KOSTELECKÝ
ZPRAVODAJ

zima 2013

Hody 2013 v Kostelci u Kyjova, stárci a stárky:
Tomáš Zbořil, Nina Hulatová, Jakub Kys, Kamila Presová
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OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
pár řádky bych Vám chtěla nastínit současné směrování naší obce se všemi
starostmi a problémy, se kterými se potýkáme. Je to už pět let, co jsme se pustili do
projektu pozemkových úprav a stále nejsme u konce. Počátkem roku 2013 probíhalo
jednání nároků vlastníků na obecním úřadě, ze kterého vzešly podněty ke změně
některých prvků plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Projednání změn PSZ
proběhlo s vlastníky pozemků přímo v terénu 3.4.2013, poté byl přepracovaný PSZ
projednán v zastupitelstvu obce a 15.října 2013 schválen Zastupitelstvem obce.
Mnozí z Vás vyslyšeli na nabídky odkoupení pozemků a prodali své pozemky
státu. Tyto pozemky budou využity ve prospěch Veřejně prospěšných staveb (např.
cesty, meze, průlehy…) v našem katastru a po jejich realizaci budou převedeny do
majetku naší obce. Podařilo se tak vykoupit asi 8,5 ha pozemků.
Předpokládá se, že výkup pozemků bude probíhat i v novém roce. Víte – li
o někom, kdo je ochoten prodat své pozemky, informujte ho prosím, nabízená
cena není nevýhodná a pozemky budou sloužit dobré věci.V současné době se
vede jednání ohledně směny pozemků v trati vinice pod kostelem, kde by současní
uživatelé se staly také vlastníky za jejich pozemky. Obec má zájem, aby v této trati
zůstaly zachovány vinice, případně extenzivní sady a byla tak udržena historická
a krajinná kontinuita. Schválením směnné smlouvy mezi obcí a městem Kyjov
směníme 1,1ha pozemků v náš prospěch.
V letošním roce jsme se zapojili do třídění bioodpadu. Od dubna do září jsme tak
vytřídili 46 tun biologicky rozložitelného odpadu, což představuje 15% z pevného
domovního odpadu. Není to zanedbatelné množství, jsou však obce které vytřídí
i 40% svého odpadu. Je potřeba stále třídit odpady, nejen biologické, ale i papír,
plast, sklo, nově i textil. Jistě neunikl vaší pozornosti kontejner na textil, který je
umístěn na návsi.
Dokončili jsme investiční akce - prodloužení vodovodu za kostelem, na Moštěnské
ulici, plynovod za kostelem. Zaměstnanci na veřejně prospěšných pracích opravili
chodník u kulturního domu a odvodnění přilehlé zahrady, vybudovali opěrné zdi
a schodiště na Panské zahradě, která celá prošla významnou rekonstrukcí.
Upustili jsme od velkého projektu zateplení budovy Základní a mateřské školy
z důvodů narušení statiky budovy MŠ. Zastupitelstvo zvažuje potřeby a možnosti
obce na umístění nové budovy mateřské školy. Naskýtá se otázka, zda budovat
celý komplex školy a školky či opravovat jednotlivé budovy. Hlavní problém
však je, kde najít takové prostory a pozemky. A to už je otázka na územní plán,
takový požadavek je zcela nový a v minulosti se nikdy o něm ani neuvažovalo.
Dnes už víme, že tak velká obec potřebuje i svoji tělocvičnu. Nedostatečná družina,
nevyhovující knihovna, zbrojnice, technické zázemí pro potřeby obce.
Zastupitelstvo se zabývá požadavky na změnu územního plánu a to jak ze strany
požadavku občanů, tak i potřeb samosprávy.
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Výše uvedené problémy se nevyřeší během jednoho či dvou volebních období,
ale musí být vytvořeny velmi dobré podklady pro tyto záměry. Potřeb občanů
na kvalitní a spokojený život je daleko více, ale uvedla jsem jen ty nejpalčivější.
Možná se najde někdo z Vás, kdo má jiný názor, nebo přijde s návrhem, nápadem
či řešením. Ničemu se nebráníme, vždy je lépe všechno promyslet a prodiskutovat,
než udělat nějaké nedokonalé rozhodnutí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících svátečních dnů rodinnou
pohodu, dostatek zdraví a štěstí potřebných k naplnění všech Vašich plánů
a předsevzetí.
Věřím, že se setkáme při zpěvu koled u vánočního stromu 22. 12. 2013 v 16 hodin
a v novém roce na krojovém plesu 11. 1. 2014
Děkuji všem, kteří se dle svých možností a sil jakýmkoliv způsobem podílíte na
rozvoji naší obce.
Vlasta Lochmanová
starostka obce
Statistika obyvatel k 20. 12. 2013
01. 01. 2013…………………………... 863
Narození……………………………… 11
Úmrtí…………………………………. 5
Přihlášeno………………................... 39
Odhlášeno……………………………. 19
Počet obyvatel…………………..….. 889
Krátký přehled zrealizovaných a rozpracovaných investičních akcí v roce 2013

Vodovod Moštěnská

185 350 Kč

Vodovod Za kostelem

260 561 Kč

Plynovod Za kostelem

481 766 Kč

Oprava chodníku u KD - materiál

50 175 Kč

Cesta ke Gazárkovému

179 807 Kč

Panská zahrada - parket

764 260 Kč

Oprava školy

v realizaci
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ OBCE
Zveme občany na Zpívání u vánočního stromu na návsi, ke zpívání koled,
pohárku svařeného vína, v neděli 22. prosince 2013 v 16 hodin.
Chtěli bychom seznámit občany s využitím Kulturního domu v Kostelci. Mimo
kulturní a komerční akce je nyní je KD pravidelně využíván ve čtvrtek – florball,
v pátek a v sobotu - dětský aerobik a v neděli - stolní tenis. Obec nabízí občanům tyto
prostory k dalšímu využití.
Nejbližší plánované akce v KD:
28.12.2013 zábava s hudební skupinou Generace – komerční akce
29.12.2013 Pinpongový turnaj – pořádá SDH
11.01.2014 Krojový ples – pořádá obec Kostelec
08.02.2014 Společenský ples – pořádá Volnočas
23.02.2014 Dětský karneval – pořádá Volnočas
15.03.2014 Košt vín – pořádá SK Kostelec
Akce v minulém pololetí
28. – 29.9.2013 Svatováclavský hody
06.10.2013 Vítání občánků
25.10.2013 Lampiónový průvod
25. – 26.10.2013 Volby do Parlamentu ČR – V obci Kostelec se dostavilo k volbám 69%
voličů. Prvních pět míst obsadily volební strany: ANO – 18,4%, ČSSD - 17,3%, KSČM
– 13,5%, KDU-ČSL – 13,3%, Úsvit – 9,3%.
05.11.2013 V prostorách Kostelecké školní galerie se uskutečnila slavnostní
vernisáž výstavy fotografií Patrika a Petra Navrátilových z cesty po Indii – Ladakh,
neboli Malý Tibet, kterou uskutečnili v roce 2011.
24.11.2013 U příležitosti setkávání se seniory byli pozváni děcka a divadelní ochotníci
ze Skoronic, kde v pořadu „Když se soumrak sklání…“, předvedli kvalitní kabaretní
představení, pod režijním vedením p. Marie Holcmanové. Hudebně je doprovázelo
Varmužovo trio.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Nový školní rok 2013/14
Přípravy na nový školní rok 2013/14 začaly již o letních prázdninách. Pro budoucí
prvňáčky se chystala nová třída, která vznikla oddělením sádrokartonovou příčkou
od školního kabinetu. Třída byla dovybavena dataprojektorem, novým kobercem a
školním nábytkem. Celkem přišlo do nové třídy 14 dětí. Celkový počet žáků se oproti
minulému školnímu roku zvýšil o 7, proto bylo nutné připravit i novou šatnu, která
našla své místo v prostorách školního archívu. Dalšími plánovanými pracemi byla
výměna staré plechové střechy a odvětrání nad přístavkem a nahrazení starých okapů
a svodů.
Ke konci školního roku oznámila svůj odchod paní kuchařka Miroslava Vaclová.
Na uvolněné místo byla přijata nová pracovní síla - paní Jarmila Šimečková.
V pedagogickém sboru nenastaly žádné změny. V základní škole vyučují tři učitelé
a jedna vychovatelka. V MŠ pak dvě učitelky. Základní škola má 5 ročníků, které jsou
organizované ve třech třídách. První ročník je samostatný a v dalších dvou třídách
jsou spojené ročníky. Školní družina má jedno oddělení.
Počet žáků ve školním roce 2013/14: 1.ročník – 14, 2.ročník – 8, 3.ročník – 11, 4.ročník
– 9, 5.ročník – 8. Celkem tedy 50 žáků. Školní družina má jedno oddělení, ve kterém je
25 dětí. V MŠ Kostelec je stejně jako v loňském roce 28 dětí, včetně tří dětí v zákonné
výjimce a v MŠ Čeložnicích je 17 dětí. Provoz školní kuchyně zajišťují dvě kuchařky.
O úklid a školnickou práci se starají další dva provozní zaměstnanci.
Projekty a školní akce
Hned od září jsme nezaháleli a pustili se do plánovaných školních akcí. Po domluvě
s pedagogy jsme udělali při pořádání školních akcí změnu oproti minulým létům.
Protože se nám zdála některá kulturní vystoupení vhodnější pro mladší děti /MŠ
a 1.roč./ a ne pro děti noř. 5.roč. a jiná vystoupení byla zase věkově náročnější a malé
děti se na nich nudily, zúčastňujeme se letos vystoupení odděleně. Tak také proběhla
první dvě kulturní vystoupení loutkové divadelní představení a hudební pořad
operního zpěváka pana Břetislava Vojkůvky.
A co jsme ještě stihli během podzimu ?
Ve spolupráci s místními zahrádkáři jsme zorganizovali projektový den
„Zahradníkův rok“. Velmi příjemného vyprávění o vinařství se zhostil náš milý
host pan Kudr. Součásti projektového dne byla výstavka zeleniny, ovoce, hroznů a
výtvarná soutěž, kterou vyhodnotily komise složené z dětí, učitelů a zahrádkářů.
Ceny pro nejlepší práce byly uhrazeny z finančního daru od kosteleckých zahrádkářů
a vinařů.
Dalším projektem bylo poznávání obce Kostelce s názvem „Kostelec a život v něm“.
Děti navštívily významné veřejné budovy v obci /OÚ, Českou poštu, kostel/. Při
návštěvě těchto budov se dětem věnovali paní starostka, pan farář a vedoucí pošty,
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Zatím posledním projektem byl projekt „Rybář“. Ten se uskutečnil ve spolupráci s DDM
v Kyjově. Pro děti proběhla velice zajímavá přednáška o tom, jak se stát rybářem, s
rybářskými pravidly a potřebami, která byla doplněna spoustou fotografií a videí.
Školní výchovně-vzdělávací akcí bylo seznámení dětí s tříděním odpadů a jeho významu
pro životní prostředí. Přednášku s hudební pohádkou a praktickými úkoly zorganizoval
EKOR s.r.o. Kyjov.
Mezi spřátelenými školami Moravany, Vlkoš a Sobůlky, se kterými jsme se domluvili na
společných sportovních kláních, se konala první z nich – vybíjená. Naši nejlepší hráči jeli
odehrát svá utkání do Sobůlek a vrátili se s nejcennější trofejí. Dík patří nejen jim, ale
i jejich trenérce, vychovatelce Martině Doležalové, která po našem loňském neúspěchu
sportovce perfektně herně i takticky připravila.
Minulý týden navštívili naši školu všemi dětmi očekávaní Mikuláš s čertem a andělem,
a to je signál, že nám do konce letošního kalendářního roku moc dní nezbývá. Ale
ještě než se rozejdeme, abychom společně se svými blízkými prožili nejkrásnější svátky
v roce, chtěli bychom Vás všechny pozvat 17.12. na besídku do MŠ Čeložnic, 18.12. do MŠ
Kostelec na posezení u stromečku a 19.12. na školní vánoční besídku, která bude spojena
s výstavou dětských výtvarných prací. Přeji všem rodičům a dětem příjemné prožití
zimních prázdnin a mnoho zdraví, pohody a štěstí v novém roce.
								
Dušan Kovář, ředitel školy
V Kostelci 9.12.2013

Návštěva Mikuláše
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ŠKOLA MÝCH SNŮ
Škola mých snů by měla být hezká.
Ve své škole snů bych chtěl mít moderní vybavení a všechno potřebné. Chtěl bych,
aby úkoly byly snadné. Učitele a učitelky bych si přál hodné. Jarní, podzimní a zimní
prázdniny bych chtěl dva týdny a velikonoční a vánoční by mohly být týden. Jen letní
prázdniny by trvaly dva měsíce. V mé škole snů by se nemělo mluvit vulgárně ani
sprostě. Také by nikdo neničil cizí věci. Žák by měl vždy pozdravit paní učitelku nebo
pana učitele. Nikdo nesmí nikomu ubližovat.
Takto by měla vypadat moje škola snů.						
		
Aleš Bašta
ZŠ a MŠ Kostelec, 5. ročník
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OS VOLNOČAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------Občanské sdružení Volnočas
Vás srdečně zve na
VIII. Společenský ples
. hraje skupina Švitorka
. bohatá tombola
. občerstvení
. termín 8.února 2014 v KD Kostelec
Rezervace místenek spolu se zakoupením vstupenek:
3.-6.2. u p.Martiny Šalšové, ul.U hřiště 249, Kostelec
Přijďte si zatančit a příjemně se pobavit !
---------------------------------------------------------------------------------------------------Dětský karneval se bude konat v neděli 23. února 2014 v KD Kostelec.
- bližší informace na plakátech v únoru -
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POZEMKOVÝ ÚŘAD
Komplexní pozemkové úpravy Kostelec u Kyjova
Pozemkové úpravy v Kostelci u Kyjova se v současné době nacházejí ve fázi, kdy
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Hodonín (dále jen pozemkový úřad), vykupuje pozemky potřebné pro pokrytí plánu
společných zařízení (cesty, příkopy, zeleň, aj.), který byl schválen Zastupitelstvem
Obce Kostelec. Z důvodů nedostatku státní a obecní půdy pro společná zařízení byly
pozdrženy práce spojené s návrhem nového uspořádání pozemků. Předpokládaný
termín dokončení projekčních prací se tak jeví přibližně na druhou polovinu roku
2014. Každý účastník bude včas informován o návrhu nového uspořádání pozemků a
bude mít možnost se k němu vyjádřit. Více informací naleznete zde:
http://sluzby.geodis.cz/sluzby/navrh-noveho-usporadani?highlightWords=pozemkov
%C3%A9+%C3%BApravy
Ve zpracovatelské firmě Geodis Brno, spol. s r.o. došlo k organizačním změnám.
Projekčními pracemi v k.ú. Kostelec u Kyjova byl pověřen Ing. Jakub Kratochvíl,
e-mail: jakub.kratochvil@geodis.cz, tel.: 538702046, i nadále se můžete v této věci
obracet
na vedoucího ateliéru pozemkových úprav, Ing. Tomáše Buchmaiera, e-mail: tomas.
buchmaier@geodis.cz, tel.: 538702067.
Na pozemkovém úřadě došlo rovněž k organizačním změnám, pověřenou osobou
pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelec u Kyjova je nyní Martina Vašulková,
e-mail: m.vasulkova@spucr.cz, tel.: 518670563.
Pozemkový úřad bude i v příštím roce (pokud mu bude přiděleno dostatečné
množství finančních prostředků) vykupovat pozemky potřebné pro společná zařízení.
Jste-li vlastníkem pozemků v obvodu pozemkových úprav a máte zájem své pozemky
pozemkovému úřadu prodat, obraťte se na paní Vašulkovou, nejpozději do 17.1.2014.
Pozemkový úřad vykupuje pozemky za ceny stanovené soudním znalcem.
Za pozemkový úřad Martina Vašulková

10

KNIHOVNA
V uplynulém roce jsme evidovali 67 čtenářů, z toho 35 do 15 let. Knihovnu
navštívilo 867 čtenářů, 104 využili bezplatný internet. Půjčeno bylo 2 228 titulů,
pro dospělé 1 414 a 814 pro děti a mládež, včetně časopisu Čtyřlístek, který je u
dětí stále velmi oblíbený. Do knižního fondu přibylo 42 nových knih, mimo to
si čtenáři mohou vybrat knihy z výměnného fondu, který nám vždy na půl roku
zapůjčí Městská knihovna v Hodoníně. Z nové řady vybíráme:
Josephine Cox: Zlatá klec
Romantický, sociálně podbarvený román pro ženy se odehrává v osmdesátých
letech 19. století na anglickém venkově. Zámožný a vlivný továrník vládne své ženě
a čtyřem dospělým dětem železnou pěstí, nikdo z rodiny se mu nedokáže vzepřít.
Nejstarší dcera tragicky umírá poté, co ji otec přinutil k sňatku se synem jeho
obchodního partnera. Do osudu rodiny zasáhne nečekaně otcova nemanželská
dcera, která se po ztrátě náhradní rodiny vydá hledat skutečného otce.
Dick Francis: Horké peníze
Malcolm Pembroke je obdažen pěti bývalými manželkami a devíti potomky,
kteří mezi sebou neúnavně bojují o jeho přízeň a peníze. Potom je ale krutým
způsobem zavražděna Malcolmova poslední žena Moira a zanedlouho se ocitne v
ohrožení i Malcolm sám. Na pomoc povolá jediného člověka, kterému věří – svého
syna Iana, amatérského žokeje, se kterým se před lety ve zlém rozešel. Závist a
trpké vzpomínky nejsou však jediným tajemstvím, které rodina skrývá.
Tess Gerritsen: Suvenýr
V zaprášeném sklepním depozitáři bostonského Crispinova muze leží – snad už
dlouhou řadu let - dokonale uchovaná mumie, Madam X. Podle všech známek jde o
staroegyptský artefakt, ovšem soudní lékařka Maura brzy odhalí, že údajně tisíce let
staré tělo je ve skutečnosti oběť vraždy z nedávné doby. Poté, co jsou v muzeu nalezeny
další podivně upravné pozůstatky zabité ženy, je jasné, že se po městě pohybuje šílený
a okázale provokující vrah. Třetí mumifikovanou mrtvolu nalezne archeoložka
Josephine v kufru svého auta. Posléze zmizí i Josephine a Maura s Jane Rizzoliovou
si uvědomí, že jim zbývá zoufale málo času na to, aby dopadly „archeologického
zabijáka“ dřív, než do své odporné sbírky přidá nový hrůzný exponát.
Bear Grylls: Vzhůru
Autor ve svém dokumentárním románu velmi napínavě popisuje zážitky, které
získal během výstupu na nejvyšší horu světa. Nadšený milovník dobrodružství
zachycuje dlouhé období pobytu v základním táboře pod Mount Everestem
a aklimatizační cesty do dalších výškových táborů. Přibližuje atmosféru
vysokohorského prostředí, rázovité postavy svých přátel a dalších horolezců,
kromě pádu a nemoci se dokázal vyrovnat i s dlouhým čekáním na dobré počasí ve
velké nadmořské výšce druhého výškového tábora.
James Herriot: Yorkshirské povídky
Třetí výběr z nezapomenutelných povídek (Moje nejmilejší psí historky a Moje
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nejmilejší kočičí historky) slavného spisovatele-zvěrolékaře, obsahuje jeho
nejoblíbenější vyprávění o kravách, psech, nádherných koních, kozách i opuštěných
beráncích. Vypráví zde o dobách, kdy jej řinčící telefon uprostřed nehostinných
nocí povolával k nemocným zvířatům. V takových okamžicích se však odhalují
i pravé charaktery venkovských lidí, které Herriot dokáže mistrně přiblížit čtenáři.
Text je opět doplněn brilantními ilustracemi Lesley Holmesové, které dokonale
vystihují yorkshirskou krajinu a pomáhají čtenáři ještě hlouběji proniknout do
atmosféry příběhů.
Choderios de Laclos: Nebezpečné známosti.
Román francouzského spisovatele Choderlose de Laclose, který vyšel prvně v roce
1782 a svou otevřenou kritikou mravů a vztahů určitých společenských vrstev
si získal velkou pozornost. V téměř 200 dopisech autor vypráví příběh dvou
libertinských šlechticů – Vikomta de Valmont a Markýzy de Merteuil – jejichž
největší zálibou je zahrávání si s city ostatních lidí. Bezostyšně svádějí a následně
vypočítavě odvrhují nevinné oběti. Brzy se však sami dostávají do nebezpečně
úzkých smyček svých vlastních her.
Pam Jenoff: Velitelovo děvče
Krásnější život by si Emma nemohla představit - právě se vdala za svého milovaného
Jacoba, žijí spolu v pohodlném domě v centru Krakova, čeká je nepochybně růžová
budoucnost. Jenže se píše rok 1939 a sotva pár týdnů po svatbě vypukne válka.
Emmě se během jediné noci změní celý život - její manžel se zapojí do odboje a ona
se z pohodlného domu vrací ke svým rodičům do židovské čtvrti. Spolu s nimi se pak
ocitne v ghettu, kde pro ni má odboj úkol, aby se postarala o malého chlapce, syna
významného rabína, odvlečeného nacisty. A tak se život mladé ženy znovu mění,
po útěku z ghetta na ni čeká nová identita, bude z ní katolička Anna, která se svým
malým bratrem přijela žít ke své tetě. Ovšem čeká na ni další překvapení. Má pracovat
jako asistentka významného německého důstojníka,muže, který ještě nedávno velel
koncentračnímu táboru, kde zahynuly tisíce lidí. Zdá se, že pro ni velitel má slabost,
ale i ona si musí přiznat, že se do něj zamilovala. Je to vůbec možné? Může milovat
muže, kterého by měla nenávidět?
Fred Vargas: Tři evangelisti
Tři mladí historici bez práce a bez peněz si společně pronajmou „barabiznu“,
chátrající dům se zahradou v klidné pařížské čtvrti. Každý ve svém patře,
přiděleném podle studovaného období, od prehistorie v přízemí po současnost
v podkroví, by si v klidu sepisoval studie, kdyby je nerušily sousedky zleva i zprava
a podivné úkazy, jako je strom, který zničehonic přes noc vyrostl v sousední
zahradě... Nejdřív zkoušejí tři ztroskotalí historici přijít na kloub stromu, pak je
ovšem čeká zmizení slavné operní pěvkyně a s ním spojené staré i nové vraždy.
S pátráním jim pomáhá strýc a kmotr jednoho z nich, bývalý vyhozený policista
Vandoosler, jehož metody jsou velmi neortodoxní.
Přejeme všem klidné Vánoce, pod stromečkem alespoň jednu krásnou knihu
a v příštím roce jenom to dobré.
Za Místní knihovnu
Mgr. Marie Horáková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a opět čekáme sněhovou nadílku – nastal čas bilancování
a zúčtování. Bohužel se skládání účtů nevyhnulo ani SDH v Kostelci. Kromě přání
k Vánocům bych vás chtěl tedy seznámit s děním ve spolku v uplynulém roce:
Kulturní rok jsme opět odstartovali průvodem obcí a pořádáním fašaňku, tímto
bych chtěl všem zúčastněným poděkovat a zároveň dát na vědomí, že i příští rok se
akce ujmeme a zveme všechny dobrovolníky k hojné účasti.
Další, poněkud smutnější událostí, které jsme se zúčastnili, byl požár haly v areálu
bývalého JZD. Reakce našich dobrovolníků na vyhlášení poplachu byla vskutku
obdivuhodná, jednotka se sešla v hasičské zbrojnici přibližně do deseti minut. Avšak
teploty pod nulou prověřili naši techniku jako nikdo předtím. Avii z roku 1981 se
nepodařilo ihned po příchodu oživit. Naštěstí bylo v hasičce přítomno tolik hasičů,
že jednotka vyjela osobním autem a zbytek se věnoval nastartování Avie. Po příjezdu
a dohašení požáru profesionálními hasiči jsme převzali štafetu v podobě stráže
objektu, který naši hasiči hlídali do cca 2. hodiny ranní.
Sběr železa se opět uskutečnil s výskytem prvního jarního sluníčka. Poslední
dubnový den patřil opět čarodějnicím a tradičnímu stavění máje. Májku se podařilo
postavit a čarodějnice upálit.
I letos jsme se zúčastnili setkání Kostelců. Nebudeme si nic nalhávat, v Kostelci
nad Labem se trošičku inspirovali naším loňským úspěchem a připravili obdobnou
verzi hasičské olympiády posazenou do jejich prostředí. Co více dodat. Přišli.
Viděli. Zvítězili.
V pořadí druhý poplach jsme zaznamenali v srpnu, kdy naše dobrovolná jednotka
vyjížděla na Křakov k hořícím hromadám klestí. Vše dobře dopadlo.
V letošním roce jsme se podíleli i na ozvučení a zabezpečení jak průvodu na
Svatováclavských hodech, tak i lampiónového průvodu. Poslední kulturní akcí,
kterou letos uspořádáme bude 0. ročník turnaje ve stolním tenise, na který zveme
naše kostelecké spoluobčany. Turnaj se uskuteční v neděli 29.12. od 9:00 v místním
kulturním domě, viz pozvánky u každého doma na stole.
Mnohým spoluobčanům „vrtá v hlavě“ kam mizí všechny ty obrovské sumy,
které vyděláme na všech našich kulturních akcích. V této nelehké době vydělává
naše organizace v podstatě na dvou akcích za rok a těmi jsou sběr železa a fašaňk.
Zbytek akcí je dotován a to převážně z dotací obce na kulturu. Přesto jsme za asi
šest let dokázali doslova nasbírat tolik financí, abychom do hasičky pořídili novou
elektrocentrálu, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, osvětlovací techniku a podobné
maličkosti v celkové hodnotě cca 80 tis. Kč. Nikdy nebudeme pořádat velké sbírky na
to či ono, na druhou stranu budeme rádi, když naši snahu někdo ocení. Za podporu
děkujeme. Za SDH přeji všem krásné Vánoce plné pohody a do nového roku 2014
hlavně zdraví a trochu toho pokakaného štěstí !
Tomáš Kučera
náměstek starosty SDH Kostelec u Kyjova
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Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři,
vánoční čas nastává.
Stromek se těší na nový kabát do něhož se zahalí.
„Co bude pod ním?
To smíme hádat, než se dárky rozbalí.
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Narození

MATRIKA

Kristýna Lužová 		11.02.2013
dcera Martiny a Michala Lužových
Adam Svoboda 			
21.02.2013
syn Magdy Borovcové a Radka Svobody
Monika Hofírková		
26.04.2013
dcera Ester a Štěpána Hofírkových
Jan Vlček			07.06.2013
syn Lenky Kratochvílové a Jana Vlčka
Vojtěch Němec 		
11.06.2013
syn Romany a Radima Němcových
Patrik Tiršel
		10.07.2013
syn Zuzany a Martina Tiršelových
Viktorie Ingrová 		17.07.2013
dcera Veroniky a Stanislava Ingrových
Eliška Borkovcová		
08.07.2012
dcera Jaroslava a Pavly Borkovcových
Jiří Machala			
25.07.2013
syn Petry a Martina Machalových
David Měšťánek			
25.09.2013
syn Marcely a Jaroslava Měšťánkových

Kostelec 97
Kostelec 265
Kostelec 16
Kostelec 173
Kostelec 54
Kostelec 253
Kostelec 49
Kostelec 285
Kostelec 147
Kostelec 99

Úmrtí
František Příkaský
zemřel 16.01.2013
Vlastislav Rýdl 			
zemřel 28.06.2013
Ludmila Hanáková		
zemřela 15.08.2013
Marie Hartlová 			
zemřela 12.03.2012
Jan Půček 			
zemřel 12.12.2013

roč. 1942

Kostelec 138

roč. 1949

Kostelec 36

roč. 1939

Kostelec 61

roč. 1935

Kostelec 131

roč. 1933

Kostelec 110

15
Jubilea

80 let
Dolanová Anna		
Dobrovolná Marie
Konečný Josef		
Pavková Marie		

85 let
Michalová Ludmila
Selucký Milan		
86 let
Klimková Cecilie		
87 let
Polášková Anna		
Kecová Božena 		
88 let
Sabáček Antonín		
Plachá Anežka		
90 let
Dufek Miroslav		

91 let
Fellmayerová Cecilie
Navrátilová Hedvika
92 let
Kudr Ladislav		

31.01.1933
02.05.1933
06.06.1933
07.09.1933

Kostelec
Kostelec
Kostelec
Kostelec

241
125
219
221

15.09.1928
03.11.1928

Kostelec 191
Kostelec 184

28.05.1927

Kostelec 203

23.07.1926
02.08.1926

Kostelec 80
Kostelec 168

12.06.1925
19.07.1925

Kostelec 78
Kostelec 132

20.01.1923

Kostelec 181

07.10.1922
10.10.1922

Kostelec 146
Kostelec 126

03.06.1921

Kostelec 205
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Jubilea

Zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Kostelci popřáli ve 2. pololetí tradičně
k výročí 80 let, paní Marii Pavkové. K 85. výročí popřáli paní Ludmile Michalové
a panu Milanu Seluckýmu. Pana Seluckýho navštívili v prostorách nového
Domova pro seniory v Kyjově. Ke krásnému výročí 91 let popřáli paní Cecilii
Fellmayerové a paní Hedvice Navrátilové. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
do dalších let.

Marie Pavková 80 let

Milan Selucký 85 let

Ludmila Michalová 85 let
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve druhém pololetí, dne 6. října 2013 se uskutečnilo slavnostní přivítání občánků
do obce.
Paní starostka přivítala 7 dětí, Kristýnu Lužovou, Adama Svobodu, Moniku
Hofírkovou, Jana Vlčka, Patrika Tiršela, Viktori Ingrovou a Jiřího Machalu (na
foto zleva).
V programu zazpívali a zahráli na flétnu sourozenci Natálie a Michal Poláškovi,
sourozenci Klára a Tereza Kašní a David Rotrekl, pod vedením Markéty Rotreklové.
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KOSTELÁCI
Letošní kostelecké hody probíhaly 28.- 29. září. ,,Stárkování“, se s chutí ujaly
stárky Nina Hulatová a Kamila Presová a stárci Jakub Kys a Tomáš Zbořil. Počasí
i tentokrát přálo a tak hodový průvod krojovaných, včetně dětí, byl odhadem asi
150 členný.
Rovněž sobotní večerní zábava, s věncem, byla hojně navštívena domácími i
přespolními v krojích.
Úkolem našeho souboru bylo už tradičně zpívání při předávání hodového
věnce se Svatováclavskou symbolikou našemu novému duchovnímu otci, děkanu
kyjovského děkanátu P. Vladimíru Mrázkovi.
Také letošní stárci, jako ústřední postavy hodů, se svých povinností zhostili na
výbornou a i díky nim a ostatní krojované chase zůstávají už tradičně kostelecké
hody pojmem.
Dne 25. října se konalo malé slavnostní shromáždění k 95. výročí vzniku
samostatné Československé republiky s lampiónovým průvodem a ohňostrojem.
U pomníku TGM vystoupily děti místní školy, místostarosta obce Mgr. Břetislav
Junášek připomněl historické souvislosti a náš soubor zazpíval státní hymnu a
lidové písně TGM - Ach synku, synku a Teče voda, teče.
15. listopadu jsme už potřetí uspořádali Žehnání nových kosteleckých vín
se Svatomartinskou husou, tentokrát v sále KD, protože jsme pozvali hosty z
Domanína i další naše přátele a očekávali jsme i účast kosteleckých občanů.
A skutečně zájem byl velký, do měkka propečená husa se zelím přilákala hodně
milovníků dobrého jídla, vína i zpěvu a muziky.
A myslím, že náladu, která na sále zavládla dostatečně vystihuje zápis jednoho z
hostů v naší kronice ,,Není mnoho podobných příležitostí a míst v naší vlasti, takže
díky naše milá Moravěnko, naše milé Slovácko - ostrove nefalšované a upřímné
radosti, díky naši milí Kosteláci, díky Vám za Vaši obětavost a pohostinnost!!
Těšíme se na příští rok - to Vaše vínko si jistě zaslouží Boží požehnání“.
Samotný akt žehnání nových kosteleckých vín provedl děkan kyjovského děkanátu
P.Vladimír Mrázek, který končil slovy: Víno je radostí srdce. Ať je to radost, která
Vám pomůže ve všech každodennostech. A Boží ochranu a požehnání!
V neděli 8.12. jsme navštívili našeho bývalého duchovního P. Svatopluka Pavlicu,
který v současné době působí jako děkan šternberského děkanátu ve farnosti
Uničov. Setkání bylo velice milé, plné pohody a oboustranné radosti ze setkání.
Uničov je krásné historické město s restaurovaným, pohádkově krásným
náměstím, farou i monumentálním kostelem. Až do r.1945 to bylo z 90% město
německé a Němci se také finančně podíleli na nové střeše kostela.
Byla to pro nás úžasně prožitá adventní neděle a domů, všem kostelákům, jsme
přivezli mnoho vřelých pozdravů a vzpomínek od Otce Svatopluka.
Marie Bábíková
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Uničov

Svatomartinská husa - žehnání vín

Autorkou všech perníčků a perníkového adventního věnce v tomto čísle je
paní Soňa Mukenšnáblová
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SK KOSTELEC
Po ukončení minulé sezony se rozhodl Josef Dolan odejít z postu trenéra. Chce
si nějaký čas odpočinout od náročné trenérské práce. Za tu mu patří poděkování.
Novým trenérem se stal Svatopluk Macek z Kyjova, který vedl mužstvo Vlkoše.
V letní pauze proběhla rekonstrukce travnaté plochy. Úvod přípravy se tedy
odehrával mimo naše hřiště. Nastaly také změny v kádru. Konec kariéry ohlásil
Mira Vymazal a na hostování do Žeravic odešel Petr Lecián. Posilou byl naopak
příchod zkušeného hráče a kanonýra Gabriela Davida z Vlkoše. Po delší pauze se
znovu zapojil do mužstva Mira Bukovský z Kyjova. Oba hráči přišli na hostování.
První mistrovské utkání na novém pažitu jsme odehráli s mužstvem Hovoran.
Na konečných 2:2 vyrovnali hosté v posledních minutách utkání. Následující
týden jsme zajížděli do Veselí. Vlivem dovolených jsme v pozměněné sestavě
prohráli 3:1. A bylo před námi první derby. Se sousedními Moravany jsme vyhráli
2:1 a posunuli se do středu tabulky. Další derby ve Svatobořicích nám přineslo
vítězství 2:0. Třetí derby v řadě a třetí vítězství. Tentokrát jsme přivítali nováčka
ze Žádovic. V divoké přestřelce jsme byli produktivnější my s výsledkem 5:3. Pak
jsme zajížděli do Ratíškovic. Zrodil se tradiční výsledek s tímto soupeřem 3:3.
Protože jsme dotahovali, tak jsme byli s bodem spokojeni. Následující týden k nám
přijel soupeř, který minulé roky hrával I.B třídu. Kvalita Starého Poddvorova
se projevila. Nadstandartní utkání skončilo spravedlivě bez branek, i když si
příležitosti vytvořila obě mužstva. Další těžký soupeř nás čekal o týden později
v Uhřicích. Přestože jsme se ujali vedení 2:0, domácí dokázali vývoj utkání zcela
otočit a zaslouženě zvítězili 4:2. Pak přišly na řadu hody a s nimi tradiční soupeř
ze Vnorov. Opět velmi kvalitní utkání a zasloužené vítězství 1:0 nám zpříjemnilo
hodovou zábavu. Velmi dramatické utkání se šťastným koncem 3:2 proběhlo ve
Ždánicích. Stejný výsledek se zrodil za týden v Sobůlkách, které měly na kontě
pouze 2 body a ocitly se na beznadějném posledním místě. My jsme se dostali na
5. místo s pětibodovým odstupem před další částí tabulky. Neproměňování šancí
nás stálo dva body následující týden doma se Strážnicí. Hosté byli velmi spokojeni
s remízou 1:1. Vynahradili jsme si to ale v Dambořicích. Vysokým vítězstvím 4:1
jsme se dostali na třetí místo s dvoubodovým odstupem na vedoucí Hovorany.
Bohužel jsme to nepotvrdili v předehrávce prvního jarního kola doma s Veselím.
Hokejovým výsledkem 3:4 jsme soupeři opět darovali tři body a ukončili tak
podzimní část na pátém místě s 25 body. S těmi můžeme být spokojeni, i když
některé ztráty nás mrzí. Nejlepším střelcem okresního přeboru se stal náš Gabriel
David se 14 brankami. Na jaře začne nelítostný boj o sestup. Toho se my naštěstí
neúčastníme a budeme trápit soupeře bojující o postup.
Po dlouhé době jsme pro nedostatek hráčů neměli družstvo dorostu. Radost nám
ale dělali naši žáci a přípravka. Poděkování patří všem trenérům a vedoucím dětí.
Mgr. Břetislav Junášek – předseda SK
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CESTA DO ARGENTINY
Ze zápisků mé sestřenice Ludmily Blažkové, rozené Dufkové, která jela do Argentiny na
pozvání svých sourozenců, kteří odjeli se svými rodiči do Argentiny 20.6.1930 a které od té
doby neviděla. Z těchto zápisků popisuji její zážitky a dojmy./III. pokračování
22.3.1966 úterý

Po snídani jsem šla na návštěvu (visitu) ke krajanům Lejskovým. Jsou od Uherského
hradiště. Mají tak krásnou zahradu, pěknější jsem snad ještě neviděla. Jsou tu palmy,
citroníky, mandarinky, banány, cukrová třtina a různé, pro mě neznámé stromy. Dále
různé keře a květiny, vše pro mne nové a neznámé. Je tu velmi úrodná zem, a často prší,
tak jim to vše pěkně roste. Také mají pěkného velkého papouška, který um í mluvit (ale
jen španělsky). Večer sedíme u ohníčku venku, popíjíme maté a povídáme si o naší vlasti.
23.3.1966 středa
Byla jsem navštívit krajany Mráčkovi. Mají obchod s ovocem a jiným různým zbožím.
Všichni si rádi povídají o své vlasti, stále na ni vzpomínají. Před polednem pro ně přijela
paní Macková s koněm a dvoukolovým vozíkem a jeli jsme k nim na čakru (farmu). Cesta
byla pěkná, polní, ale bylo sucho, tak rozbahněná nebyla. Jeli jsme kolem lesíků a pastvin,
kde se pásly stáda hovězího dobytka a koní a nikdo je nehlídal. Na makře se mi líbilo.
Mají nový, dost pěkný dům, ale ještě před dvěma lety bydleli ve starém dřevěném srubu.
Ten byl malý, skoro bez oken, místo střechy naskládané proutí, na nich staré plechy,
zatížené hlínou proti odvátí větry. Mají 8 koní, 6 krav, 40 oveček, 150 slepic a kuřata, 10
krocanů, 10 perliček a 6 psů na hlídání. Mají už po koseči (tamější sklizeň úrody). Bavlnu
jim zatopila voda, slunečnice a kafír mají sklizené, tak jen vyšívají a háčkují.
Večer nasypou drůbeži sorgo (zdejší zrniny) a ty se pak usadí po stromech na noc,
zavřou hovězí do koralu (drátěná ohrada), prasata a ovečky do palisádové ohrady
a mají poděláno! Čakru mají velkou 100 ha. Velký dvůr ohraničuje hustá řada kaktusů,
stromových i plazivých, vše propletené navzájem, přes které člověk ani žádné zvíře
neprojde. Je to vysoké 2 až 3 m. Než jsem si vše prohlédla, byl večer. Přijeli zase další
krajané, Botkovi, večer uběhl při popíjení maté a vyprávění jako voda. V noci jsem špatně
spala. Koně v koralu byli hluční, dupali a řehtali a psi na ně štěkali. Ráno paní Macková
podojila krávy a její manžel pak vypustil všechen dobytek na pastvinu. A bylo po práci!
Jen zabili kuře a jehňátko a udělali asádo (maso pečené nad žhavým uhlím) na dobrý oběd.
Po obědě siesta. Asi o třetí odpoledne zapřáhli koně do lehkého vozíku a jeli jsme na visitu
(návštěvu) k sousedům, vzdáleným asi 4 km, Botkům. Cesta byla lemovaná zelenými lesy,
zahuštěné keři s velkými trny, kaktusy různých druhů, aloe a karelo opatřené pevnými
a velmi ostrými trny. Pro člověka bez mačety naprosto neprostupné! Rostou tu různé
stromy, které neznám a z nich visí jako sítě různé lišejníky, také mnoho orchidejí kvete
v jejich korunách. Tráva na pastvinách je až 1 m vysoká, plná kvítí, které omamně voní.
Botkovi nás přivítali velmi srdečně. Mají velký dům, garáž a různé kůlny na bavlnu a
stroje. Dále pak galon (dům) pro ubytování sezónních dělníků (sběračů bavlny). Právě
jim asi 10 dělníků sbíralo bavlnu. Večer ji přivezli z pole, napěchovali do velkých pytlů a
zvážili. Za každých 100 kg bavlny dostali zaplaceno 920 pesos. Kolem domu mají krásnou
zahradu plnou kvítí, jsou tu růže, jiřiny a ty ostatní neznám. Mají také svoje nákladní auto
a traktor naší výroby (Zetor 25), se kterým jsou velmi spokojeni, jenže prý je na tamější
požadavky slabý!Vedle prý bydleli zprvu moje rodiče a sestra Marie před 30 ti lety. Po
dobré svačině jsme zase zajeli k Mackům, kde si pro mě přijel Mariin syn Eurique (Jindra)
s autem a jeli jsme domů. Jindřich je moc hodný, starostlivý a pozorný muž, na toho budu
do smrti vzpomínat! Též jeho žena Miluška je příjemná, už i některé slovo umí česky,
mají z toho radost, když se něco naučí, původem je španělka. Já zatím neumím nic, jen
pozdravit, „buenos dias“. Večer zase sedíme před domem a povídáme si.
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25.3.1966 pátek
Spala jsem výborně, už se zase cítím dobře. Po snídani mě Jindřich zavezl ke krajanům
Šimkovým, kteří jsou z Podivína. Jsou to mladí lidé, přijeli sem v r. 1931 jako malé děti.
Ti tu mají opravdu pěkný a velký dům, 6 místností kromě obchodu a pěknou zahradu.
Paní Šimková říká, že její jediné přání je podívat se domů! Odpoledne píši a odpočívám.
Na tento čas budu dlouho vzpomínat! Tak jsem se v životě nikdy neměla, protože od
dětství jsem musela stále pracovat! Večer přišli na návštěvu učitelé – krajané, Mráček
a Krejčí a jejich ředitel. Povídali jsme si o naší vlasti. Když odešli, šla jsem hned spát.
Sestra Marie chodí spát každý den až o půlnoci. Říká, že to je už její zvyk, zato já už
jsem v 10 hodin velmi ospalá.
26.3.1966 sobota
Vstávám tak kolem osmé a po snídani se jdu podívat do obchodu. Pozoruji ruch na
ulici. Stojí tam vozy, koně, auta, traktory a naši chlapci nosí na vozy hlavně víno, které
je tu velmi laciné, a jiné zboží. Hlavně se tu prodá hodně sýrů, různých druhů, nejvíce
různých pecnů a homolí. Taky vuřtů a salámů, které jsou moc peprné a vůbec mi
nechutnají. V tom teple je nepříjemně cítit. U nás doma voní uzeninou. Tady se dobytek
jenom pase, dobytek dlouho roste as maso je tuhé. Muži zde chodí většinou v bílých
košilích a dlouhých světlých kalhotách, aby odrážely sluneční záření. K ženám jsou
zdvořilí a je tu málo otylých mužů, zvlášť mladých. Ženy chodí ve světlých šatech nebo
sukních a halence, obuté chodí v plátěných papučích (alpargátech) a moc dobře se v nich
chodí. Před polednem za mnou přišla paní Kočková, slovenka od Komárna. Chtěla,
abych jela s n í k nim na čakru, ale já jsem odmítla. Ještě za mnou přišel pan Mareš.
Chvíli jsme si povídali, musela jsem mu slíbit, že přijdu k nim na návštěvu, protože on
bydlí taky ve městě. Paní Macková mně poslala po dcerce mléko a tvaroh. Pomohla jsem
Jindrovi zamést dvůr a před domem. Potom nastartoval auto a vozil mě po městě. Večer
prohlížíme fotografie a mladí šli do kina. Hrálo se venku a protáhlo se to do půlnoci!
27.3.1966 neděle
Ráno vstáváme trochu spíš, protože chceme jít do kostela, mše sv. začíná o osmé. Jde Jindrova
manželka Miluška a Tereza. V kostele je dost lidí, většinou žen (jako u nás) mužů je málo.
Jsou tu také jeptišky, které tu učí ve škole a školce (chardin). Nosí dlouhé bílé sukně a halenky
a bílý čepeček. Jedna z nich dělá kostelníka. Kostel je tu dost velký, bez ozdob, jen v předu
je oltář a dvě korouhve. Střecha bez stropu, pokrytá vlnitým pozinkovaným plechem, takže
jsou vidět holé trámy. Není tu tolik ozdob a přepychu jako u nás, ale mně se to docela líbí.
Před kostelem je park, různé záhony, kulatých a jiných tvarů. V nich je různé kvítí a hlavně
různé keře, je to tu hezké. Odpoledne sedíme před domem a čupáme maté (cucáme trubičkou
z baňky). Přišla Andělka a Lidka a je tu příjemně. Navečer mě a Marii vozí Jindra autem
po městě. Ukazuje školu, hřiště, kino, továrnu na zpracování surové bavlny – kooperativu
(u nás takzvané družstvo), kam vozí čakráři všechnu sklizenou bavlnu. Jenže jim nedají
peníze hned, ale až tu bavlnu zpracují a prodají. Město se mi líbí stále víc. Je tady hodně
krajanů, jsou zde krásné zahrady a hodně stromů, ovocných i okrasných. Večer ještě znovu
prohlížíme fotky a hned je 11 hodin. Jdeme spát.
28.3.1966 pondělí
Vstávám v 8 hodin. V noci jsem špatně spala. Karla asi něco bolelo, nemohl spát a pořád
chodil po domě. Dopoledne píši deník. Odpoledne s paní Lejskovou jdeme k Marešům.
Jsou to krajané od Jihlavy. Jsou tu od roku 1924. Mají také pěknou zahradu, ale v ní nic
zvláštního, skoro samé evropské kvítí: růže, rozmarýn, jiřiny, jahody a různé keře se
zajímavými listy, které neznám.
Večer jsme zase u jiné krajanky. Je to češka, ale z Polska, česky umí dobře. Je tu od r.
1925 a velice ráda by se chtěla podívat domů. Pak nás Jindra ještě znovu vozí po městě.
Jede se mnou sestra Marie, která také nezná nic jiného, než práci. Pokračování příště!
								Mirek Dufek
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SKAUT
V naší obci se skauti schází v klubovně pod hasičkou, která se nachází vedle
Mateřské školy. Scházíme se jednou týdně na družinových schůzkách a jednou za
měsíc o víkendu vyrážíme na výpravy za dobrodružstvím. Snažíme se o to, aby
naše činnost byla pestrá a každé dítě si přišlo na své. Na schůzkách tedy kromě
her vaříme, vyrábíme různé předměty, učíme se pracovat s mapou, buzolou, GPS,
učíme se první pomoc, uzlovat, poznáváme přírodu a mnoho dalších činností.
Důležité pro nás ale je, aby skauting každé dítě co nejvíce obohatil a vychovával z
něj osobnost, která zná správné životní hodnoty a zodpovědně přistupuje k životu.
V Kostelci je letos asi 30 aktivních skautů, kteří jsou rozděleni do tří družin, dvou
chlapeckých a jedné dívčí.
Letos jsme se poprvé zapojili také do lampiónového průvodu, který připomínal
událost založení Československa. Jako každý rok, roznášíme na Štědrý den
Betlémské světlo jako poselství míru, lásky a naděje. Spolu se skauty z okolních
obcí jsme součástí střediska Junáka Kyjov. Více o naší činnosti se můžete dozvědět
na internetových stránkách: http://www.skautkyjov.cz/
Naše tábory
O letošních prázdninách pořádal skautský oddíl tři tábory. První tábor se
uskutečnil tradičně na Smraďavce. Zúčastnili se jej mladší skauti a skautky
z celého Kyjovska. Celkem 50 dětí, z toho 10 z Kostelce. Hlavním cílem tábora je
učit děti samostatnosti. Pod dohledem vedoucích si účastníci ve skupinách sami
chystali dřevo na vaření, umývali nádobí, mívali služby v kuchyni, noční hlídky.
Skautský tábor ale není jen práce. Každý den probíhala celotáborová hra, letos na
námět pirátů z Karibiku, takže jsme si hráli na piráty a hledali poklad. To vše pak
bylo proloženou spoustou dalších her a aktivit, jako např. plavba na kánoích po
přehradě, koupání, návštěva ranče s jízdou na koních, nízké lanové aktivity...
Druhý tábor se uskutečnil v Ruprechticích na Broumovsku. Tento tábor byl na
18 dní a byl určen pro skauty a skautky starší 10 let. Blízkosti polských hranic naši
vedoucí využili a tak nás vyslali do nejbližšího polského městečka splnit několik
úkolů, jako třeba vyptat si spínací špendlík, dopisní známku aj. což bylo za situace,
kdy nikdo z nás neuměl polsky ani slovo, velmi vtipné. Největším zážitkem však byla
týdenní návštěva dvaceti skautů z Francie se kterými jsme si tábor opravdu skvěle
užili i přes značnou komunikační bariéru. Poznali jsme skautování francouzkých
skautů, jejich zvyky, hry, naučili se pár francouzkých slovíček a na příští rok si
domluvili návštěvu do Francie.
Třetí tábor, který jsme uspořádali byl příměstský, kterého se zúčastnilo 23 dětí.
Každý den byl program podle určitého námětu. Jednou byli účastníci za rytíře,
další den za indiány, jiný se z nich stali detektivové. Příměstský tábor jsme pořádali
poprvé a vzhledem k jeho úspěšnému průběhu jej plánujeme i na příští rok.
Josef Borkovec
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ZO AVZO
Činnost ZO AVZO TSČ ČR Kostelec v roce 2013
V tomto roce začala činnost organizace tak jako každý rok a to lednovou soutěží
v Bowlingu v Kyjově.
První větší soutěží na střelnici byl 21.duben „18.ročník Velká cena osvobození
Kostelce“. Střílelo se 10 ran MPi a 10 ran MPu. Na prvním místě se umístil Václav
Kůřil z SSK Hodonín, druhé místo obsadil Jaroslav Müller z Bučovic a třetí místo
si vystřílel ing. Milan Krojzl z AVZO Kostelec. V neděli 5.května jsme pořádali
„Májový závod o pohár předsedy AVZO“, který vyhrál po třetí ing. Marek Směřička.
19.května se uskutečnily závody na čas, na pětiranné sklapovací biatlonové terče.
16.června se konal 13. ročník „O pohár starostky obce Kostelec“ z velkorážní
pistole. Dne 25.června jsme uspořádali oblíbené branné závody pro děti ZŠ a MŠ
Kostelec, které se pro nepřízeň počasí konaly v sále KD v Kostelci. I přes nepřízeň
počasí se akce vydařila a děti si branný den užily. Vyhrály všechny děti, které se
této akce zúčastnily a všechny děti si odnesly malý dárek. Dětem z MŠ byl předán
společný dárek. 25.srpna a 15.září se konaly závody „Podzim s pistolí“ z malorážní
a velkorážní pistole. V letošním roce se poprvé pořádaly střelecké dovednostní
závody zaměřené na rychlý reflex, pohotovost a přesnost. Tyto závody se pořádají
ve spolupráci se střelnicemi ve Veselí nad Moravou a v Mikulčicích.
I v letošním roce pokračovaly práce na údržbě a úpravě střelnice brigádnickou
činností. Dále byl dodavatelsky proveden kompletní nátěr maringotky, dokončeno
zpevnění příjezdové cesty ke střelnici a drobné úpravy bufetu.
Poslední naší akcí v letošním roce bude „Poslední rána roku“, která se koná na
Štěpána dopoledne. Zahájení je v 9,00 hodin. Chtěl bych tímto všechny na tuto akci
pozvat.
Činnost ZO AVZO Kostelec je možno najít i na internetu na stránkách obce pod
hlavičkou „Spolky a kluby“ nebo na adrese: www.AVZO-KOSTELEC.wz.cz
Závěrem přeji všem občanům klidné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a úspěšný
vstup do roku 2014.
Za výbor AVZO Kostelec, předseda Josef Ronek
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O KOSTELE SV. VÁCLAVA
Povídání o kostele sv. Václava
Kastelum – Kostelec byla původně tvrz, která chránila cestu do Brna. Byla
obehnána palisádou, jak je vidět na staré pečeti. Uvnitř tvrze byl malý kostelík,
který byl nahrazen novým. Byla to románská stavba, kdy v té době se stavělo
z kamene, ale tato stavba byla postavena z netradičního materiálu z cihel. Stavba
byla určena do roku 1030 – 36 za vlády Břetislava I. Podmanitele Moravy. Kostel
svou velikostí přesahoval stavby tehdejších kostelů. Dříve se uvádělo že z tohoto
materiálu byl postaven starý Velehrad, ale ten byl postaven až v roce 1204 a byl
v roce 1421 pobořen a vypálen husity „Táborníky“, které vedl Petr Kravař ze
Strážnice a Hašek z Valdštejna z Veselí nad Moravou, takže zůstalo jen torzo.
Kostelec obléhali 2 týdny, ale odešli z nepořízenou. Pobořily tedy opravený kostel
na Klimentku. Bylo to za vlády Karla IV. Otce vlasti. V roku 1431 vtrhl na Moravu
Albrecht rakouský, který vypálil Kyjov, ale Kostelec se ubránil. Kostelec vlastně
nebyl nikdy rozbořen a vypálen, takže je to nejstarší románský kostel z cihel. Podle
ústního podání ve staré kronice z roku 1620 se uvádí že presbytář byl o schodek
vyvýšen od chrámové lodi a měl 2 okna, jedno ze severní strany a druhé z jižní
strany. Měl jednoduchý oltář a měl kovovou mříž s brankou, takže v presbytáři
byli jenom kněží a jejich pomocníci. Chrámová loď měla vchod z jižní strany a
vchod byl osázen pískovaným ostěním, jež je zachováno z venku kostela. Kronika
dále uváděla že ozbrojenci při východu z kostela si o ostění brousili zbraně (meče,
kordy, kopí), tyto zářezy jsou tam doposud. Podlaha byla v celém kostele cihelná,
místy hodně prošlapaná. Kostelec byl od nepaměti lénem biskupů Olomouckých.
Posledním držitelem lény byl od roku 1587 Bohuslav Vilém z Doloplaz, který
zemřel roku 1625 a po něm jeho manželka Kateřina. Nejenom léno, ale celé okolí
bylo pustošeno nájezdy Tatarských kmenů a 30-ti letou válkou, ale zkázu dovršila
Kateřina svojí nerozhodností a neschopností, takže kardinál Ditrichštejn považoval
léno za odumřelé a prodal ho roku 1637 Antonínu Görtrovi z Asteina u Lince
za 5 000 zlatých. Kostel zůstal církvi, protože Antonín před svou smrtí nabídl 5
achtelů svých vinic na Staré Hoře, aby byl pochován v kostele a tak, když v roce 1651
zemřel, byl tam skutečně pochován v kostele (ne v hrobce). Posledním majitelem
kostelce byl syn Jana Görtze Zigmund, který neměl dědice, prodal Kostelec roku
1730 Amailu Petvaldovi z Petřvaldu. Roku 1728 daroval tento Zigmund 10 000
zlatých církvi na rozšíření kostela a tak roku 1728 – 1729 došlo k jeho rozšíření.
Rozbourala se zadní část a kostel se rozšířil o kůr a věž, z jižní strany postavena
předsíň s novým vchodem do kostela, zvaná „žebračka“. Své jméno dostala proto,
že za nepohody mohli žebráci být v této předsíni, jinak mohli žebrat jen venku
před kostelem. Byl postaven nový zděný oltář, který byl „Alabastrový bílý“. Dále
byli postaveny boční oltáře, ze severní strany ke cti Panny Marie a z jižní strany
ke cti sv. Rocha. Románská okna i se vchodem zazděna, nová okna byla barokní
dřevěná. Celá stavba omítnuta a zalícovaná. Vzhled kostela z roku 1729 je totožný
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s dnešním. Obrat v celé věci nastal za působení pátera Konečníka, kdy v roce
1950 došlo ke stavbě oratoře nad sakristií. Při vybourání zdiva do presbytáře se
objevilo „románské okna“. Po ohlášení této události památkářům, ti usoudily že
podobné okno bude na protější straně. A bylo tam! Tehdy se vlastně zjistilo že cihly
jsou „římského“ původu (tloušťkou a délkou), protože okno bylo zazděno těmito
cihlami. Při oklepání malty venku kostela se objevila celá stavba z římských cihel.
Nesměla se znova omítnout a památkáři je nechali zakonzervovat, aby se uchovala
i příštím generacím. Po této události zůstalo mnoho otázek nezodpovězených.
Odkud se takové množství římských sihel dovezlo a kdo financoval stavbu kostela,
který byl na tu dobu opravdu veliký. Když jsem začal psát tuto správu, hodně
jsme to celé důkladně rozebírali, přišel syn s možným návrhem, že se cihly mohly
dělat na místě. Nedalo mi to týden spát a stále vzpomínal, co bylo ve staré kronice
napsáno, a vzpomněl jsem si že tam bylo uvedeno, že u severní brány Tvrze byla
hluboká, několik metrů široká a dlouhá strž. Dále bylo uvedeno, že měla rovné
dno a stěny příkré na obou stranách, takže nemohli být vytvořeny přírodou, ale
lidskou rukou. Tím je vlastně zodpovězena otázka původu cihel. Cihly se dělaly
na místě z vytěžené půdy a byli vlastně pozváni římští cihláři, kteří si přivezli i své
nářadí. Dále tam bylo uvedeno, že strž se zavážela po staletí než, než byla rovná
s okolním povrchem. Když jsem o tom uvažoval dalších několik dnů, dospěl jsem
k závěru, že můžeme s největší pravděpodobností zodpovědět i druhou otázku,
kdo to financoval. V té době byl klášter na Klimentku znovu pobořen a tak opat
kláštera asi usoudil, že bude lépe kostel chráněn uvnitř Tvrze než venku a rovněž
tak hrobka, ve které byly uloženy ostatky veliké církevní osobnosti, které byli
převezeny z Kláštera na Klimentku do Kostelce a uloženy do hrobky pod hlavním
oltářem. Mezi starými lidmi kolovala zvěst, že je tam sv. Metoděj. Co k tomu říci?
Staré přísloví říká že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Víme, že
sv. Metoděj byl častým hostem na Klimentku, měl tam i svoji kazatelnu, která je
jen kousek od Klimentka, kde kázal lidu a mohl třeba i na Klimentku zemřít a
jeho ostatky následně převezeny do Kostelce. Ve staré kronice byl zápis, že sakristie
spolu se vchodem na kazatelnu byla úzká chodba končící zdí hrobky. Nikdo ji
nerozebral a tak nikdo neví, co hrobka ukrývá. Že je tam chodba se potvrdilo, když
se do presbytáře dával velký kříž. Při ukotvení kříže se provrtali až do chodby.
Protože chodba neměla význam, byl vchod v první polovině 18. století zazděn.
				
Z rodinné kroniky vypsal Ladislav Kudr
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MYSLIVECKÉ
ˇ
SDRUZENÍ

HUBERT
KOSTELEC
VÁ

A
SS
EN
RDE
ČNĚ ZV

MYSLIVECKÝ
PLES
4. ledna 2014
Kulturní dum KYJOV
Zacátek ve 20:00 hod.

K tanci a poslechu

hraje MISTRÍNANKA
ˇ
PREDPRODEJ:
27. prosince 2013 a 2.ledna 2014
od 16 - 18 hodin, DK Kyjov

Bohaté zverinové
ˇˇ
a vecné
ˇ
ceny
ˇˇ
Zverinové
speciality

Myslivecké sdružení Hubert Kostelec děkuje spoluobčanům, zejména vlastníkům půdy
za podporu při zřizování honebního společenstva Hubert Kostelec a umožnění práva
myslivosti na místních pozemcích.
Myslivci přejí všem občanům k vánočním svátkům a do nového roku hodně zdraví, štěstí
a příjemné procházky přírodou a zachování její krásy pro další generace. Myslivosti zdar!
Myslivecké sdružení Hubert Kostelec jako každý rok pořádá myslivecký ples v KD
v Kyjově, na který Vás srdečně zveme. Děkujeme sponzorům za poskytnutí finančních
i materiálních darů.

									
Zdeněk Mukenšnábl

kroj
hrají Ištvánci a Friška

11.1. 2014

ový

BOHATÁ TOMBOLA
vstupné: krojovaní 80Kč, nekrojovaní 150Kč
súdná stolica vstup zdarma

KD Kostelec
2000 hodin

p les
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