KOSTELECKÝ
Z
P R AVO DAJ
DA J
ZPRAVO
léto 2014

Zleva: Na Štěpána v kostele, Krojový ples, Dětský karneval, Fašaňk, Pálení čarodějnic, Stavění máje,
Setkání Kostelců v Kostelci u Holešova, Besídka v MŠ

Den země a den dětí na Panské zahradě.

2

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
když tak procházím obcí, tak si vždycky říkám, jak asi vypadal Kostelec před
desíti a více lety, když jsme zaměstnávali pouze 2 zaměstnance na úklid obce.
Stejně jako vloni jsme vytvořili 9 pracovních míst, a to 2 pro ženy, které se věnují
hlavně veřejné zeleni a 7 pracovních míst pro muže, kteří se nyní věnují opravám
chodníku a pracují na údržbě obce. Plánovaná je demolice č.p. 50 na Vídeňce, úklid
veřejných prostranství, údržba obecního majetku.
V tomto zpravodaji jsme připravili malou statistiku o vývoji počtu obyvatel od roku
1930. Je zajímavá tím, že Kostelec je obcí s nárustem obyvatel. Tomu by také měly být
vytvořeny podmínky pro zdravý život. Zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi domu
uprostřed návsi č.p. 72, o které obec již několik let usilovala. Je to poslední dům,
který stojí uprostřed návsi z bývalých asi 7domů. Vzhledem k jeho stavu, se prozatím
nepředpokládá demolice, ale naopak, mohl by sloužit ještě i několik let pro potřeby
obce, než se rozhodne o konečné podobě návsi.
Velkým záměrem do budoucna je výstavba mateřské školy, oprava – případně
přístavba školy a tělocvičny, která v obci nikdy nebyla. Jen od pamětníků vím, že se
kdysi cvičilo na sýpce v budově zámku. Na rozdíl od sousedních Moravan, kde měli
jak Sokolovnu, tak i Orlovnu. Když jsme započali s úvahami, že by možná bylo lépe
postavit vše úplně na novém místě, protože tyto historické budovy stojí na navážce
a ještě v blízkosti potoka s vysokou hladinou spodní vody, prostorově se tam vejít
nebude také jednoduché, došli jsme k závěru, že obec nemá v územním plánu
rezervované potřebné plochy pro své zájmy. Ani nevlastníme takové pozemky, na
kterých by případná stavba šla realizovat.
Pokud bych udělala malý odskok do minulosti, tak poválečnou snahou místních
obyvatel, hlavně pak velmi osvícené sl. Štěpánky Zemkové, byl zájem postavit
velkou devítitřídní obecnou školu v místech, kde nyní stojí hřiště. Z tohoto záměru
sešlo, ale obec si nikdy nepohlídala svůj zájem, aby k tomu byly rezervované
prostory v územním plánu. Návrh územního architekta ponechat prostory mezi
kelčanskou silnicí a potokem byl také prolomen a nyní tam už stojí rodinné domy.
Historie, ze které bychom se měli poučit a uvažovat v delším časovém měřítku, než
je jedno volební období.
Rovněž se musím zmínit o tom, že vlastníme budovu pošty a současně vazárny
květin a to včetně dvora a zahrady. Což je sice pěkně umístěno ve středu obce,
ale nemá to potřebný prostor. Možná jsme si v minulosti nechali ujít příležitost
vykoupit přilehlé sousední nemovitosti a tím zhodnotit a předurčit prostranství
pro budoucnost. Jenže jak se v životě stává, když se něco nabízí – nejsou peníze,
a když jsou peníze – není nabídka.
V současné době se připravuje studie využití prostoru současné školy, školky
a dvora, kterou bych chtěla veřejnosti představit, a společně jí připomínkovat.
Na základě projednané studie se mohou začít tvořit nové plány. I když je to velmi
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vysoký cíl, z našeho pohledu až nedohlídnutelný, pro obec v 21. století rozhodující.
O tomto setkání - kdy a kde se vše uskuteční, budete předem informováni.
Kvalita života obce se nehodnotí jen podle počtu obyvatel, ale hlavně službami,
které obec nabízí - škola, školka, pošta, knihovna, kulturní a sportovní zařízení,
kostel, hřbitov atd…
Vše to výše jmenované máme, jen hodně časem zašlé. Dle možností se snažíme,
ale podléháme „dotačním možnostem“ a budujeme to, na co se dají sehnat finance.
Letos jsme zažádali o dotaci na bezdrátový rozhlas a na zateplení kulturního domu
a obecního úřadu. Jedná se o 90% dotace ze Státního fondu pro životní prostředí.
Rovněž usilujeme o získání prostředků na opravu hřbitovní zdi a revitalizaci
hřbitovní zeleně.
Letos na jaře byla dokončena konečná úprava Panské zahrady. Uskutečnily se tam
dvě akce, Den Země pro žáky Základní a mateřské školy a vystoupení Dětského
kočovného divadla z Kyjova u příležitosti dne dětí. Zahrada v současnosti slouží
jako park, může se užívat jak pro potřeby zájmových sdružení, tak i pro vaše
rodinné, přátelské či firemní večírky.
Vážení spoluobčané, před rokem jsme začali třídit odpady a to na bioodpad a
na komunální odpad. Ze statického zjištění od 1.1.2014 – 31.5.2014 jsme oproti
stejnému období roku 2012 vytřídili 10,128 t bioodpadu – což představuje 13,12%
ve srovnání s rokem 2012. Pro porovnání s jinými obcemi to není mnoho – někteří
dosahují až 40 % . V této záležitosti máme ještě velké rezervy. Zde bych chtěla
apelovat také na Vás, kteří nemáte zaplacené popelnice ani za 1. pololetí letošního
roku, aby jste se snažili své povinnosti plnit. Rovněž vy, kteří vyvážíte odpady,
zeminy, či sutě do obecních cest, či přímo na cizí pozemek. Jak by se to asi líbilo
Vám, kdyby někdo svůj odpad vysypal na Váš dvůr či zahrádku. Mnozí z Vás
počítají s tím, že nebudou přistiženi a tím ani potrestáni. Nedělejte to, vzbuzujete
nad sebou jenom lítost a škodíte ostatním občanům!
I když zaměstnáváme hodně lidí, na všechno nestačí, naštěstí je stále dostatek
Vás, kteří udržují své předzahrádky a chodníky v pořádku a nečekáte, až vám
někdo odmete sníh, či zamete chodník. Ještě jsou i takoví, kteří se starají o veřejné
prostranství. Těm všem patří velký dík. Nechtějme se srovnávat s městem, proto
žijeme na dědině – kde vládne jiný duch – duch venkovanství a spolupráce.
Letos jsme opět rozdělili žadatelům na činnost občanských sdružení a zájmových
skupin 287 000 Kč. Děkuji všem, kteří pracují v občanských sdruženích či
neziskových organizacích a kteří přispívají i do našeho zpravodaje a informují o
své činnosti. Přeji všem, aby došli svých letošních plánů a cílů.
Za zvláštní pozornost stojí práce našich skautů, kterých je překvapivě 35 a letos
vypravují dva tábory. Scházejí se v malinkých prostorách pod zbrojnicí a vystačí si
se skromnými finančními prostředky.
Protože mám na všechno málo času, jsou v článku překlepy, za které se omlouvám
a budu ráda, když mě opravíte a chyby sdělíte. Za odměnu budete moci pracovat a
psát v redakční radě zpravodaje, těším se na Vaši spolupráci a doufám, že zpravodaj
bude mít více stran a informací.
Vlasta Lochmanová
starostka obce
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Ani se nechce věřit, že je letošní školní rok minulostí a děti čekají tolik očekávané
prázdniny. Ačkoliv deset pracovních měsíců přeletělo takovou rychlostí, podařilo se
nám je naplnit nejenom školními povinnostmi a co nejlepším zvládnutím různých
vědomostí, znalostí a dovedností, ale každý měsíc jsme naplánovali další aktivity,
které měly za cíl zlepšit kompetence žáků, což jsou důležité předpoklady pro praktický
život. Zvolili jsme znovu osvědčenou formu projektových dnů, které jsou mezi žáky
velice oblíbené. K některým projektům jsme si přizvali i odborníky v daném oboru.
Projektové dny:
Zahradníkův rok /ve spolupráci s místními zahrádkáři, pan Kudr/
Kostelec a život v něm
Rybář /spolupráce s DDM Kyjov, člen rybářské stráže/
Vánoční dílna
Olympijské hry
Vítání jara
Myslivost /člen mysliveckého sdružení pan Mukenšnábl/
Den Země /spolupráce s obcí/
Další akce:
Dvě divadelní představení a jedno hudební vystoupení s ukázkou různých hudebních
nástrojů a hrou na moravské gajdy
Kavárna U Žirafy
Noc s Andersenem
O odpadech, třídění odpadu /EKOR Kyjov/
Den dětí /pohádka s diskotékou/
AVZO – sportovní dopoledne
Podobně jako v minulém roce se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili pravidelné výuky
dopravní výchovy v DDM Kyjov zakončené teoretickou zkouškou a závěrečnou
praktickou zkouškou z jízdy zručnosti na dopravním hřišti. Žáci 2. a 3.ročníku
absolvovali plavecký výcvikový kurz v Bzenci.
Být finančně gramotný je v dnešní době nezbytné a je potřeba již děti od útlého
věku seznamovat s touto problematikou. Využili jsme proto nabídky od finanční
společnosti, která hravou formou o spoření a půjčování peněz žáky poučila.
V květnu a červnu se mohli žáci 2. - 5. ročníku seznámit s rodilým mluvčím, mladým
Angličanem, který jim oživil ve vybraných tématech výuku Aj.
Máme radost z velice dobré spolupráce s místní knihovnou, kterou naše děti, které
chodí do ŠD pravidelně navštěvují a ze společného projektu s názvem „Knížka pro
prvňáčka“. Děti také pravidelně s paní vychovatelkou navštěvují Dům pokojného
stáří v Čeložnicích a vždy mají pro babičky připravený zajímavý program.
Žáci 5. ročníku navštívili v rámci školní exkurze nově zrekonstruovanou Hvězdárnu
a planetárium v Brně, kde zhlédli zajímavý projekt „Cesta k planetám“.
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Naše škola pokračovala ve sportovním měření sil s okolními školami. Naši žáci byli
velice úspěšní. Po loňském druhém místě ve vybíjené se nám podařilo vybojovat
1. místo a ve florbalovém turnaji jsme v silné konkurenci skončili druzí. Poslední
červnový týden nás čeká ještě atletický čtyřboj ve Vlkoši, tak se snad zúročí naše
tréninková píle.
Na školní výlet jsme se vydali na zámek do Kroměříže. Projeli jsme vláčkem
arcibiskupskou zahradu, navštívili jsme Květnou zahradu a prohlédli jsme si starý
protiatomový kryt. Cestovalo se nám příjemně, protože nám cestu autobusem
uhradilo o. s. Volnočas.
Učitelé se svými třídami nacvičili pro veřejnost kulturní program pro tradiční vánoční
besídku a v neděli 25. května se v KD uskutečnil program pro rodiče s názvem „Den
pro rodinu“.
Zápis do MŠ a ZŠ v Kostelci
V měsíci únoru proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/15, kterého se zúčastnilo
15 dětí. Bylo přijato 12 dětí. Třem dětem byl navržen odklad školní docházky.
K zápisu do mateřské školy přišlo celkem 24 dětí /loni 20/ na celkem 11 uvolněných
míst. Přednostně byly přijaty předškolní děti a potom děti, které měly více jak tři roky.
Předškoláci již během roku navštívili naši školu, kde si v šesti hodinách vyzkoušeli,
jaké to bude, až budou prvňáčci.
KŠG/V letošním roce jsme v rámci KŠG uspořádali tyto výstavy:
Září – výstava obrázků /M.Šalšová, J. Liška/
Říjen – výstava fotografií z Tibetu /P.Navrátil/
Prosinec – výstava žákovských prací
Leden – výstava reprodukcí obrazů /L. Vojkůvka/
Březen – interaktivní výstava „Ptáci jižní Moravy“
Duben – výstava fotografií – Izrael /M. Šofr/
Červen – výstava žákovských prací
Co nás čeká o prázdninách
Ani o prázdninách nebude naše škola opuštěná, ale už se bude pomalu připravovat
na nový školní rok. Provedeme drobné opravy v tělocvičně a školní jídelně. Budou se
měnit původní kazetová okna a zakoupíme do poslední nevybavené třídy stavitelné
lavice a židličky.
Výše shrnutý uplynulý školní rok je společným dílem našeho školního týmu a našich
šikovných žáků. Všem za jejich odvedenou práci děkuji a přeji jim příjemnou a ničím
nerušenou prázdninovou pohodu.
								
Dušan Kovář, ředitel ZŠ
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NOC S ANDERSENEM - SOUTĚŽ ČASOPISU DRÁČEK
Jedním z výherců této soutěže se stala i naše žákyně Michaela Kudrová s básní
„Nenasytný dráček“
Nenasytný dráček
Pouštím krásného dráčka,
aby viděl nenasytného mráčka.
Mráček se přejedl
a dráček s ním pojedl.
Když se dráček najedl,
potom zase odlétl.
Mráček je zase sám a sám
a tak nového kolegu přivolal.
Mráčku, viděl jsi někdy pět dráčků?
Neviděl mráčku.
Doufám, žes vypnul od světla páčku?
Ano, mráčku,
snad uvidíš pár dráčků.

VODNICKÉ NOVINY
Problémy se špinavou vodou
Všimli jste si někdy, že je voda špinavá? Ne ? Tak tohle je článek pro vás. My vodníci
máme velký problém se špinavou vodou. Kdo za to může? Lidé a vodní skřítkové.
Přidejte se k naší asociaci „Záchrana vody“. Zájemci se mohou hlásit na vodnickém
úřadě Voda a záchran. Budete pomáhat při odklízení nečistot z vodních toků. Děláme
to pro nás.
Váš reportér Václav Vodníček
Inzerát/Vodnické noviny
Láká Vás práce mezi lidmi ? Tak se přihlaste na vodnický úřad práce.
Nabízíme tyto profese: Prodavač hrníčků, hrázný, instalatér a další skvělá povolání.
A teď něco extra. Je možné si vydělat až 14 000 Kč měsíčně za povolání krejčí a švec.
Neváhejte, čekáme na Vás.
Václav Šimeček 3.roč.
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Den země na Panské zahradě
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KOŠT VÍNA
V sobotu 15.března proběhl již 17.ročník výstavy vín v Kostelci. Letošní košt
opět posunul úroveň o něco výše. Počet vzorků překonal metu 800 a návštěvníků
bylo téměř 500. Nechyběli ani profesionální vinaři, kteří prezentovali svá vína ve
stáncích. K jídlu připravil pan Rudolf Hofírek grilované maso. Odměněni byli
také vinaři, kteří získali nejvíce bodů v jednotlivých odrůdách. Toto ocenění opět
vyrobila sklárna Květná.
Tradicí se již stalo vystoupení paní starostky. U příležitosti našeho koštu dostali
letos z jejích rukou ocenění za rozvoj vinařství a vinohradnictví v Kostelci pan Jiří
Pokorák a pan František Hochman.
K příjemné náladě nám večer zahrála CM Friška z Kyjova. Za přípravou takové
akce se skrývá spousta práce a času. Poděkování tedy patří všem, kteří se na
realizaci výstavy vín podíleli.
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KNIHOVNA
MÍSTNÍ KNIHOVNA KOSTELEC
Nové knihy a knihy z výměnného fondu.

VF Celia Reesová: Šašek a vévodkyně
Píše se rok 1601 a slavný dramatik William Shakespeare žije toho času v Londýně. Jeho hry
slaví úspěch v divadle Globe. Krásná Violetta a její věrný průvodce šašek Feste jsou také
v Anglii, na divadlo však nemají čas. Violetta musí zachránit největší poklad své země, který
odcizil zloduch Malvolio. V dobrodružném příběhu se prolíná romantika, napětí i nebezpečí.
Charles Frazier: Cold Montan
Mladá a krásná Ada Monroeová následuje svého otce, který je duchovním, do zapadlé osady
pod Cold Mountain a netuší, jak těžké časy ji čekají. Když se zamiluje do místního mladíka
Inmana, vypadá všechno ještě jako idyla. Jenže Inman musí narukovat do americké občanské
války a Adin otec nečekaně zemře. Ada se sama stará o velkou farmu a brzy zjistí, že
hospodařit neumí. Naštěstí se objeví praktická a životem otřískaná Ruby, která se k ní
nastěhuje. Naučí Adu farmařit a obě dívky v těžkých časech společně přežívají, jak se dá.
Inman se rozhodne zběhnout z války a vrací se k Adě. Jeho odysseovská cesta je plná nástrah,
lidského utrpení a záludností, ale také obětavosti a nezištné pomoci. Když se ocitne nadosah
milované Adě, ukáže se, že nic není tak jednoduché….
Miroslav Václavek: Železné včely
Historický román se odehrává před druhou světovou válkou a v časech válečných. Je
portrétem německého města, jehož obyvatelé jsou propojeni se zbrojovkou Mauser a jejími
důmyslnými, vraždícími výrobky. Hra osudu ukončí život německého vojáka zastřeleného
střelou, kterou kdysi zvedl ze země jeho otec. Napínavá próza je pohledem obyčejných
Němců na válku a dějiny násilí.
Hilary Boydová: Čtvrtky v parku
Co má dělat hlavní hrdinka Jeanie, když její manžel po dvaadvaceti letech opustí manželskou
postel? Nerozumí tomu, co se děje, od svého muže vyžaduje vysvětlení. Zamiloval se do jiné?
Udělala snad ona něco špatně? Ale George zarputile mlčí. Pro Jeanie se stávají čtvrteční dny
nejlepšími z celého týdne – tehdy chodí se svou vnučkou do parku. Tam se spřátelí s mužem,
který je pravým opakem manžela. Dá šanci nové lásce?
DETEKTIVNÍ ROMÁNY
Ninni Schulman: Dívka se sněhem ve vlasech
Novinářka Magdalena po vysilujícím rozvodu odjíždí se svým šestiletým adoptivním synem
do rodného města. Není snadné vrátit se ke starému životu. Když si Magdalena konečně
začíná vychutnávat maloměstskou idylu, dochází na silvestra ke zmizení šestnáctileté Heddy.
Později je nalezena s průstřelem hlavy a Magdalena se rozhodne vyšetřovat vraždu na vlastní
pěst. Domnívala se, že klidné rodné město dobře zná, ale ukáže se, že zde žijí lidé, kteří by
udělali cokoliv, aby jejich tajemství zůstalo skryté….
VF Stanislav Češka: Starožitná smrt
Bývalý kapitán kriminálky a nyní soukromý detektiv Stanislav Berka má za sebou
dobrodružnou minulost, miluje dobré jídlo a pití, procházky kolem Brněnské přehrady. Jeho
Metody jsou občas velmi neobvyklé, co ho zajímá, je výsledek. Když ho kamarád kněz
poprosí o vyjasnění osudů před lety ukradené a náhodně nalezené sochy z kostela, pustí se
poněkud lehkomyslně do pátrání. Brzy však zjistí, že se zamíchal do záležitostí, které jsou
velmi nebezpečné pro něj i pro jeho klienty. Zdaleka totiž nejde jen o jednu dřevěnou
sochu….
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KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
VF Klára Trnková: Počítáme s babičkou
Zábavné, bohatě ilustrované počítání pro nejmenší doplňují početní veršíky. Malí čtenáři se
seznamují s nejjednoduššími početními úkony. Děti se učí sčítat a odečítat a zároveň
porozumět psanému textu. Knížka je sestavena z koláží ze starých ilustrací a pohlednic.
VF Radek Daniel a Lenka Procházková: Neobyčejná dobrodružství
Kniha zavede malé čtenáře do světa stejně malých hrdinů, kteří se potýkají s nejrůznějšími
problémy. Vašek, Ema, Martin, Lea, Věra a mnohé další děti se do jejich řešení vrhají
s opravdovou vervou a odvahou. Pouštějí se do zápasu s vysavačem, s invalidním vozíkem
cestují metrem a vlakem, pokoušejí se vysvobodit smutnou princeznu ze zakletí. Pod jejich
rukama se ze zdánlivých obyčejných situací stávají neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné
kluky a holky.
VF Thomas Brezina: Ségry a hromada malérů
Lissi se v poslední době chová nějak divně. Je věčně ospalá a má před Tinkou tajnosti. Tinka
je na svou nejlepší kamarádku a nevlastní sestru pořádně naštvaná, dokud nezjistí, že se Lissi
snaží na brigádách vydělat peníze, aby mohla mámě koupit náhradu za ztraceného stříbrného
slona, její nejoblíbenější talisman. Tinka ji podpoří, jenže obě dívky se řítí z jednoho průšvihu
do druhého. A to přesto, nebo právě proto, že od Klubu čarodějnic dostaly mimořádné
povolení čarovat po dobu jednoho týdne vždy a všude.
Místní knihovna Kostelec bude otevřena i v době prázdnin vždy ve středu od 15:00 do 19:00
hodin. Přijďte si vypůjčit knihu pro příjemné chvíle klidu a odpočinku.
Srdečně zve knihovnice Mgr. Marie Horáková
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NITKA SPOJENÍ
Setkání Kostelců se letos uskutečnilo v Kostelci u Holešova. V předivu různých
vztahů existuje i nitka spojení mezi Kostelcem u Kyjova a Kostelcem u Holešova.
Touto nitkou je P. Stanislav Konečník, který se narodil 25.8.1908 v Němčicích
u Holešova. Nyní odpočívá na hřbitově v Kostelci u Holešova, přitom 25 let svého
života působil v Kostelci u Kyjova.
Po patnácti letech „kaplanování“ v Polešovicích u Uherského Hradiště byl od
1.12.1951 ustanoven administrátorem v Kostelci u Kyjova. I když je to od 1.8.1976,
kdy z Kostelce odešel, již téměř 38 roků, všichni, kdo jej znali, na něj určitě s úctou
vzpomínají. Prožil zde období „budování“ socialismu a komunismu, období
záblesku naděje v roce 1968 a pak roky „normalizace“.
O dění ve farnosti, v obci, státě, církvi, ve světě a v lidských srdcích nesmírně
poutavě psal do pamětní knihy farnosti. Při pročítání jeho zápisů mi někdy ukápla
i slza, někdy jsem se nahlas smál, někdy s trochou nostalgie pouze vzpomínal.
Brzy po nástupu např. píše: „Velké prostory a mnoho místností ve farní budově
nedopřávaly klidu těm, kteří venku v místních a okresních zastupitelstvech měli
na starosti bytovou a vůbec prostorovou krizi. Komise chodily jedna za druhou,
prohlížely, přeměřovaly a rokovaly, co by se z toho dalo udělat, jak toho - těch
prostor využít pro účely občanské nebo hospodářské! První plán byl: adaptovat
několik pokojů v poschodí fary na byt pro člena sboru národní bezpečnosti
s rodinou (SNB). Plán padl. Paní manželce se fara nelíbila a zrovna odtud prchala,
aby nebyla nějak přinucena tady bydlet“. Druhý plán byl sklad obilí, třetí plán
Poštovní úřad. Nakonec zde byla zřízena Poradna pro matky a kojence.
Hospodářské budovy musely být pronajaty Jednotnému zemědělskému družstvu
(JZD) za 60,- Kč měsíčně k chovu prasat. Moč ze stájí protékala volně dvorem dolů,
přes silnici kolem školy a u mostu pak do potoka. V kronice čteme jeho milá slova:
„Do hor nebylo třeba nikam jezdit. Stačilo otevřít okna, nebo zajít do zahrady nebo
kamkoliv jinam – „ozónu“ bylo všude přebytek, a ten přece sílí plíce“!
Jak jsem již uvedl, ne vždy bylo při čtení jeho záznamů veselo. Na základě amnestie
byla v květnu roku 1960 propuštěna, převážně po deseti letech vězení, řada
nespravedlivě odsouzených kněží, kteří však hned nezískali zpět státní souhlas
k výkonu duchovní správy. V kronice čteme: „A tak sedávali někdy 3 – 4 kněží
vedle sebe v lavici u oltáře, plní vědy a energie a horlivosti, a nečinně přihlíželi, jak
jeden administrátor se štve, 3x denně celebruje, káže a zpovídá a křtí atd. atd. atd.“.
Přes všechny problémy, s kterými se musel vyrovnávat, byl přátelský ke všem. Kdo
si ho pamatuje, tak velmi dobře ví, že to nejsou jen formální slova. Ano, byl mnohdy
i kritizován za to, že pohostil dle skrovných možností každého, kdo na faru přišel.
Po 25 letech služby pro občany kostelecké farnosti pak nebylo obtížné stěhovat jeho
šatník, nebylo obtížné stěhovat jeho majetek (vždyť vlastně nebylo co).
Jsem i proto jen znovu a znovu udiven, kde se dnes u nás bere tolik nenávisti vůči
církvi, kterou například u nás reprezentovali kněží nevinně odsouzení do vězení,

13
nebo P. Stanislav, který nikomu neublížil. Nikdo již nezmění skutečnost, že tomu bylo
právě naopak, vždyť za svého působení v Kostelci pokřtil, sezdal či pohřbil stovky lidí.
Ačkoliv pocházel z odlišného regionu, velmi miloval slovácké písničky a rád si je při
vínečku zazpíval. A on uměl zpívat! A dovedl učit zpívat i druhé; vzpomínám např. na
nácviky krásných, méně známých, mariánských písní. A kdo by nevzpomínal na jeho
hodiny výuky náboženství, kdy probíral biblické dějiny. Při jeho vyprávění příběhů
nebylo nutné vyžadovat ticho.
Nitka spojení mezi obcemi, navázaná jeho prostřednictvím, byla v Kostelci u Holešova
oprášena. S vděčností oprašme i předivo vzpomínek na tohoto vzácného člověka, který
se vždy snažil navázat i nitky k našim srdcím.
Ing. Pavel Hofírek, CSc.

P. Stanislav Konečník
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Kostelci navštívili v 1. pololetí paní
Jiřinu Klimkovou a pana Františka Šatného, kteří oslavili kulatých 80 let. K výročí
85 let popřáli paní Boženě Junáškové, paní Vlastě Dubské a paní Vlastislavě
Koníčkové, ke krásnému výročí 89 let panu Antonínu Sabáčkovi a 91 let panu
Miroslavu Dufkovi. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let.

Božena Junášková 85 let

Vlasta Dubská 85 let

Božena Junášková 85 let

Jiřina Klimková 80 let

Antonín Sabáček 89 let

Miroslav Dufek 91 let
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 30. března 2014 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu slavnostní
vítání občánků. Paní starostka přivítala do obce Kostelec tři děti, dva kluky, kteří
se narodili v roce 2013 a jednu holčičku, narozenou v roce 2014. V kulturním
programu vystoupily děti za doprovodu Markéty Rotreklové.

Zleva: David Měšťánek, Milan Macejka a Aneta Pantlíková
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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.IV. pokračování

Dnes je úterý 29.3.1966
Zase vstávám poslední. Je krásný den, trochu pod mrakem a proto není horko. Chvíli
zažívám a hned je poledne. Na chvíli přišla na besedu Marina sousedka. Teď bývá na
makře, ale po městečku každý den prodává mléko a zeleninu. Odpoledne jdeme zase
k pasní Lejskové, kde si prohlížíme její rodinné fotky. Má jich hodně, též různých
pohlednic z celého Československa. Teprve v 7 hodin jsem se vrátila domů. Zase sedíme
před domem a prohlížíme naše rodinné fotky a pak jdem všichni spát.
30.3.1966 středa
Moje práce je zase ustlat postele a zamést před domem. Pak se jdu podívat do obchodu za
bratry. Odpoledne píši deník o cenách zboží v obchodu. Nákladní auto, co má Jindra je
menší a stálo 56 tisíc peso. Auto bratří je velké a stálo 1.200.000 peso. Litr vína červeného
„toro“ (býk) 0,46 peso. Je to obyčejné víno. Lepší vína stojí od 0,80 – 0,90 pesos. Pivo ½ l
0,35 peso, 1 kg hovězího masa stojí 1,20 peso, vepřové je těžko k dostání a stojí 1 kg 1,30
peso. Vepřové se zde velice málo konzumuje! Mouka je 1 kg 0,20 peso, cukr 0,42 peso,
salám-vuřt 1 kg 2,20 peso, nudle 0,32 peso, chleba 1 kg 0,30 peso. Pánská košile 500 až
1.000 peso, látka na šaty 1 m 250 peso. Jindra platí příručímu v obchodě 15.000 peso
měsíčně. Ve škole platí student za byt, stravu a učitele 7,000 peso za měsíc. V nemocnici
se platí za stravu a pobyt 1.200 peso za den, návštěva u praktického lékaře 500 peso,
vyšetření očního lékaře stojí 900 peso.
31.3.1966 čtvrtek
V noci byla bouřka, ale moc nepršelo. Trochu se ochladilo. Dopoledne opět chvíli šiji,
pak píši. Odpoledne jdu sama k Lejskům. Zase prohlížíme zahradu, která je opravdu moc
pěkná, pak jdeme k paní Dulsové. Jsou to Španělé, příjemní lidé, jenom lituji, že se nemohu
s nimi domluvit, já španělsky neumím. Domlouvám se s nimi posunky (rukama-nohama
jako hluchoněmí). Všichni jsou zvědaví, jak to v Evropě a hlavně u nás vypadá! Mají pěkný
dům, skoro evropského typu a krásný nábytek. Kuchyně je také pěkně zařízená. Zaveden
vodovod, plynová kamna, koupelna a hodně velkých místností. Také mají dvě otevřené
verandy a ty jsou plné zvláštních květin se zvláštními listy různě zabarvenými, jedny
pěknější jak druhé. Též mají pěknou zahradu, v ní záhony různých růží a keřů. Večer mě
a sestru zavezl Jindra do továrny na odzrňování, čištění a balení bavlny do balíků o váze
asi 2 centy. Bylo tam hodně velkých strojů. Hodně se tam prášilo, takže jsme všichni stále
pokašlávali. Jindra je moc hodný, chce, abych všechno viděla a měla na co vzpomínat.
1.4.1966, pátek, Trtes Isletas
Ráno děvčata perou prádlo, tak jsem aspoň umyla nádobí a zase píši. Dnes mně není
dobře, tak jsem nikam nešla a šla jsem brzy spát.
2.4.1966 sobota, Tres Isletas
Je krásný den, ani horko ani chladno. Chvíli žehlím a po poledni uklízím v obchodě. Marie
mě od toho pořád honí, ale já se bez práce nudím! A zase jdu k Lejskům. Přijela k nim dcera.
Jiřina je vdaná a bydlí v Laenz Teňa. Je učitelka, doma má sbírku hadů, pavouků a různé jiné
havěti, tak si o tom povídáme. Domů přicházím pozdě a tam na mě čekají manželé Šimkovi,
s kterýma si povídáme až do půlnoci.

3.4.1966 neděle, Tres Isletas
Ráno vstaneme a jdeme na bohoslužbu do zdejšího katolického kostela.
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Před kostelem jeden chlapec rozdával olivové ratolesti. Dopoledne píši, odpoledne sedíme
před domem a povídáme. Navečer nás Jindra vozí autem po městě.
4.4.1966 pondělí, Tres Isletas
V tomto dni nic zvláštního. Sestra mi půjčila knížku, kterou mi přivezla z Česka a tak celý den čtu.
5.4.1966 úterý, Tres Isletas
Zase čtu a píši. Odpoledne chodím po městě pěšky, lépe se vše prohlíží a mohu se kdykoliv
zastavit a prohlédnout si zajímavé věci zblízka. Auto projede rychle kolem a není čas na
prohlížení čehokoliv.
6.4.1966, středa Tres Isletas
Ráno po snídani chvíli žehlím a odpoledne nás Jindra veze autem k bratrům. Je krásně,
jenže z Tres Isletas do Laenz Teňa je polní, trochu udržovaná cesta a je sucho, tak se hodně
práší. Cestou je vidět plno čaker, některé pěkné, jiné staré nebo úplně opuštěné. Všude se
pasou koně, plno krav a ovcí a koz. Chvílemi jsme museli čekat až dobytek přejde, ale bylo
to zajímavé. Muži většinou jezdí na koních a shánějí dobytek. Po městě se jezdí většinou
na kolech. Večer v 7 hod. jsme byli konečně na La Clotildě. Jindra s Mílou se zdrželi jen 1
hodinu a vrátili se domů a my si povídáme až do půlnoci.
7.4.1966 čtvrtek, La Clotilda
Opět vstávám poslední. Žiji si tu jako nějaká hraběnka. Bratři mě nenechají nic dělat! Na
tenhle úsek života budu vzpomínat dokud budu živa. Dopoledne zase čtu a odpoledne píši
deník. Večer vzpomínáme s bratry na domov a celou naši vlast.
8.4.1966 čtvrtek, La Clotilda
Dnes je zde svátek. Obchod je zavřený. Přišel čakrář Kazoň, přinesl gramofonové desky
z Československa, které mu poslal pan Brunclík, který zde působil jako český učitel,
několik let vyučoval děti českých farmářů (hlavně mluvit česky). Pan Kazoň byl v ČSR u
u příbuzných 9 měsíců na návštěvě i se synem. Toho tam nechal studovat a sám se vrátil
sem, říkal. Že pro něj tamější život by už nebyl, mládí prožil tady a teď když je už starší,
má obavu, jak by tamější klima snášel. Rozešli jsme se kolem půlnoci.
9.4.1966 pátek, La Clotilda
Dneska všechno uklízíme a večer jdeme do kostela na mši sv. Ta tady bývá jen příležitostně,
protože zde kněz nastálo není, dojíždí sem kněz ze Laenz Taňa, který má obvod působnosti
větší, než je u nás hodonínský okres. Kostel je zde ale chudobný a skromný. Lidí málo, bez
hudby. To se nedá našim kostelům ani přirovnat! Večer zase vyprávíme a vzpomínáme.
10.4.1966 sobota, La Clotilda
Dnes mně Láďa půjčil český kalendář, který mu poslal bratranec Mirek Dufek z Kostelce.
Je tam pěkné čtení, tak jsem duchem zase doma. Pak došlikrajané Vandík ze Stříbrnic
a Gajdošík z Polešovic. Ti ale odešli brzy. Protože ještě i dnes večer byla v kostele mše
sv. , tak jsme s Marií šly do kostela. Dnes tam hráli na takové přenosné varhany a už to
bylo veselejší. Večer jsme byli u krajanů Šustrových. Jsou to Češi z Jugoslávie. Přijeli sem
jako malé děti. Prohlížíme si s nimi naše fotky. Láďa jich má hodně, chlapce a děvčata
z Kostelce, než odjel do Argentiny.
11.4.1966 neděle, La Clotilda
Dnes jsem se dala do psaní dopisů dom a pokračuji ve psaní deníku.
12.4.1966 pondělí La Clotilda
Ráno jedu s Václavem jejich autem do Laenz Teňa. Projíždíme městem a jedeme k Růženině
dceři Jarce. Nebyla doma, šla něco nakoupit do města. Tak jsme se vraceli zpět, ale cestou
jsme se s ní potkali. Je to hodná a pěkná žena, Je vdaná 7 roků a má 2 chlapce, 5 a 11
roků. Clapci jsou zdraví a čilí. Mají pěkný domek, 4 místnosti, kuchyň a koupelnu, dvorek
a v něm růže a jiné kvítí. Vzadu má zahradu, v ní rostou banánovníky a další ovodné
stromy. Chová tam také kačeny, slepice a holuby.

Pokračování příště
Mirek Dufek, ročník 1923
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SKAUTI
Skauti v Knihovně
Fenky  jedna ze čtyř
kosteleckých družin
prožila v knihovně, v
rámci plnění Světýlka
čtenář, jedno velmi
příjemné čtvrteční
odpoledne.
Co jsou to Světýlka?
Jedná se o zkoušky
pro mladší skauty do
10 let, patří mezi ně
například: zdravotník,
kuchař, čtenář či atlet.
Paní knihovnice nám ukázala, jak najít nejrůznější knihy v knihovně.
Vyzkoušeli jsme si obalit knihy do nového obalu. Každý si mohl přečíst, to
na co měl zrovna náladu. Závěrem jsme si všichni otestovali své znalosti v
krátkém testu, který se týkal nejen přírody, ale i pohádek a večerníčků. Ben
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OKRESNÍ JAMBOREE
První červnový víkend strávili skauti z celého okresu Hodonín na okresním
Jamboree, neboli setkání skautů. Jamboree proběhlo na chatě Radost nedaleko
Vřesovic. Jednalo se již o 8. ročník této akce, která se koná pravidelně po dvou
letech. Mezi necelými 150 skauty bylo i 12 skautů, ze všech kosteleckých družin.
Celá akce byla zahájena v pátek večer slavnostním nástupem, na kterém byl
přítomen i náčelník Junáka bratr Číča. Zbytek pátečního večera byl naplněn
seznamovacími hrami.
Veškerý sobotní program byl protkán etapovou hrou na motivy filmu Já padouch.
Vyvrcholení bylo v poslední etapě. Mimoni ve velké bitvě porazili všechny
záporňáky a měsíc se dostal zpět na oblohu v ten pravý čas. : )
Následoval slavnostní oheň.
Nedělní dopoledne patřilo tvůrčím dílnám, úklidu, a taky balení a loučení...
										
Ben
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KOSTELÁCI
Vánoční svátky a závěr roku 2013 už tradičně sebou nesou, pro nás milou
povinnost, podílet se svým zpíváním při slavnostních liturgiích na Půlnoční mši sv.
a při mši Svatoštěpánské, která je už tradičně obětována za celou kosteleckou obec.
Letošní slavnost svátku sv. Štěpána jsme využili i k pořízení zvukového a vizuálního
záznamu vánočních písní a koled a přišli jsme oblečeni v zimních svátečních krojích.
Bohužel silný vichr znemožnil pořízení záznamu exteriéru našeho skvostného
historického kostela. Velice mile jsme byli překvapeni množstvím svátečně v krojích
ustrojených mladých žen, děvčat i malých dětí, myslím si, že by se taková krása
mohla stát v Kostelci na sv. Štěpána tradicí. Co vy na to?
Zpívali jsme rovněž v kyjovském kostele v neděli 29.12.2013.
A konečně přichází několik let plánovaný Krojový ples obce Kostelec dne 11.1.2014,
na kterém jsme se podíleli jak pomocí při organizaci, tak i svou účastí v krojích i
zpíváním, při němž nás doprovázela CM Friška. A některé z nás se spolu se zkušenými
a ochotnými kosteleckými hospodyňkami i podíleli na zásobování plesové ,,Kostelecké
cukrárny“. A ti z Vás, kteří jste se plesu zúčastnili, mně určitě dáte za pravdu, že to byla
opět akce vydařená a stálo by za to, aby se stala v Kostelci tradicí.
Na sobotu 12.4.2014 jsme přijali pozvání včelařů regionu Kyjovska na slavnostní
otevření Včelařské stezky v Bohuslavicích. Byla jarní slunečná sobota a jednotlivé
informační panely této naučné včelařské stezky jsou instalovány v krásné přírodní
lokalitě od místní ZŠ směrem k biotopu. Zahajovali jsme včelařskou hymnou a pak
už celou cestu jsme zpívali za doprovodu CM a za účasti početných návštěvníků.
17. května jsme se už podruhé vypravili kosit lůku před OŮ v Domaníně, kam
nás pozvali naši domanínští a těmičtí přátelé. I když to vypadalo spíš na déšť než
na veselé kosení a zpívání, nakonec se i sluníčko na nás dívalo a nestačilo se divit,
s jakým fortelem „naši chlapi“ umí zacházet s kosou. Až bylo pokoseno, pan starosta
nás pozval na vydatnou snídani a potom už se jenom popíjelo, zpívalo, tancovalo
a vyprávělo - veselá atmosféra, jak u dobrých přátel bývá. Se zpěvem jsme odjížděli
domů a se zpěvem jsme vystupovali z autobusu na návsi u nás v Kostelci.
V sobotu 14.6.2014 jsme se zúčastnili již 23. Setkání Kostelců ČR - tentokrát
v Kostelci u Holešova. Protože je to Kostelec, co se vzdálenosti týče nám nejbližší,
odjížděli jsme až v 7 hod. ráno. Spolu s našimi kosteleckými děvčaty a chlapci jsme
připravili folklorní dožínkové pásmo se vším, co k dožínkám patří - nazdobené kosy,
srpy, dožínkový věnec, tragač s pytlem obilí apod. I když zrovna naše vystoupení
provázela krátká sprška, neodradilo nás to a celé pásmo jsme za velikého potlesku
dokončili. Naše kostelecké mládí se zhostilo své role na výbornou, za což jim patří
veliké poděkování a spolu s námi i s CM Ing. Slaměny jsme obdrželi Cenu poroty
starostů za nejlepší kulturní program.
V Kostelci u Holešova je pohřben i dlouholetý duchovní správce naší farnosti
P. Stanislav Konečník i naše rodačka paní Marie Šalšová, provdaná Konečníková.
Navštívili jsme jejich hroby, položili kytici květů, zavzpomínali a zazpívali několik
písniček jako pozdrav ode všech kosteláků z Kostelce u Kyjova, kteří je znali.
Marie Bábíková
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AEROBIK KOSTELEC
Tak, a máme za sebou další závodní sezónu. Troufám si říct, že velmi vydařenou
a úspěšnou. K vypilování našich sestav nám pomohlo jarní soustředění
v Osvětimanech a Luhačovicích. V letošním roce do našeho kroužku dochází 60
dětí, jak z Kostelce, tak i z okolních vesnic. Aerobik Kostelec má letos čtyři závodní
skupiny. Nejmladší skupinka dětí, které soutěžily v kategorii do 7 let, zvítězily se
skladbou Strašidelný rej na soutěži Aerobik tour 2014 v Otrokovicích a Vnorovech,
odkud si přivezly bronzovou medaili a kouzelné úsměvy na tváři spolu s trenérkou
Zdenou Horákovou. Další skupinu tvoří holčičky, které letos cvičí se skladbou
Spy kids spadající do kategorie 8 – 10 let. Děvčátka celou Aerobikovou tour 2014
soutěžila v podkategorii „technický“ aerobik a o to víc nás těší jejich úspěchy. Se
zlatou medailí na krku přijela ze soutěží v Otrokovicích, Vnorovech, Hodoníně.
Z jejich úspěchů má obrovskou radost hlavně jejich trenérka Karolína Kunická.
Naší další skupinu šikovných cvičenek tvoří dívky soutěžící v kategorii taktéž 8
– 10 let s názvem skladby Little party. Pro tyto šikulky bylo asi největší poctou,
když přijely s bronzovou medailí na krku z celostátní soutěže v Pardubicích. Jejich
dalším úspěchem bylo třetí místo ve Vnorovech. Jejich úspěchy se oprávněně
pyšní trenérka Lucie Vávrová. Naši nejstarší skupinu tvoří již závodně ostřílené
slečny soutěžící se skladbou Rockové panenky. Holky soutěží v kategorii 10 – 13 let
a jejich závodní kariéra se začala již před šesti roky. Za což jim patří:
„klobouk dolů!“ Z letošní sezóny si přivezly bronzovou medaili z technické
podkategorie Aerobik tour v Otrokovicích a Hodoníně. Se svými úžasnými
cvičenkami se raduje jejich milující trenérka Veronika Dubská. V neposlední
řadě bych ráda zmínila postup ze semifinálového kola Děti fitness konající
se v Otrokovicích. Finálové kolo se konalo ve známé pražské Lucerně. Děti si
přivezly spoustu skvělých zážitků, jak z Lucerny, tak i z Václavského náměstí.
Aerobik Kostelec je finančně podporován obcemi Kostelec, Moravany, Hýsly,
Čeložnice, dále firmou Kaláb a Wiki Kyjov. Výše uvedeným sponzorům moc
děkujeme za jejich podporu. Velké dík patří hlavně rodičům cvičenek, které své
děti podporují v této činnosti.
za Aerobik Kostelec
Veronika Dubská
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SK KOSTELEC
Příprava na jarní odvety začala první únorovou sobotu. Probíhala v domácím
prostředí a doplnilo ji soustředění v Čeložnicích. První přípravné utkání jsme odehráli
na umělé trávě v Kyjově s mužstvem Vícemilic a dostali jsme pěknou nakládačku
– 7:2. Další utkání jsme díky příznivému počasí odehráli na přírodních trávnících.
První v Žeravicích jsme zvítězili 2:0. Další ve Vracově prohráli 4:0. V Bukovanech
jsme opět zvítězili poměrem 4:2 a na závěr ve Vlkoši remizovali 4:4.
Kádr mužstva zůstal nezměněn a tak jsme před jarními odvetami pomýšleli na pozice
nejvyšší. Problém hned na úvod byl zdravotní stav našeho nejlepšího střelce Gábina
Davida. Ten mohl usednout pouze na lavici náhradníků. První derby v Moravanech
jsme si prohráli v prvním poločase. Stav 2:0 jsme již nedohnali. I když jsme měli celou
druhou půli místy až drtivou převahu, stačili jsme pouze zkorigovat na 2:1. V závěru
zvýšili domácí z ojedinělého útoku na konečných 3:1. O týden později jsme v dalším
derby porazili Svatobořice 2:1 a posunuli se v tabulce na šesté místo. Následovalo další
derby v Žádovicích, které bojovali o udržení v OP. Opět velmi špatný první poločas a
stav 2:0 pro domácí. Navíc se nechal hloupě vyloučit Ondra Lochman. Domácí pak jen
bránili výsledek a tak jako v Moravanech nakonec zvýšili z penalty na 3:0. Debaklem
skončilo domácí utkání s Ratíškovicemi. Prohru 0:5 jsme již dlouho nepamatovali.
Tím jsme se posunuli na sedmé místo tabulky. Zlepšení přišlo na hřišti favorizovaného
Starého Poddvorova, kde jsme remizovali 1:1. Pak jsme hostili mužstvo Uhřic, které
bylo na prvním místě. Zodpovědným výkonem jsme je vítězstvím 1:0 posunuli na
druhou příčku. Nejdůležitější utkání nás čekalo následující týden ve Vnorovech. Toto
mistrovské utkání bylo současně bojem o postup do semifinále okresního poháru.
Bohužel jsme výsledkově toto utkání nezvládli a prohráli 3:1. Navíc jsme přišli o
vyloučené Radka Bužka a Oldu Talaše. Další týden jsme hostili Ždánice. V úvodu
jsme zahodili 4 vyložené šance. Pak zahrozili i hosté a hra se vyrovnala. Druhá
půle začala naším náporem. Ovšem přišla 25. Minuta a hosté kopali penaltu. Jejím
proměněním získali klid a odvahu. Dalšími třemi brankami nás totálně zničili.
Nutnost naplno bodovat nám velela opět doma s posledními Sobůlkami. Utkání jsme
zvládli vítězstvím 4:2. Respekt v nás budilo mužstvo Strážnice, se kterým jsme ještě
nevyhráli. Po špatné první půli jsme rozhodli zlepšeným výkonem o našem prvním
vítězství v poměru 2:1. Tím jsme se v tabulce opět vrátili na 6. místo. Poslední utkání
na domácí půdě jsme si užili. Ve velké vedru jsme Dambořice porazili v klidu 4:0.
Závěrečný zápas jsme odehráli v Hovoranech, které bojovaly o postup.
Žáci pod vedením Milana Kopeckého podávali dobré výkony a drží 3. místo
v tabulce okresní soutěže. S úzkým kádrem dokázali odehrát všechna utkání
v systému 7+1 bez problémů.
Také přípravka, kterou vedl Honza Lochman, dosahovala dobrých výsledků. I když
ty nejsou u těchto celků nejdůležitější, jistě potěší. Podstatná je účast na zápasech
a trénincích a získání co největšího množství dětí ke sportování. Ti, kteří ještě váhají
s přihlášením dětí do fotbalu, mohou přijít na nějaký trénink a vyzkoušet si ho.
Mgr. Břetislav Junášek – předseda SK
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V poločase zápasu s Dambořicemi vystoupila s pódiovou skladbou děvčata z aerobiku.

Horní řada zleva: trenér: wJan Lochman, Vincent Krýsa, Tomáš Krakovič, Erik
Něnička, David Navrátil, Tadeáš Peška, trenér: Vlastimil Hampejs
Dolní řada zleva: Šimon Rašťák, Tomáš Jakubíček, Tomáš Navrátil, Tomáš Gazárek,
Adrian Hampejs.
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Vážení spoluobčané;

při letošní Tříkrálové sbírce,
která v Kostelci proběhla
v sobotu 11. 1. 2014,
koledníci vybrali celkem 18 633,- Kč
srdečně vám děkujeme za důvěru a podporu charitního
díla, skrze které můžeme pomáhat lidem potřebným,
nemocným či lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Sociálně-psychiatrické28
centrum – FÉNIX, o.p.s.
(www.fenix-centrum.cz)
Poskytovatel sociálních služeb – denní stacionář
NABÍZÍ
lidem s duševním onemocněním
pravidelné skupiny (1x týdně)s individuálním programem sociální rehabilitace
Zájemci jsou rozřazováni do skupin podle typu duševního onemocnění:
Pondělí: skupina pro uživatele trpící závislostmi
Úterý: skupina pro uživatele s demencí
Středa: skupina pro uživatele s afektivními obtížemi (neurotické, úzkostné, depresivní) a pro
uživatele s organickým psychosyndromem
Čtvrtek: skupina pro uživatele s demencí (možnost svozu mikrobusem)
Pátek: skupina pro psychoticky nemocné uživatele
Kapacita stacionáře je 10 uživatelů na jeden den skupiny.
Otevírací doba stacionáře: po-pá od 8:00 do 13:00 hod.
Úhrada nákladů za sociální služby v DS Fénix činí 150,- Kč/den.
V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucí DS
(Mgr. Radka Galanová, 602 699 146, radka.galan@yahoo.com)

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI KOSTELEC – 2. pololetí 2014
16. 08.
Dožínky / pořádá obec Kostelec a soubor Kosteláci
24. 08.
Podzim s pistolí / střelnice, pořádá ZO AVZO
07. 09. 		
Pouť do Koryčan / pořádá farnost
21. 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. KŠG – Historie naší školy / pořádá ZŠ a MŠ Kostelec
27. 09. - 28. 09. Svatováclavský hody / pořádá OÚ Kostelec
28. 09. 		
Hodová mše sv. v kostele sv. Václava v 10:15 hod. / farnost
04. 10. 		
Skřítek Podzimníček / pořádá Volnočas
04. 11. - 29. 11. 	 KŠG – Veronika Němečková-obrazy / pořádá ZŠ a MŠ Kostelec
listopad 		
Posezení se seniory / KD, pořádá OÚ Kostelec
28. 11.
Lampiónový průvod / pořádá OÚ Kostelec
06. 12. - 10. 01. KŠG – Jitka Pojezná - patchwork / pořádá ZŠ a MŠ Kostelec
21. 12.
Živý betlém / Panská zahrada, pořádá OÚ Kostelec a soubor 		
		Kosteláci
24. 12.
Betlémské světlo / roznášejí skauti
26. 12.		
Poslední rána roku 2014 / střelnice, pořádá ZO AVZO
27. 12.		
Koncert a žehnání vína v kostele sv. Václava, posezení ve sklepě /
		farnost

Vzpomínka na Jendu „Cigána“

MÁTE DOMA BOHATÝ ARCHIV FOTEK Z KOSTELCE? PODĚLTE SE O NĚ.
PŘÍŠTÍ SNÍMEK V RUBRICE NAHODILÉ FOTO MŮŽE BÝT TEN VÁŠ!
HLEDÁME KRONIKÁŘE K VEDENÍ OBECNÍ KRONIKY.
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY SE ZÁJMEM O PŘÍPRAVU VYDÁNÍ
PUBLIKACE O NAŠÍ OBCI.

Můj velký sen
Největší můj sen,
aby byl zas den.
Když slávou stoupám dál,
abych vilu měl
a vše věděl.
Nebyl na pokraji spásy,
k tomu jsem byl králem krásy.
Měl dobrý známky,
nenosil poznámky.
Měl vše, co bych si přál,
Aby mě více v srdci hrálo
a všechno se mi stalo.
A věděl jsem toho víc,
třeba kolik je metrů na Měsíc.
Ještě nemám z toho nic.
Opravdu nic.
Jaromír Klígl, žák 4. ročníku
ZŠ Kostelec
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