětí, abychom
se udrželi v dobré zdravotní kondici, v dobré duševní pohodě. Jako
každý týden má neděli, tak každý rok má mít prázdniny a dovolenou.
Začíná nám doba prázdnin - dovolených. Děti v těchto dnech jsou
o to šťastnější, že mají prázdniny. Každý z nás ví velmi dobře z vlastní
zkušenosti, co to jsou prázdniny. Určitě to neodmyslitelně patří ke
šťastným chvílím dětství. Co to znamená slovo dovolená? Určitě to
neznamená, že si můžu dovolit všechno, na co si vzpomenu. Můžu si
dovolit všechno, co je objektivně dobré.
Slovo dovolená znamená odpočinout si od každodenních povinností
a starostí a načerpání nových sil do dalších dnů - získání nové chuti
do prožívání života.
K prázdninám patří krásné slunečné počasí, zatím sluníčka mnoho
nebylo. Doufejme, že si ho ještě užijeme. Jsou v životě věci, které člověk
neovlivní, jako například právě počasí. Ale člověk může ovlivňovat
jiné věci, které pomáhají k dobré atmosféře v rodině mezi nejbližšími,
v obci atd.
Přeji vám i sobě radostné prázdniny a pěknou dovolenou. Všude, kde
budeme, buďme lidmi slunce, které září paprsky opravdové radosti
a pokoje.
P. Svatopluk Pavlica, duchovní správce
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ZŠ A MŠ KOSTELEC
Letošní školní rok je minulostí, a tak nezbývá, než se za ním
poohlédnout a zhodnotit naši společnou práci. Předpokladem k tomu,
aby se práce, jejíž hlavním cílem je připravovat děti na život, dařila, je
tvůrčí a přátelská atmosféra. Myslím si, že se ji podařilo těm, kteří se
kolem školního dění pohybovali, vytvořit. Jak tedy uplynulý školní
rok vypadal?
Školní projekty: Dýňový den/Vánoční dílny/Pohádkový den/Zimní
sporty/Velikonoční dílny/Vítání jara/Den naruby/Zdravá výživa
V dnešní době módní trend ve školství, který má určitě své
opodstatnění, když je využíván rozumnou měrou, smysluplně
a není samoúčelný. Naším cílem bylo naučit děti spolupracovat,
tvořit, rozvíjet fantazii a spontánně se něčemu naučit. Děti hodnotily
projekty velice kladně.

Co se týče výchovných programů pro děti, škola zorganizovala
čtyři divadelní vystoupení, jeden hudební pořad, Marcipánový den,
Fašaňkový den, ukázku výcviku psa. Některých akcí se zúčastnily i děti
z MŠ. Škola také zorganizovala akce, které probíhaly v odpoledních
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a večerních hodinách. Mezi ně patřily - Noc s Andersenem a Literární
kavárna pro rodiče /Kavárna U Žirafy/. U rodičů a dětí měly příznivý
ohlas a určitě je budeme opakovat i v příštím školním roce.
Od února do června se děti 2. a 3.ročníku učily a zdokonalovaly
v bzeneckém bazénu v plavání. Na podzim a na jaře se tytéž ročníky
zúčastnily dopravní výchovy v DDM v Kyjově. Pro žáky 5.ročníku
zorganizovala škola exkurzi do brněnského planetária. Výlet na
zámek do Milotic byl pro děti dárkem ke Dni dětí. Možnost obléct se
do dobových kostýmů, byla pro ně velkým zážitkem. Brno s návštěvou
Špilberku, Anthroposu a Letohrádku Mitrovských se stalo místem
školního výletu. Z iniciativy naší školy se konaly dvě sportovní akce,
na kterých si změřili síly sportovci z okolních škol. V ZŠ Sobůlkách
se uskutečnil turnaj ve vybíjené a v ZŠ Vlkoš se konalo atletické
čtyřutkání.
Děti z MŠ v 1.roč. a zápis do 1.ročníku, MŠ Kostelec a MŠ Čeložnice
Od ledna chodily děti z MŠ na hodiny do ZŠ. Celkem se uskutečnilo
deset návštěv. Děti měly možnost ještě před zápisem do 1. třídy
poznat prostředí školy a paní učitelku. V hodinách pracovaly formou
činnostního učení a prvků metody dobrého startu. Práce se jim dařila,
pracovaly s nadšením a už se všechny těší, až v září přijdou do školy.
A kolik jich v příštím školním roce přijde? K zápisu, který proběhl 6.
února, se dostavilo celkem 20 dětí. Paní učitelky u zápisu zjišťovaly
nejen školní připravenost, ale posuzovaly také sociální zralost.
Nakonec bylo přijato 14 dětí, šesti dětem byl navržen odklad školní
docházky.
Na celkem 11 uvolněných míst v MŠ Kostelec bylo 20 zájemců. Děti
byly přijaty podle předem stanovených kriterií. Rodiče dvou dětí
využili možnost umístit své děti do MŠ Čeložnice. Celkem byly do
MŠ Čeložnice přijaty tři děti.
KŠG
I v letošním školním roce jsme pokračovali v pořádání „Kosteleckých
školních galerií“, na kterých mohli návštěvníci zhlédnout rozličná
díla výtvarníků.
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Vernisáž v říjnu – práce Petra Nikla st. a Petra Nikla ml. - „Schody do fantazie“
Vernisáž v lednu – práce MUDr. Aloise Šafránka - „ Kresba - Grafika – Pastel“
Vernisáž v březnu – práce Evy Vrbové - „Evygia“
Vernisáž v dubnu – práce Lenky Hladké - „ Malovaná radost“
Další vernisáže: v září – výstava fotografií „Proměna Kostelce v čase“
Vernisáž v prosinci a červnu – výstava prací žáků ZŠ Kostelec a dětí z MŠ Kostelec
a Čeložnice

Co nám ještě udělalo radost
V prvním celostátním testování nebyli žáci 5.roč. horší, než jejich
vrstevníci. Dva odcházející páťáci uspěli v přijímací zkoušce a nastoupí
do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Občanské sdružení
Volnočas poskytlo škole sponzorský dar na nákup stavitelného
nábytku do 1.ročníku. Rodiče dětí z MŠ Kostelec zakoupili nový
televizor. Zdárně jsme ukončili projekt EU-peníze do škol. Podařilo
se zřídit nové webové stránky školy.
Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům školy, rodičům a dětem
za jejich práci a vstřícnost. Přeji Vám pěkné prázdniny a dovolené se
spoustou zážitků a těším se na září, že se zase všichni sejdeme.
Dušan Kovář, ředitel ZŠ

STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Literární kavárna
Byla 22. května a bude zase, ale zas příští rok a uskuteční se opět v jídelně ZŠ Kostelec.
Podávat se bude zelený, černý a ovocný čaj, kava vanilková, brazilská a další druhy.
Občerstvit se můžete, jako v tomto roce, zákusky. Opět vás zvou děti z naší školy.
Erik Něnička, 4. roč.
Kavárna U žirafy
Byla středa 22. května a děcka ze 4. a 5. třídy nachystaly občerstvení pro rodiče
(tiramisu, štrůdl, rohlíčky). Odpoledne se otevřely dveře do jídelny a Literární kavárna
mohla přijímat první hosty. Přišli rodiče, babičky I dědečkové Jídelna byla vyzdobena
žirafami na mnoho způsobů. Na stole ležely nápojové lístky a hosty obslihovali páťáci
a někteří čtvrťáci. Podávaly se různé druhy káv a čajů. Rodiče hledali a vyplňovali
dotazníky o svých dětech a na pořítači si mohli přečíst článek o malé žirafě. Potom
odpovídali na připravené otázky. Myslím, že se to všechno povedlo a všem se to líbilo.
Aneta Kozáková, 5. roč.
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Návštěva kavárny
Nejvíc se mi líbila kavárna U žirafy. Odehrávala se ve školní jídelně. Chodili tam
naši rodiče. Mohli si objednat tiramisu, dva druhy rohlíčků a jablečný štrůdl nebo tři
druhy čajů a velké množství kávy různých příchutí.. Rodiče taky mohli plnit úkoly,
které byla na papíře nebo na počítači. Dotazníky našli na židli. Hrála tam muzika
pana Viktora, který měl u nás ve škole concert. My děti jsme byly rozděleny do dvojic
a jeden byl kuchař a druhý číšník. Pak jsme si to vyměnili. Moc se mi to líbilo.
Michal Polášek, 5. roč.
Kavárna
Jak jistě víte, před pár dny se ve škole na jeden den otevřela kavárna U žirafy. Přišlo
do ní spoustu lidí a obsluha měla co dělat, aby vše stíhala. V nabídce nebyly jen
různé druhy kávy, ale i čaje a dezerty. Ty připravili žáci 3. – 5. ročníku vlastnoručně
v Pracovních činnostech. Kavárna byla v jídelně a obsluhovali páťáci a čtvrťáci.
Jedni vždy chystali objednávku a druzí ji odnesli ke stolu. Byly zde i dotazníky, které
připravily děti. Všem se to moc líbilo.
Marek Slezáček, 5. roč.
Literární kavárna
Moc se mi to líbilo. Rodiče si mohli přečíst článek o žirafě, vyplnit dotazníko svém
dítěti I o žirafě. Na stole měli objednávkový list, ve kterém byla velká nabídka několika
druhů kávy, čajů I zákusků. Ze začátku to bylo horší, ale pak přišlo tolik lidí, že si
málem neměli kam sednout.Obsluhovali žáci 5. a 4. třídy. Nejlepší bylo, že nakonec si
mohla dát občerstvení i obsluha. Literární kavárna U žirafy se povedla.
Martin Janík, 4. roč.
U žirafy
Tahle reportáž je z úžasného odpoledne v literární kavárně U žirafy. Takže:
odpoledne jsem se vypravila do školy. V šatně jsem se převlékla do sukýnky a šla do
jídelny.Tam mi všechno vysvětlili a ukázali, co budu dělat. Když přišly kamarádky a
lidé, začali jsme obsluhovat. Nejčastěji jsme nosily tiramisu. Po kafi a dezertu rodiče
vyplňovali dotazníky a pak mohli jít domů. Myslím, že se ta kavárna velmi podařila.
Jsem moc ráda, že jsem tohle na naší škole zažila.
Katka Kudrová, 5. roč.
Reportáž o projektu
Mě se libil projektový den, když jsme vyráběli z vrbových proutků velikonoční žilu.
Taky jsme dělali z vajíček slepičku a z papíru zase různé malovánky a ozdoby.Bylo to
těsně před velikonocemi a my si mohli ozdobit doma byt i pokojíček.
Matěj Loprais, 4. roč.
Literární kavárna
Líbilo se mi, že děcka obsluhovala dospělé. Měli jsme různé druhy kávy a čajů.
V nabídce byly i zákusky. Rodiče plnili nějaké úkoly.
Michal Ondříšek, 5. roč.
Zápisky z kavárny
Literární kavárna U žirafy byla velmi zábavná, ale někdy se nestíhalo obsluhovat,
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například čaje nebo kávy. Bylo tam hodně druhů čajů a kávy. Ale jinak mě to velmi
bavilo.
Leon Krist, 4. roč.
Fotbalový pes
Jednoho dne přijel do naší školy pán se svým psem. Fotbalový pes to byl, protože
uměl hrát fotbal. Ale o tom to moc nebylo, pán nám ukazoval a vysvětloval, jak dobře
vycvičit svého psa. Hlavně musí být naučený stejné pokyny a nikdo mu nesmí davit
pokyny jiné, než se naučí ty hlavní. Pak je pes spolehlivý a své pány poslechne, I když s
ním hraje třeba fotbal. Byla to legrace, ale hodně jsme se naučili o svých psech.
Aleš Bašta, 4. roč.
Kavárna
Ve středu 22. Května se ve škole uskutečnila akce Kavárna U žirafy. Tahle kavárna
byla ve školní jídelně. Došla tam kupa rodičů I babiček. Žáci 5. a 4. ročníku dělali
obsluhu. Roznášeli čaje a kávy a taky zákusky, které dopoledne napekli v pracovních
činnostech. Všeho bylo plno a byla to opravdu bohatá nabídka. Kromě toho rodiče
hledali dotazníky svých dětí, které o nich napsaly. Potom sami plnily literární úkoly a
myslím byli spokojení. Mně se tento den taky moc libil.
Jakub Doležal, 5. roč.
Literární kavárna
Literární kavárna začala jako každá jiná. Hosté si objednali z nabídky čajů, zákusků
a různých druhů kávy. My jsme jim to donesli a když si vychutnali svoje kafe nebo čaj,
mohli si přečíst dotazník, jak děti znají své rodiče. Pak zase psali jak oni znají své děti.
Na počítači si pak mohli přečíst příběh o malé žirafě, která neuměla kotoul a byla z
toho moc smutná. I o tom pak rodiče psali své zamyšlení. Všem se to líbilo.
Tomáš Kopecký, 4. roč.
Nejlepší kulturní zážitek
Koncert Viktor – to bylo super. Líbilo se mi to, že všechny děti poslouchaly písničky a
některé si I zazpívaly. Bylo to veselé a pamatuju si písničky o zvířátkách, o abecedě a tak.
Mirek Bugner, 4. roč.
Kavárna U žirafy
Kavárna U žirafy byla moc užitečná. Děti se dozvěděly, jak moc nás rodiče
poslouchají, když jim něco říkáme, a jak dobře nás znají. Rodiče se zase dozvěděli, jak
dobře posloucháme my. Kavárna byla dobrá v tom, že my děti jsme se mohly naučit
obsluhovat a zkusily si, že to není vůbec jednoduché. Rodičům se to moc líbilo, u kávy
si mohli vyplnit dotazník. Kavárna U žirafy byla fajn a doufáme, že vás tam příště
taky uvidíme. Nashledanou.
Eliška Pazourková, 5. roč.
Literární kavárna
Literární kavárna byla ve školní jídelně. Přišli tam rodiče a známí. Místo kuchařky
obsluhovaly děti z páté a čtvrté třídy. Rodičům se to líbilo a dětem taky. Podávali jsme
dezerty a různé typy kávy. Bylo to moc super.
Alex Habáň. 5.roč.
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NOVÉ KNIHY

ROMÁNY
Nora Robertsová: Manželská repríza
Poněkud zhýčkaná Sydney vyrůstala v lepší společnosti plné přetvářky, ale po
bolestivém rozvodu se rozhodne vnovat se firmě, kterou zdědila po dědečkovi. Setkání s
temperamentním Michailem Stanislanskim je pro ni šok! Snaží se udržet si od něj
odstup, protože v ní Michal probouzí znepokojivé pocity, ale čím víc času s ním tráví, tím
víc propadá jeho kouzlu... Sydney se bojí, že jako žena opět zklame, ale Michail je
přesvědčený, že k sobě nerozlučně patří a že jejich manželství bude šťastné.
Hana Hindráková: Karibu Keňa - láska v ohrožení voodoo.
Sára Ječmínková se po zklamání v osobním životě rozhodne začít znovu a to od
základu. Rodnou zemi nechává za zády a jako delegátka cestovní kanceláře odjíždí do
Keni. Ta jí hned od první chvíle učaruje a její život dostává nový rozměr. Se všemi klady
a přes všechny zápory, které život v okouzlující, ale také velmi chudé exotické zemi
nabízí. Seznamuje se s Benem Okongem, jenž pochází z kmene Luo, dozvídá se o
tradičních kmenových rituálech a zvycích. A zamiluje se. Je tu však také někdo, kdo
Sáře nový život nepřeje a ohrožuje ji černou magií. Podaří se Sáře vytoužené a přitom
tak křehké štěstí v Keni ubránit?
NAPĚTÍ
Danielle Steel: Zrada
Talentovaná devětatřicetiletá Tallie Jonesové patří mezi nejlepší hollywoodské režiséry.
Její filmy jsou komerčně úspěšné a také ceněné kritikou. Její rodinu tvoří dcera Max,
nadějná studentka, na níž je její matka právem hrdá, stárnoucí otec, který ji celý život
podporoval, pozorný a milující partner Hunter, který je zároveň producent jejích filmů a
Brigitte - nejlepší kamarádka a zároveň asistentka, která pro Tállii vše zařizuje a chrání ji
před fanoušky a senzacechtivými novináři. Zdánlivě perfektní svět Tállie Jonesové otřese
v základech, náhoda odhalí zradu těch, od nichž by to nikdy nečekala, od lidí, které
nejvíce miluje ....
Mo Hayder: Unesená
Detektiv Jack Caffey přijíždí vyslechnout svědky krádeže auta. Takových případů už bylo
mnoho. Rutinně zahájí vyšetřování, ale brzy zjistí, že tentokrát je to jiné. V ukradeném
autě totiž byla jedenáctiletá dívka a stále se pohřešuje. A únosce dává jasně najevo, že
si brzy vyhlédne další auto s dítětem na zadním sedadle. Zkušený policista instinktivně
cítí, že něco je špatně ...
Daniela Fischerová: Sváteční vraždy
V detektivních novelách potkáváme stejně jako v předchozím svazku (Tři vraždy a král)
tři amatérské pátrače: zkušeného Medarda Krále, jeho výstředního bratra Silvestra a
nenápadnou nápovědku Kristinku. Nepotřebují snímat otisky prstů ani provádět analýzy
DNA, na všechno přijdou díky své znalosti lidí a schopnosti vidět i to, co druzí
přehlédnou. Tři příběhy, tři vraždy. Na zamčeném zámku se stmívá, jinde pláče nikdy
nespatřené dítě a o půlnoci vystupují z vody dávno utonulé oběti.
NĚCO PRO DĚTI
Příšerky, s.r.o.
Kromě lidského světa existuje ještě svět příšerek. Ty obývají město Monstropolis. Energii
získávají tak, že vcházejí tajnými dveřmi do dětských pokojíčků a sbírají dětský křik.
Jenom si přitom musejí dávat pozor, aby se nedotkly dětí, protože se bojí, že děti jsou
jedovaté a nebezpečné. Ta hrůza, kdyby se některé dítě dostalo až do světa příšerek!
Co by si příšerky počaly? To se dovíte na stránkách knihy Příšerky s.r.o..
Kromě nových knih si mohou čtenáři do poloviny října vybrat z dalších 80 titulů
z výměnného fondu. Přijďte, určitě si vyberete zajímavou knihu k četbě doma i na
dovolené. Dětem přejeme krásné prázdniny a dospělým příjemnou dovolenou.
Za MK Kostelec – Mgr. Marie Horáková
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NÁRODOPISNÝ SOUBOR
Zimní čas je už tradičně obdobím setkávání se a obdobím bálů.
A tak jsme už koncem loňského roku dostali pozvání Mužského
sboru z Rohatce na přehlídku sborů – Rohatec 9.2.2013. Prezentovali
jsme se jako jediný smíšený sbor spolu s mužskými sbory Rohatec,
Vacenovice, Ratíškovice, Vnorovy, Paniháj a Gbely.
Dalšího pozvání se nám dostalo od Folklórního sdružení Šardičan, ke
společné účasti na 57. Moravském plese v Praze dne 23.2.2013. Pozvání
jsme přijali a zodpovědně jsme se připravovali, aniž bychom tušili, jak
nám sněhová kalamita zkomplikuje cestu do Prahy. Navzdory hustému
sněžení a ucpané dálnici však bylo v autobuse, díky mladé CM Friška,
jaksepatří veselo a díky zkušenostem a schopnostem našeho řidiče jsme
po pěti hodinách jízdy šťastně dojeli k Národnímu domu na Smíchově
jako jedni z prvních. A v 19.30 hod. už nastupovaly všechny soubory
v plné parádě a pestrosti krojů na parket „Velkého sálu“, aby společně
zazpívaly píseň „Při Strážnickej bráně“ a slavnostním pochodem za
zvuků DH Podlužanky se představily početným návštěvníkům plesu.
Po zaznění moravské hymny „Moravo, Moravo, Moravěnko milá“,
následoval úvodní valčík, kterým Podlužanka roztančila všechny
krojované na sále.
Náš soubor vystupoval hned ve 21 hod. za doprovodu Frišky
v nádherných prostorách dvorany Národního domu a ve 23.30 hod.
se prezentoval sadou našich písní ve velkém sále…Ale i ples končí
a tak nadešel čas, kdy jsme všechnu tu parádu naskládali do kufrů,
vyměnili za pohodlný oděv a plni krásných dojmů a zkušeností zasedli
do autobusu a vydali se na cestu domů.
Na 24. března jsme přijali pozvání cimbalisty a zpěváka Jury Petrů
na „Vítání jara“ před radnicí v Kyjově. Počasí ale vůbec nebylo jarní
a i když chvílemi prosvítalo sluníčko, foukal studený vítr. A tak i naše
oblečení muselo být „zimní“ – plyšové kacabajky i sukně, turečáky
a chlapi – marýnky nebo blůzně. Ale i tak nám bylo tepleji až na sále
DK, kde se pak ještě, po prezentaci před radnicí, zpívalo a hrálo.
1. května se část našeho souboru zúčastnila „Horňáckého výšlapu“
na Velků Javorinu. Počasí bylo krásně slunečné, když jsme přijeli
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autobusem na Vápenky, odkud se vycházelo. Spolu s námi přijeli i někteří
členové kyjovského krůžku i Jura Petrů. A tak o zpěv a smích během
krátkých „občerstvovacích“ přestávek během výstupu nebyla nouze.
Výstup vedl zkušený „horský vůdce“, takže se nám dostávalo i výkladu
o všech místních pamětihodnostech a pověstech i se zpíváním krásných
horňáckých balad. Nahoře u Holubyho chaty vyhrávala slovenská CM
a tak se zpívalo a tančilo, nálada byla velice jadrná a radostná a nikomu
se ani vracet dolů nechtělo. Když jsme se pak po 17. hod. po skupinkách

Naši mladí účastníci na Setkání Kostelců v Kostelci nad Labem

pozvolna vraceli, vítala nás vůně horňáckých specialit připravených
v novém srubu, které nám po celodenní tůře náramně chutnaly.
Čekání na opozdilce jsme si krátili společným zpíváním a také každý
znavený vracející se musel začít nějakou a všichni ostatní se přidali, takže
bylo opravdu veselo. Sbohem, krásné a pohostinné Horňácko….
V sobotu 18. května jsme ráno před 6 hod. postávali v pracovních
krojích na návsi a čekali na autobus, kterým jsme odjeli na kosení lůky
do Domanina. Počasí nic moc, ale „domaňáci“ jsou velice milí, přátelští
a pohostinní a z našeho příjezdu měli radost. Potěšilo je, že jsme se
nenechali chladem a přeprcháním odradit. A tak hned po přivítání
jsme se zpěvem a muzikou odcházeli k lůčce, která měla být hned zrána
zkosená – ne sekačkami, ale dobře nakutými kosami v rukách zkušených
sekáčů. Aby jim šla práce od ruky, vesele se zpívalo a hrálo.
I naši „sekáči“ předvedli svůj fortel a um, takže než se více rozpršelo, byla
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tráva zkosená. A pak následovala vydatná selská snídaně pod návratím
historické budovy zdejšího dvora, kde se zpívalo, hrálo, a popíjelo.
Přátelé z Domanína a Těmic, všem se nám u Vás opět moc líbilo a velice
rádi Vás přivítáme u nás v Kostelci.
24. května se po dvou letech náš kostel opět zapojil do mezinárodní
akce „Noc kostelů“. I náš soubor se svým zpíváním podílel na programu
vedle Paníháje, Moravjanek a Zpěvulenek. Tentokrát jsme vystoupili
s pásmem rytmických křesťanských písní a lidovou písní Svatý kopeček
za doprovodu našich muzikantů – pana Slaměny, Horáka a Matuly.
14. a 15. června jsme se zúčastnili IV. Folklorního festivalu v Šardicích.
Na přání pořadatelů jsme předvedli Kosteleckou svatbu, včetně čepení
nevěsty. Naše vystoupení bylo hodnoceno folkloristy i publikem jako
jedno z nejlepších. Chtěla bych proto poděkovat třem mladým párům,
které s námi ochotně spolupracovaly a vzorně reprezentovaly svoji obec.
22. června jsme se zúčastnili 22. setkání Kostelců ČR v Kostelci nad
Labem, kde jsme vystoupili v pořadu Koncert duchovní hudby v kostele
sv. Martina.
Marie Bábíková
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MALŠINKA
Píše se rok 2013 a soubor čeká první významné jubileum k pátému výročí
souboru Malšinka, které bylo nazváno ,,aneb…už sa točíme pátý rok“, a
tak se začalo s pilným nácvikem a pravidelnou docházkou. Menší děti
vystoupily s pásmem ,,Žabáci“, velká děvčata s pásmem ,,Věneček“. Jako
hosté přijali pozvání soubor ,,Podkověnka“ ze Svatobořic – Mistřína a
soubor ,,Ovečky“ z Valašského Meziříčí. Každé vystoupení bylo velmi
pestré a byly sklizeny velké ovace diváků, kteří zaplnili kulturní dům
v Kostelci, kde se také celá akce odehrávala. Na závěr byla zazpívána
závěrečná píseň se všemi účinkujícími, kterých bylo více než 100. Celou
akci moderoval Pavel Růžička z Kyjova.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, co se podíleli na přípravě,
organizaci a také sponzorům, bez kterých by tato akce neproběhla.
Další vystoupení, které soubor čeká v tomto roce jsou 8.6.2013 - Přehlídka
dětských souborů Hovorany, 16.6.2013 – Dětské hody – Starý Poddvorov,
toto vystoupení ukončí první polovinu letošního roku. Následuje malý
odpočinek, ale hned v srpnu odjíždí soubor na mezinárodní festival do
Rohožníku na Slovensku, který se koná 17.8.2013. Pokračujeme 24.8.2013
na Dožínkách v Kostelci. Další akce jsou v jednání s pořadateli a budou
včas zveřejněny a upřesněny. Za soubor
Michaela Dolanová, Andrea Zogatová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní uvedení občánků do naší obce se uskutečnilo v březnu 2013.
Paní starostka přivítala do obce Kostelec tři kluky, Šimona Klimka,
Michala Koláře a Vítězslava Radu (na foto zleva).

15

JUBILEA
Zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Kostelci navštívili v 1. pololetí
tradičně „osmdesátníky“, pana Jana Půčka, paní Annu Dolanovou
a Josefa Konečného. Ke krásnému výročí 90 let popřáli panu Miroslavu
Dufkovi a nejstaršímu občanu obce Kostelec panu Ladislavu Kudrovi.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let.

Půček Jan 80 let

Dufek Miroslav 90 let

Statistika obyvatel k 30. 6. 2013

01. 01. 2013………………………….... 863
Narození……………………………… 4
Úmrtí………………………………….. 1
Přihlášeno……………….................... 21
Odhlášeno……………………………. 11
Počet obyvatel…………………..….. 876

Dolanová Anna 80 let

Konečný Josef 80 let

Pan Ladislav Kudr hlasuje v prostředí domova
ve volbách prezidenta ČR v lednu 2013.
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AEROBIK KOSTELEC
Úspěšná sezóna 2012/2013
Zápis dětí do aerobiku proběhl v září 2012, díky velkému zájmu bylo
zapsáno 58 dětí. Děvčata byla rozdělena do 4 skupin a začala trénovat
pod vedením trenérek nové choreografie skladeb.
Malé uličnice – přípravka 5- 6 let, trenérka Zdena Horáková; skladba - Berušky
Panenky – věkový průměr do 7 let, trenérka Karolína Kunická;
skladba – Tajemství orientu
Ďáblice – věkový průměr 8-10 let, trenérka Lucka Vávrová;
skladba – Andělské ďáblice
Pipenky – věkový průměr 11- 13 let, trenérka Veronika Dubská; skladba – Gun

Vystupovat jsme začaly na plesech a karnevalech v Kostelci
a Moravanech, kde jsme předvedly, co jsme se do té doby naučily.
Pak následovala pilná příprava na závodní sezónu. Velmi důležité
pro naši přípravu je účast na jarním soustředění, na kterém se
děvčata zdokonalují a pilují choreografie skladeb na samotné závody.
Soustřední s mladšími děvčaty proběhlo na chatě Relaxx v Čeložnicích
a se staršími v Luhačovicích. Během soustředění jsme nejenom
trénovaly, ale užily jsme si i mnoho zábavy a legrace. Například při cestě
za pokladem skřítka Šikuly nebo na stezce odvahy. Za pár týdnů po
soustředění již následovaly soutěže AEROBIC TOUR 2013. Zúčastnily
jsme se čtyř základních kol a nakonec velkého finále. Nejmladší děvčata
reprezentovala Kostelec v I. Kategorii s choreografií -Tajemství orientu,
která sklidila obrovský úspěch a děvčata domů vozila samé zlaté medaile.
Andělské ďáblice v II. Kategorii nezahálely a během základních kol se
umisťovaly v druhé polovině závodního pole. Ve finále také získaly
zlato ve své výkonnostní kategorii. Nejstarší děvčata Top Gun, které
závodily ve III. kategorii si domů přivezly všechny medaile, jak zlaté,
stříbrné, tak i bronzové. Největším úspěchem kosteleckého aerobiku
byl postup z moravského semifinále Děti Fitness aneb sportem proti
drogám do Prahy na mezinárodní finále v hale Slavie. Semifinále se
účastnily děvčata z Top Gun a Tajemství orientu. Oba týmy do Prahy
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postoupily z medailových pozic (v semifinále získaly zlaté medaile), což
bylo obrovským úspěchem. V Praze se naše holky z malé obce neztratily,
zabojovaly a díky jejich choreografiím a nasazení obsadily: Top Gun
krásné 4. místo a Tajemství orientu 2. místo. Všem patří velká gratulace!
V závěru roku předvedly svá vystoupení na Bambiriádě v Kyjově
( přehlídka volnočasových aktivit), kde svoji choreografii mohly ukázat
i ta nejmenší děvčata z přípravky; na Dnu dětí v MŠ Střed v Kyjově; na
besedě s důchodci v Čeložnicích; na hřišti v Kostelci při fotbalovém
utkání; na zahradní slavnosti v MŠ Dr. Joklíka v Kyjově
Za úspěšnou sezónu byly děti odměněny výletem do Aquaparku
v Uherském Hradišti a do ZOO Lešná. Na závěrečné přehlídce Aerobik
Kostelec v Kulturním domě sklidily obrovský potlesk od svých rodičů.
Děkujeme tímto všem rodičům za ochotu a trpělivost v průběhu celého
roku a hlavní poděkování patří našim sponzorům: obcím Kostelec,
Moravany, Hýsly a Čeložnice, firmě Wiky, bez jejich pomoci bychom se
nemohly zúčastnit všech soutěží v aerobiku.
Za Aerobik Kostelec
Karolína Kunická
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SK KOSTELEC
Fotbalová přípravka
V neděli 9.6. jsme sehráli poslední zápas sezóny 2012/2013. Celkově jsme
v tomto ročníku sehráli 18 utkání. V nichž jsme si připsali 5 vítězství. Z
pohledu výsledků se tedy jeví sezóna jako nevydařená. Nicméně ty v této
věkové kategorii nehrají až tak zásadní roli. Daleko důležitější je radost
ze hry. Tu se snažíme vytvářet na tréninkových jednotkách. Nicméně
každé začátky jsou těžké a tomu není jinak ani ve fotbale. Jsem si ale jistý,
že za ten uplynulý rok jsme se herně posunuli. A v další sezóně budeme
zase o kousek lepší. 			
Jan Lochman

Zimní přípravu na jarní odvety vyplnil opět turnaj na umělé trávě
v Kyjově. Zahájili jsme vítězstvím nad slovenským celkem Mokrý Háj.
Také druhé utkání jsme bez problémů zvládli. Porazili jsme Žádovice
4:1. Pak ale přišli na řadu soupeři z vyšších soutěží. Navíc se na nás
podepsala velká absence hráčů. S obtížemi jsme utkání dohrávali.
Porazili nás tak Bučovice, Osvětimany, Koryčany i Lovčice. Celkově
jsme obsadili páté místo. Před prvním mistrovským utkáním jsme se
utkali ještě jednou se Žádovicemi u nich na přírodní trávě a vyhráli 1:0.
Pak nastala zima. První dvě kola musela být odložena, což nám velmi
vyhovovalo, protože marodka byla stále velmi vysoká. Soutěž jsme tedy
zahájili až 14. dubna na hřišti v Tvarožné Lhotě. Nejslabší tým byl na
rozjezd úplně ideální. Vyhráli jsme hladce 5:0, aniž bychom se nadřeli.
Zranil se ale Roman Ondráš. O týden později jsme přivítali Strážnici.
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Již v úvodu se zranil Radek Bužek, který již dále nenastoupil ani k jednomu
utkání. Toto utkání jsme nezvládli a prohráli 1:2. A nastaly anglické týdny.
Ve středu 24.4. byl na pořadu okresní pohár v Hovoranech. Budoucí
celkový vítěz nás porazil 3:1. Více nás ale mrzelo zranění brankaře Jendy
Cahlíka. V neděli nás čekalo derby v Sobůlkách. Pěkný zápas skončil
remízou 2:2. Ve středu jsme zajížděli k odloženému utkání do sousedních
Moravan. Po bojovném výkonu nám patřily tři body za výhru 2:1.
Nedělní výkon doma proti Ždánicím byl ale úplně jiný – odevzdaný bez
bojovnosti. A tak přišla další porážka na domácím hřišti 2:3. Krom toho
jsme přišli do konce sezony i o Vaška a Ondru Lochmanovi, kteří se
zranili. Ve středu k nám přijel lídr soutěže a aspirant postupu – Mikulčice.
Ani dobrý výkon nestačil proti tomuto týmu. Prohra 0:2 nás ale tolik
nemrzela. Mrzela nás ale v neděli ve Vnorovech. A to milosrdných 4:1
po bídném výkonu. První domácí vítězství přišlo o týden později s KEN
Veselí 2:0. Následoval další zápas v domácím prostředí s Ratíškovicemi
B. Když v úvodu utkání musel střídat Jirka Černý s nataženým svalem,
nevypadalo to s námi dobře. Konec utkání jsme ale zvládli na výbornou.
I když byl vyloučen Svaťa Macek za řeči, podařilo se nám vyrovnat na
konečných 3:3. Další týden v Dambořicích jsme jen s obtížemi poskládali
11 hráčů. Přes dobrý výkon jsme podlehli 4:2. Dalšími zraněnými
byli tentokrát Petr Lecián a Mira Vymazal a pro pracovní povinnosti
chyběl i Milan Fukan. Poslední domácí utkání bylo derby s Ježovem.
Sestava poskládána z části z marodů mohla sotva podat odpovídající
výkon. Utkání bylo plné nepřesností z obou stran. Přesto jsme do 30.
minuty vedli 2:0. Do poločasu ale hosté srovnali a ve druhé půli přidali
další dva góly. My jsme již stačili pouze snížit stav na konečných 3:4.
Tuto sezonu jsme dohráli i díky pomoci hráčů, kteří již dříve ukončili
aktivní kariéru. Díky patří Zděňovi Křižkovi a Michalu Rotreklovi. Po
posledním domácím utkání jsme provedli po dvou letech rekonstrukci
hrací plochy. Provzdušnili jsme trávu, zasypali pískem a rozhodili travní
semeno. Šest týdnů je zákaz vstupu na hrací plochu, než zakoření nová
tráva. Prosíme rodiče dětí, aby toto respektovali a děti na to upozornili.
Žáci pod vedením Milana Kopeckého skončili uprostřed tabulky.
První rok má za sebou také mladší přípravka pod vedením Honzy
Lochmana. Zde je nutné poděkovat za pomoc také Vlastovi Hampejsovi
a také rodičům a prarodičům za podporu našich nejmenších fotbalistů.
Mgr. Břetislav Junášek – předseda SK
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ARGENTINA
Cesta do Argentiny – II. pokračování
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.
Posledně jsem končil 16.3.1966: Bratři odpočívají po celodenní práci a
já, třebaže skoro nic nedělám, jsem také unavená tím horkem a jdu spát.
17. 3.1966 čtvrtek
Dnes do rána jsem spala dobře. Vstávala jsem až o půl deváté, kdy
už všichni dávno pracovali. Píši deník, chvílemi čtu knížku (českou,
kterou si bratři dovezli z domova). Po obědě pomáhám aspoň utřít
nádobí. Odpoledne začal foukat silný vítr a trochu se ochladilo. Večer
přišla pořádná bouřka a spustil se liják jakoby plachtu roztrhl. Pršelo
celou noc, i když ne tak vydatně, jako na začátku! Spala jsem s Maritou
(dcera mého bratra Václava) už v nové světnici. Stará byla primitivní
a maličká. Je hezká a útulná. Jsou tam 2 železné postele a moc dobře
se na nich spí. V předešlé byl jen 1 katr (skládací postel), bez dalšího
vybavení, tam se jen spalo. Zde už byl stůl a 2 židle, ještě jí tam dají
skříň! Tato ložnice je už na tamější poměry větší, světlá a moderní.
Zase jsem spala až do 9ti hodin, protože včerejší bouřka (tormiento)
mi nedala spát. To byl blesk za bleskem a hřmělo, až okna drnčely!
K ránu se příjemně ochladilo a tak se dobře dospávalo. Pak mně bratr
Václav šel ukázat, jak to vypadá na střeše. Dříve stavěné budovy jsou
kryté vlnitým pozinkovaným plechem V létě pod nimi bylo pekelně
horko, protože pod nimi nebyly stropy a když přišla bouře, tak občas
celou střechu daleko odnesla a zmuchlala! Domy co se staví teď, kryjí
betonovou plotnou, spádovanou do středu budovy a odtud okapovou
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rourou do betonové nádrže o obsahu mnoha tisíc litrů, kterou(vodu)
používají na běžnou potřebu (pití, vaření i koupání). Studniční voda je
zde běžně nepitná. Obsahuje totiž spoustu tělu škodících látek (sanytr).
Dnes jsem konečně trochu pracovala. Umývala jsem okna, odpoledne
jsem zase psala deník. Po tom dešti se všechno zazelenalo a je zde
krásně. Jen se mně nelíbí, že na všech oknech jsou mříže, ale ono se
musí spát při otevřených oknech tak je to bezpečnější proti vloupání,
ale i tak je vloupaček dost.
19. 3. 1966 sobota
Po snídani jsem šla na procházku po městě, pak jsem byla na návštěvě
u Vašků. Je to Moravák, pochází od Uherského Hradiště. Žije tu už 40
let. Má pěknou hospodu a dům. Jsou to hodní lidé. Po obědě přišla
paní Derková. Je to Češka a velice hodná paní, tak jsme si dlouho
a pěkně povídali o naší vlasti a popíjeli z bombíží zdejší čaj (maté).
Popíjí se horký a většinou hořký! Večer mě z toho bylo špatně,
nejsem ještě na něj zvyklá. Pije se při každé besedě, je proti žízni,
je to velmi silný čaj. Marie mi uvařila „ruský“ čaj, dala mi prášek
a šla jsem brzy spát. Jsem velice poštípaná od komárů a moskytů
(těch je tady mraky) a i když jsou velikosti máku a také takové
barvy, tak v momentě dovedou obalit celou obnaženou část nohy
(kam sedají nejvíce) a noha je celá namodralá, jako by je natřel
inkoustem! Snad také ta změna podnebí mi dělá zle. Marie mi dala
penicilinovou mast na poštípaná místa, tak se mi trochu ulevilo!
20. 3. 1966 neděle
Ráno jsem zase vstala později, ale už mně bylo lépe. Všichni by mě
rádi pomohli, Marie zase vaří „ruský čaj“, Láďa shání nějaké léky
a Václav mně přinesl nějaké zdravotní suchary a hned je mně lépe.
Pře obědem přijela sestra Marie s dětmi. Přijeli ve dvou autech. Bylo
jich 24. To bylo veselo. Jenže kromě sestry a jejího syna Eurika žádný
neumí česky. Rozumí jen některým slovům. Mají radost, když se jim
nějaké to české slovo podaří vyslovit.
Marie má všechny děti hezké, silné a moc hodné. Pořád chtěli, abych
jela s nimi k nim na návštěvu (visitu) tak jsem jim to slíbila. Měli
z toho velikou radost. Vyjeli jsme odpoledne, ale na tu cestu nikdy
nezapomenu! K nim jsme přijeli až 1 hodinu pře půlnocí. Z Clotilde do
Saenz Peňa se jelo dobře. Je tam asfaltovaná cesta, ale když jsme přijeli
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do města, začala bouře. Čekali jsme hodnou chvíli v hotelu a chlapci se
šli zeptat, jaká je dál cesta, jestli se můžeme pustit dál! Tak jsme vyjeli,
jelo s námi ještě jedno auto, známí mé sestry. Každou chvíli některé auto
zapadlo do bláta (jeli polní, neudržovanou a nezpevněnou cestou) tak
jsme se museli vzájemně vytahovat. Voda stříkala, až 2 m vysoko. Všude
jámy plné vody, auta skákala ze strany na stranu, chvílemi pršelo, bouřka
se vracela ale přece jsme šťastně dojeli do Tres Isletas.
Když jsme přijeli, začalo opět lít jako z konve. Ještě větší bouřka se strhla,
než předešlá! Ale nám to už nevadilo. Ráno jsem jen vzpomínala na tu
cestu, když jsme jeli po polní cestě, tak ve vzduchu létalo tisíce motýlů
a různých ptáků. Zároveň zněl koncert žab, který přehlušoval i hluk
motoru. Přijela sem i Jarka – dcera od sestry Růženy, se svým mužem
a dvěma dětmi. Škoda jen, že se s mimi nemohu do mluvit. Také muži jsou
moc zdvořilí, velicí a silní chlapi, jenom ta domluva velice špatná (žádná).
21.3.1966 pondělí
Po té cestě jsem byla unavená, spala jsem až do jedenácti hodin. Po
snídani si prohlížím dům a obchod. Mají ho o něco menší než bratři
na Clotildě. Mají také hodně zboží, hlavně nářadí a nádobí. Je jich
šest v obchodě a stále mají co dělat, mají hodně zákazníků. Dům mají
pěkný; dvě světnice, kuchyň, jídelnu, velkou chodbu a koupelnu. Město
Tres Isletas je pěkné. Je tu hodně zeleně a některé cesty jsou zpevněné
kamennou drtí. Naproti našemu obchodu je lékárna a na druhém rohu
také obchod. Je tu veselejší, jak na Clotildě a také se mi tu lépe dýchá.
Odpoledne za mnou přišel krajan Marek. Chvíli jsme si povídali a večer
jsme si pouštěli z gramofonu české desky, které jsem přivezla od nás.
Tady české desky nejsou k dostání a tak jsou jim naše písně velice vzácné!
Už se mi pomalu začíná v Argentině líbit, ale zdá se mi, že už jsem tu moc
dlouho a ono to je teprve 15 dní, co jsem vyšla od nás z domova. Město
Tres Isletas je od založení 30 let staré, dříve tu byly jen močály. Domy
mají tu také střechy ploché a jsou nízké (lépe odolávají tormientům),
které tu řádí každou chvíli. Mříží tu však v oknech tolik nemají. Většinou
jsou v oknech jen žaluzie, které se na noc zatáhnou, ale vzduch může
volně proudit dovnitř. Dům sestřin má zepředu dvě velká okna, dveře a
branku na dvůr. Jindřich (Eurique), sestřin syn, má hned vedle menší
domek, ale je hezký! Pokračování příště!
Mirek Dufek
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OSMALŠINKA
VOLNOČAS
V roce 2013 OS Volnočas pro Vás a Vaše děti připravilo několik akcí:
Společenský ples na začátku února se letos setkal s velkým úspěchem.
Hrála dechová muzika Svatobořáci a přestože věkový průměr muzikantů
byl velmi nízký, hráli s velkým nasazením, s minimálními přestávkami,
takže parket byl skoro pořád zaplněný. Večer se tančící navíc mohli posilnit
výborným zvěřinovým gulášem. Tombola byla celá vyprodána a věříme, že
mnohé i potěšila. Letos se také v plném rozsahu osvědčila možnost rezervace
místenek. Přestože tuto možnost v minulých letech mnoho lidí nevyužilo,
tak tentokrát byly všechny rezervace využity a všechny stoly obsazeny.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás podpořili a koupili si např.vstupenku
na ples, i když tam nešli, a samozřejmě i všem našim sponzorům. Díky
Vašim příspěvkům je Volnočas schopen v konečném důsledku organizovat
a financovat všechny ostatní akce, které v naší obci připravujeme pro
kostelecké děti. Únorový Dětský karneval proběhl v indiánském duchu. Pro
děti bylo připraveno 6 tématických soutěží, a každé dítě bylo vždy po projití
soutěže odměněno bonbonem. V sále byl také koutek, kde si děti mohli
nechat namalovat obrázek na obličej. Občerstvení bylo zajištěno v bufetu.
Tradiční Pálení čarodějnic posledního dubna bylo i letos ve spolupráci
s místními hasiči. Zatímco Volnočas připravil na louce na návsi pro děti
program a soutěže, hasiči mezitím postavili májku. Asi po hodině, kdy
všichni malí čarodějové a čarodějky prošli všechny soutěže, zapálila se
připravená hranice dřeva i s figurínou čarodějnice a potom děti již dostaly
špekáček a sladkou odměnu. Chceme poděkovat všem rodičům malých
čarodějů, že pro své děti připravili tyto kostýmy. Díky nim získává tato akce
svou nezaměnitelnou atmosféru. Škoda jen, že více dospělých zatím nenašlo
odvahu a nepřišlo také v kostýmu čarodějky. Na Den dětí jsme na neděli
2. 6. pozvali dětské Kočovné Divadlo Pavla Růžičky. Sál KD byl zcela
zaplněn a i na dospělých bylo vidět, že se jim toto originální představení
líbilo. A po divadle děti mohly přejít na Panskou zahradu, kde pro ně Skauti
nachystali různé soutěže. Koncem roku 2012 jsme Kostelecké škole věnovali
finanční obnos na koupi 8 ks školních lavic včetně školních židlí, kterými je
nyní vybavena 1.třída. V květnu jsme navíc věnovali ředitelství ZŠ a MŠ polovinu
výdělku z letošního plesu. Je již na potřebách školky a školy, co za tyto peníze pořídí.
Kateřina Lašáková
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SKAUTI
Skautská putovní výprava Do Bílých Karpat
Píše se Pátek 17. května a hodiny na vlakovém nádraží ukazují právě
17:00. Účastníci se začínají pomalu scházet. Ještě před nástupem do
vlaku, jsme zahájili akci družinovými pokřiky, a pak už hurá do vlaku.
Když jsme se konečně dostali do Kněždubu, hodili jsme batohy na
záda a ještě plni energie vyrazili po „žluté značce“ zdolat dnešní úsek
cesty. Hned první „kopeček“ na kterém stávalo už v dávných dobách
Keltské hradiště, nám dal pořádně zabrat. Na jeho vrcholu nás ale
přivítalo na opevněném hradišti 10 dřevěných Keltů. Pro dnešek nám
zbývala už jen cesta na Lučinu, kde jsme rozbili tábor, zakousli nějaké
to sousto a ve stanu zahráli pár her. Téměř celou noc bubnovaly kapky
deště na stan a ani ráno počasí nevypadalo, že by se chtělo umoudřit.
Naštěstí nejsme z cukru, a tak jsme mohli vesele pokračovat i v tomto
nečase. Když se déšť vracel asi už popáté, tak už jsme to ani nevnímali.
Námětem této výpravy bylo pátrání po dívce – skautce, ztracené v
horách, podle skutečné události, která se odehrála před několika
lety. Měli jsme v rukou její deník s popisem trasy, to jediné, co se
po ní našlo. Během sobotní cesty jsme brodili potok, potkali asi 15
mloků, sami si uvařili oběd přesně na státních hranicích, podívali se
na Slovensko, ochutnávali česnek medvědí, viděli orchideje a zahráli
nejednu hru. Část trasy jsme se pohybovali cestou necestou, takže ke
slovu přišla buzola, azimut, mapa a orientační um účastníků. Nic z
toho nezklamalo, takže jsme dostali k cíli dnešního dne - na kopec
U tří kamenů nedaleko Kuželova. Čekala nás večerní rutina – stavba
přístřešků, příprava večeře a sušení mokrých věcí. Dalším programem
byla soutěž ve znalosti historie skautingu, ve kterém zvítězila opravdu
těsně družina Lam. Poté následoval večerní program u ohně a skautská
večerka. V neděli jsme si prohlédli Kuželovský mlýn a dorazili na
vlakové nádraží ve Velké nad Veličkou. Odtud nás vyzvedl vlak a my
jsme spokojeně unaveni ujížděli vstříc zpět svým domovům.
Výprava se opravdu povedla, ani počasí, které nám příliš nepřálo ji
nepokazilo.
Jan Borkovec
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Dětský den v Kostelci na farní zahradě dne 2. června 2013, pro asi 50 soutěžících dětí, připravilo 15 skautů a skautek.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY KOSTELEC U KYJOVA
V souvislosti s přijetím zákona č. 503/2012 Sb. došlo od 1. 1. 2013 k organizační změně
ve státní správě na úseku pozemkových úprav. Soustava pozemkových úřadů přešla
pod nově vytvořený ústřední orgán státní správy – Státní pozemkový úřad. V rámci
jednotlivých vyšších územně samosprávných celků vykonávají jeho činnost krajské
pozemkové úřady, přičemž pro řízení o pozemkových úpravách byly zřízeny pobočky
krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho
nebo více okresů. V Hodonínském okrese je nově příslušným správním orgánem
provádějícím pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj – Pobočka Hodonín, sídlící na adrese původního Pozemkového
úřadu Hodonín na ul. Bratislavská 1/6, 69501 Hodonín. V čele Pobočky Hodonín
stojí vedoucí Ing. arch. Milana Grauová, po dobu výkonu veřejné funkce přechodně
zastoupená Ing. Miroslavou Lopraisovou, pověřenou k zastupování vedoucí pobočky.
Pověřenou osobou pro Komplexní pozemkové úpravy Kostelec u Kyjova zůstává Ing.
Blanka Jedovnická, nová emailová schránka: b.jedovnicka@spucr.cz.
Ve zpracovatelské firmě Geodis Brno, spol. s r.o. došlo k organizačním změnám.
V případě projekčních věcí se obracejte na nového vedoucího ateliéru pozemkových
úprav: Ing. Tomáše Buchmaiera, e-mail: tomas.buchmaier@geodis.cz, tel.: 538702067.
V této době se projektuje návrh nového uspořádání pozemků, každý účastník bude
včas informován o návrhu a bude mít možnost se k němu vyjádřit. V případě zájmu
se můžete podívat na webové stránky firmy: http://sluzby.geodis.cz/sluzby/navrh-novehousporadani?highlightWords=pozemkov%C3%A9+%C3%BApravy

Za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočku
Hodonín
Ing. Blanka Jedovnická
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení přátelé myslivosti,
máme tu měsíc červen, období začátku léta, a tuto část roku si myslivci
vybrali jako „Měsíc myslivosti“. V přírodě nastává doba kladení
mláďat - bažantích a koroptvích kuřat, malých zajíčků a králíčků, selat
divočáků a především kolouchů a srnčat. I když to v současné době
venku moc letně nevypadá, je to tak. A právě v tomto období dochází
k situacím, kdy neznalost ze strany laické veřejnosti, především dětí,
vede ke zbytečným ztrátám na životech narozených mláďat.
MLÁDĚ, NA KTERÉ SÁHNETE, ZABÍJÍTE!!!!
V lepším případě ho odsoudíte k životu v zajetí!
Pokud SRNČE v klidu leží, je vše v nejlepším pořádku. Jedenáctý den
po narození už začíná chodit se svou matkou. Opuštěné srnče zmateně
pobíhá, píská a kvílí. Je slyšet půl kilometru daleko.
ZAJÍCI nemají pelech. Samice rodí mláďata například uprostřed
louky. Malí zajíčci v klidu čekají a krmí se až v noci. Zaječice je
schopna nakrmit i cizí mláďata. Malého zajíce z frekventované cesty
můžete přenést jen za pomoci kusu dřeva nebo lopaty a maximálně do
vzdálenosti 10 metrů.
Pouze zraněná mláďata potřebují lidskou péči, tu jim poskytnou
odborníci ze záchranných stanic - www.zvirevnouzi.cz.
A co dělají myslivci? Připravují se na zimní období, na tzv. přikrmování
zvěře v době nouze. Toto období nastává jíž počátkem měsíce října
a končí na jaře měsícem dubnem. Nyní se sečou travní a jetelové
porosty na sušení sena, což je jedno z důležitých objemných krmiv
pro spárkatou zvěř i pro zajíce. Pěstuje se řepa, vhodnější je cukrovka,
která nezmrzne tak jako krmná. V neposlední řadě se domlouvá odběr
budoucí sklizně zrnin, zejména kukuřice a obilovin.
V tomto jarním období naše MS Hubert vysazuje v rámci obnovy
krajiny listnaté stromky jako jsou lípy, javory apod. v lokalitě bývalého
meruňkového sadu nad moravanskou farmou pod Kameňákem.
Mějme přírodu rádi, chraňme ji a tvořme ji, a nedopusťme, aby nám ji
někdo svévolně ničil! Myslivosti zdar.
Ing. Jiří Otáhal
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Foto: Zdeněk Mukenšnábl

Společně a efektivně v oblasti rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
Tento článek je věnovaný problematice sociálních služeb na Kyjovsku a plánování rozvoje těchto služeb
prostřednictvím metody zvané komunitní plánování. Přestože se informovanost o sociálních službách
v posledních letech na Kyjovsku zlepšila, pojďme si připomenout, co to vlastně sociální služba je.
Posláním sociálních služeb je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci (např. z důvodu věku, zdravotního postižení, pro krizovou životní situaci), zlepšovat kvalitu
jejich života a zabraňovat sociální izolaci. Sociální služby pomáhají těmto lidem žít běžným životem navštěvovat školy, pracovat, účastnit se kulturního života, starat se sám o sebe a o domácnost. Sociálními
službami jsou např. pečovatelská služba, osobní asistence, azylový dům, telefonická krizová pomoc či
sociální poradenství.
V zákoně o sociálních službách je uvedeno celkem 33 sociálních služeb, z toho na Kyjovsku je zastoupena
polovina z nich. Informace o sociálních službách poskytovaných v regionu Kyjovska lze získat např. na
Městském úřadě v Kyjově (odbor sociálních věcí) a u všech poskytovatelů sociálních služeb.
Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech
řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Kdokoliv z nás se může ocitnout v tíživé
sociální situaci, kterou nebude schopen řešit vlastními silami, ani za pomoci blízkého okolí. Proto je
důležité mít potřebné služby v dosahu. Vhodnou metodou, která umožní rozvíjet sociální služby tak, aby
odpovídaly místním podmínkám a potřebám občanů, je metoda komunitního plánování. „Komunitní“
znamená, že na rozvoji sociálních služeb v dané lokalitě (= komunitě, v našem případě Kyjovsko) se podílejí
zástupci všech stran, kterých se sociální služby dotýkají, a kteří chtějí přispět k jejich zlepšení. Jsou jimi
poskytovatelé (ti, co sociální službu provozují), zadavatelé (ti, co sociální službu zadávají, zřizují či platí,
tzn. zástupci měst a obcí Kyjovska), uživatelé (ti, co sociální službu využívají) a také veřejnost, jíž není téma
sociálních služeb lhostejné.
Zjednodušeně jde o zmapování nabídky sociálních služeb v regionu a zároveň zmapování poptávky.
S ohledem na finanční prostředky, které mohou být na sociální služby vynaloženy, vzniká v rámci společných
jednání tzv. komunitní plán, který je jakousi dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě
sociálních služeb v příštích několika letech. Jde o kompromis přání a možností. Metoda komunitního
plánování zajišťuje, že finanční prostředky na sociální služby budou vynakládány efektivně, pouze na to,
co je opravdu potřebné.
Obec s rozšířenou působností Kyjov komunitně plánuje od roku 2007, a to se zapojením všech 42 obcí
Kyjovska. Koncem minulého roku byl vydán již 2. komunitní plán (Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku do roku 2015). V rámci komunitního plánování na Kyjovsku se pravidelně scházejí 3
pracovní skupiny v návaznosti na tyto oblasti podpory a péče:
I. Oblast podpory a péče pro děti a mládež do 26 let, rodinu fungující, rodinu v problémech, osoby
v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
II. Oblast podpory a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením (tělesným a smyslovým zrakovým a sluchovým)
III. Oblast podpory a péče pro osoby s duševním onemocněním a s mentálním postižením.
Proces komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku je v současné době zajištěn díky realizaci
projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR ,,Rozvoj sociálních
služeb na Kyjovsku, II. etapa“. V letošním roce je kromě jiného v plánu aktualizace Adresáře organizací
pomáhajících občanům Kyjovska (duben-červen) a veletrh sociálních a navazujících služeb Kyjovska
(11. září, v Kyjově). Prostřednictvím těchto aktivit budete moci získat informace o možnostech pomoci
v nepříznivé sociální situaci a seznámit se blíže s poskytovateli sociálních a navazujících služeb.
Komunitní plány, stávající Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska, Analýzy potřeb
realizované v roce 2012 a další dokumenty vztahující se ke komunitnímu plánování na Kyjovsku jsou k
dispozici na internetových stránkách www.pomocobcanum.kyjovsko.cz nebo www.mestokyjov.cz v sekci
Komunitní plánování. V případě dotazů, připomínek či námětů k této problematice můžete kontaktovat
koordinátorku komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska Mgr. Věru Lungovou (MěÚ Kyjov,
Odbor sociálních věcí a školství, tel. 518 697 571, e-mail: kpss@mukyjov.cz).
Pozn.: Příspěvek na péči, dávka poskytovaná osobám závislým na pomoci jiné osoby na zajištění
sociálních služeb nebo jiných forem pomoci, se od ledna 2012 vyplácí na pobočce Úřadu práce v Kyjově,
Jungmannova 1310/10 (budova České pojišťovny). Stejně tak si na tomto místě můžete vyřídit dávky státní
sociální podpory, dávky v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI KOSTELEC – 2. pololetí 2013
24. 08.
Dožínky / pořádá obec Kostelec
25. 08.
Podzim s pistolí MPi / střelnice, pořádá ZO AVZO
25. 08. 		
Setkání pěveckých seskupení na farní zahradě / pořádá farnost
08. 09. 		
Pouť do Koryčan / pořádá farnost
15. 09. 		
Podzim s pistolí VPi / střelnice, pořádá ZO AVZO
22. 09. 		Mše sv. v 10.15 hod. v kostele sv. Václava – poděkování
		
za úrodu / farnost
23. 09. - 25. 10. 	Výstava v KŠG – Michaela Šalšová + Julek Liška / pořádá
		
ZŠ a MŠ Kostelec
28. 09. - 29. 09. Svatováclavský hody / pořádá OÚ Kostelec
29. 09. 		
Hodová mše sv. v kostele sv. Václava v 10.15 hod./farnost
06. 10. 		
Poutní mše sv. včelařů v kostele sv. Václava v 10.15 hod. / farnost
27. 10. 		
Lampiónový průvod / pořádá OÚ Kostelec a SDH
04. 11. - 29. 11. 	 Výstava v KŠG – Marie Blechová (Osvětimany) / pořádá
		
ZŠ a MŠ Kostelec
listopad 		
Kosteláci sobě - Posezení se seniory / KD, pořádá OÚ
		
a všechny složky obce
13. 12. - 10. 01. Výstava v KŠG – Škola plná pohody / pořádá ZŠ a MŠ Kostelec
24. 12. 		
Betlémské světlo
25. 12.(23. 12?) Zpívání u vánočního stromu / náves
		
pořádá OÚ Kostelec a soubor Kosteláci
26. 12.		
Poslední výstřel roku 2013 / střelnice, pořádá ZO AVZO
27. 12.		
Koncert a žehnání vína v kostele sv. Václava,
		
posezení ve sklepě / farnost

Z akce Pálení čarodějnic a stavění máje.

V prosinci proběhla v Kostelci sbírka určená na potřeby farnosti,
při které stárci a stárky vybrali 12 655 kč. Peníze předali na sv. Štěpána
na slavnostní mši sloužené za obec Kostelec.
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