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Pf 2015
...na zemi klid, pod sněhem leží
a na nebi zas
Betlémské hvězdy jas.
Za kopyty bílých koní,
zlaté saně vezou
pod stromeček štědrost.
Dík Ježíškovi
za tu nejmilejší radost.
Půlnoční, zvonků hlas,
hod Boží a Štěpán s koledou.
To vánoční je čas...
...na dva tisíce patnáct, Páně léta,
pozvedněme dobrý kvas,
aby on zas povznesl nás.
Aby celý, toho roku čas,
byl pevnému zdraví hráz,
měl radostný a klidný ráz.
Pro všechny nás
pro všechny krásy světa.
Klid Zemi planetě ta nejvzácnější věta...

Jan Nejedlo

prezident Kostelců

Setkání se seniory 23. 11. 2014

Zimní

Když je zima, když je mráz,
Děda odhrabuje sníh
Zas a zas.
Když je zima, když je led,
Půjdem všichni bruslit hned.
Když je zima, když je sníh,
Pojedeme na saních.
Když je zima, když je závěj,
Autům ve sněhu je ouvej.
Všude se tvoří kolony,
Ale pěšky jdeme my.
Když je zima, padaj blesky,
Padaj střechy, padaj hezky.
Když je zima, padaj kroupy,
Namrzlé jsou všechny sloupy.
Když je zima a jsou vločky,
My sedíme doma mlčky.
My jsme totiž bez saní,
I když venku padá sníh.
Soused si je od nás půjčil,
Má i záruku!
Pro každého oplatku.

Mikuláš

Přišel k nám Mikuláš pán,
Nepřišel sám.
Přišel s čertem a andělem.
Kdy čertovi oblečení vyperem?
Nikdy! On má špinavý každý vlas.
Přijde co rok zas a zas.
Anděl zas křídla má,
Ale nejsou špinavá.
Mikuláš má dlouhý vousy,
Nemá rád morousy!
Jaromír Klígl. 5. roč.

Mikulášské čtení
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OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku si Vás dovoluji pozdravit a shrnout v několika větách
uplynulý půl rok. V minulém vydání zpravodaje jsem Vás vybízela k navázání
spolupráce a jistě budu sama překvapena, zda se přidáte a obohatíte tyto stránky
o své postřehy, nápady i připomínky. Navážu-li na časovou osu událostí od
posledního vydání, tak nevím kde začít. Víte všichni, že obec letos zaměstnávala
9 pracovníků na veřejně prospěšných pracích, podařilo se nám srovnat chodník
z návsi až na ul. Čeložnickou, zdemolovali jsme zakoupený dům na Vídeňce, upravil
se prostor po demolici na Moravanské ulici, pracovníci udržovali veřejnou zeleň,
upravili okolí kolem kulturního domu, opravili komín na škole, kulturním domě,
díky vaší iniciativě bylo dokončeno hřiště na Čeložnické ul., z iniciativy skautů
byla vybudována venkovní posilovna, altánek u hřiště, oslavili jsme spolu letošní
dožínky, hody, děti nastoupily do čisté a příjemné mateřské a základní školy, senioři
strávili příjemné odpoledne v kulturním domě. Vybudovali jsme kanalizaci na
záhumenicích, pořídili bezdrátový obecní rozhlas, díky farnosti máme osvětlenou
cestu ke kostelu a jeho slavnostní nasvícení. Nejsme neviditelnou obcí vedle Kyjova.
Jsme obcí s významnou historií.
Významnou událostí letošního roku byly volby do Zastupitelstva obce, které
prošlo výraznou obměnou. Zastupitelé jsou připraveni činit významná rozhodnutí
v tomto volebním období. Z kandidátních listin vyplynulo, že zájemců o vedení
a řízení obce je dostatek. 36 občanů bylo ochotno dát svůj čas a schopnosti ve
prospěch všech. Dovoluji si všem poděkovat za projevený zájem o řízení obce
a zároveň Vás chci vybídnout k další spolupráci na rozvoji a chodu obce. Volbami
by nemělo vše skončit, ale naopak - začít. Zvolení zastupitelé dostali od Vás
mandát spojený s důvěrou a očekáváním. I já jsem si vědoma těchto hodnot a děkuji
touto cestou Vám všem za důvěru a podporu pro nadcházející 4 roky. Také chci
poděkovat p. Milanu Havránkovi, p. Františku Heringovi, p. Romanu Opatřilovi
a p. Štěpánu Pernicovi, kteří po dlouhá léta pracovali v zastupitelstvu a již
v letošních volbách nekandidovali nebo nebyli zvoleni.
Nebudou to roky lehké, jak jsem již na jaře iniciovala, musíme rozhodnout o podobě
našich škol, o úpravě naší návsi. Čeká nás nové rozpočtové období evropských
fondů, to znamená, stále mít přichystané projekty a žádosti o dotace. Do konce
roku zbývá málo dnů, prožijte je v klidu a pohodě. Tlumočím slova spisovatele
Jiřího Stránského „Do nového a jubilejního letopočtu přeji jasnou mysl, abychom
zase o něco lépe rozeznávali, co je dobré, co zlé, co moudré a co blbé“ a to přeju
i sobě.
Vlasta Lochmanová
starostka obce
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Krátký přehled zrealizovaných a rozpracovaných investičních akcí v roce 2014

Úprava veřejných prostranství, chodníků
Kanalizace Za kostelem

304 966 Kč
1 029 585 Kč

Oprava ZŠ Kostelec

448 770 Kč

Nákup RD č.p.72

711 236 Kč

Bezdrátový rozhlas - bude dokončeno v roce 2015

1 749 926 Kč

Na opravu ZŠ Kostelec byla přijata dotace ve výši 123 000 Kč od JMK Brno
a na bezdrátový rozhlas byla poskytnuta dotace ve výši 1 574 933,40 K4 ze SFŽP.
Statistika obyvatel k 15. 12. 2014
01. 01. 2014…………………………... 890
Narození……………………………… 5
Úmrtí………………………………….. 6
Přihlášeno……………….................... 32
Odhlášeno……………………………. 22
Počet obyvatel…………………..….. 899

Spolek Volnočas Vás srdečně zve

na 9. Společenský ples dne 10. 1. 2015
v KD Kostelec, hraje DH Švitorka
ochutnávka vybraných vín a domácích pomazánek
Rezervace místenek 5.-9. 1. 2015 u p. Martiny Šalšové, ul. U hřiště 249, Kostelec
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Školní rok 2014/15 byl zahájen v pondělí 1. 9. za přítomnosti hostů - paní starostky
Vlasty Lochmanové a pana děkana Vladimíra Mrázka. Naše nové žáčky, prvňáčky,
uvítali svým krátkým programem žáci z 5.ročníku. Následovalo představení a ošerpování dětí Janou Kovářovou, která bude jejich třídní učitelkou. Všichni jsme pak
společně prvňáčkům poprvé zazvonili zvonečky.
V letošním školním roce navštěvuje školu celkem 53 žáků ( 1.roč. – 12, 2.roč. – 13,
3.roč. – 8, 4.roč. – 11 a 5.roč. – 9 ). Zaměstnanci školy pracují ve stejném složení
a počtu jako v loňském roce.
Do školní družiny chodí 25 dětí od 1.- 3.ročníku. MŠ v Kostelci je naplněna na
maximální kapacitu 28 dětí. Ubyly děti v MŠ Čeložnicích, kterých je letos jen 12.
Během letních prázdnin byly provedeny některé plánované opravy a údržba na
budově školy. Odbornou firmou bylo provedeno „zesponkování“ části budovy školy,
které má zabránit vzniku trhlin ve stěnách, v části objektu byla vyměněna okna /22 ks/,
ve školní jídelně byly nainstalované nové zářivky, v tělocvičně bylo staré obložení
nahrazeno zátěžovým kobercem. Školní kuchyně, školní jídelna, tělocvična a toalety
byly vymalovány a byla osazena nová bezpečnostní skřínka s hlavním uzávěrem vody.
První školní akce je tradičně spojená s kosteleckými hody. Škola byla otevřena pro
veřejnost, pro kterou byly vystaveny výtvarné práce našich dětí. Současně také byly
prezentovány návrhy studií budoucích úprav školy a jejího okolí, ke kterému se mohl
každý prostřednictvím ankety vyjádřit. Výsledky ankety byly zveřejněny na odborné
prezentaci jednotlivých koncepcí panem Ing. arch. Bílým, která se uskutečnila 10.11.
taktéž v budově školy.
Po celý rok bude probíhat celoškolní projekt „Vesnická muzea Kyjovského Slovácka“, ke
kterému nás inspiroval Mikroregion Kyjovské Slovácko v pohybu vydanou brožurou
o těchto muzeích. Naši žáci již letos stačili navštívit muzeum na Bukovanském mlýně,
Military muzeum generála Sergěje Ingra ve Vlkoši a Vrbasovo muzeum ve Ždánicích.
Cílem je upevnit vztah dětí ke svému rodišti, jeho blízkému okolí, místním tradicím
a v neposlední řadě se také blíže seznámit s významnými rodáky a osobnostmi
Kyjovska.
Děti se také zúčastnily prezentace uměleckých řemesel, kterou v rámci přeshraniční
spolupráce zorganizovalo město Kyjov. První sportovní akce se nám moc nevydařila.
Na turnaji ve vybíjené v Sobůlkách jsme nezopakovali naše loňské první místo
a skončili jsme 4. ze 6 účastníků. Seznámit se s nebezpečím, které dětem hrozí
prostřednictvím sociálních sítí, to bylo téma besedy o kyberšikaně pro děti od 3. do
5. roč. Naše škola se v letošním roce poprvé přihlásila k celostátním projektům Celé
Česko čte dětem a Olympijskému víceboji /Česko sportuje/.
Od srpna je škola zapojena do projektu MŠMT „Sdílíš, sdílím, sdílíme - ICT pro
efektivnější výuku“. Cílem by mělo být efektivnější využití moderních technologií
při výuce žáků.
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V prosinci podala škola na Mikroregion Bílé Karpaty žádost o finanční podporu
přesharničního projektu „Poznáváme se, hrajeme si, sportujeme“. Cílem projektu
je spolupráce se ZŠ ve Veľkém Grobu na Slovensku. Plánujeme společné sportovní
a kulturní akce, čtení ve slovenštině a češtině, elektronické dopisování dětí v hodinách
informatiky, poznávání obcí a prezentaci některých školních akcí.
Na podzim se v rámci KŠG uskutečnily dvě vernisáže. Jedna s názvem Střepiny paní
Veroniky Němečkové a druhou byly Patchworky Jitky Pojezné.
Celá škola se již po nadílce Mikuláše, čerta a anděla, kteří se 5.prosince přišli za dětmi
podívat na Mikulášské čtení, chystá na vánoční besídku, která se bude konat 19. 12.
v 16,00 ve školní jídelně. V sobotu 13.12 provoní škola vánočním cukrovím, které
budou péct děti se svými rodiči. Na tyto akce jste srdečně zváni. Přeji všem za celou
školu poklidné a příjemné prožití vánočních svátků mezi svými blízkými a radostné
vykročení do nového roku 2015.
				
Dušan Kovář, ředitel ZŠ Kostelec

Rodiče s dětmi v 1. ročníku ZŠ
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NAŠINCI VE VELKÉ VÁLCE
Dne 22.10. jsme si také u nás v obci připomněli 100. výročí od 1.světové války.
Obec Kostelec společně se základní školou, kteří spoluorganizovaly tuto akci,
úmyslně nezvolily obecný popis historických událostí, ale zaměřily se na ty, kteří
byli přímými účastníky této války a kteří byli občany Kostelce nebo okolních obcí.
Přednášky, která byla také součástí této připomínkové akce se zhostila paní Mgr.
Blanka Pokorná, vedoucí Kyjovského muzea. Její vystoupení pozorně sledovalo
několik desítek posluchačů, mezi kterými byl i MUDr. J.Dunděra z Kyjova. Přednáška
byla oživena spoustou zajímavých fotografií, které dokumentovaly, jak vypadala
situace před sto lety v Kyjově a jeho okolí. Paní Pokorná také zmínila legionáře
z okolních obcí, včetně Kostelce. Na výstavě v prostorách školy, na kterou zapůjčil
také několik exponátů ze svého muzea ve Vlkoši pan Petr Něnička, mohli návštěvníci
vidět originály dokumentů, které ochotně zapůjčili potomci legionářů z Kostelce a
Čeložnic. Za zmínku určitě stojí dokumenty udělující „Medaily za vítězství“ panu
Josefu Pinkovi a panu Františku Zbořilovi, podepsaný prezidentem republiky
T.G.Masarykem, legionářská uniforma nebo zápisy ze školní kroniky z roku 1914
– 18, které zmiňovaly odvedené muže z Kostelce, padlé ve válce a válečné sbírky
organizované v obci. Naprostou raritou a cenností byl neuvěřitelně zachovaný osobní
deník psaný přímým účastníkem války panem Janem Pimkem z Moravan. Součástí
výstavy byl také jmenný soupis místních legionářů a fotografie památníků válečným
obětem z Kostelec, Čeložnic, Moravan a Hýsel.
Při odchodu návštěvníků ze školní výstavy, jim musela myslí probíhat, pro nás již
skoro neznámá slova, hrdost, odvaha, vlastenectví…….mějme k těm, kteří je vyznávali
úctu a nezapomínejme.

PAMATUJ

BOJOVALI V LEGIÍCH:

Baláš Antonín/ITALSKÉ LEGIE
Dikovský Štěpán/RUSKÉ LEGIE
Havliš Alois/RUSKÉ LEGIE
Chamraďa Hynek/RUSKÉ LEGIE
Jedlička Štěpán/RUSKÉ LEGIE
Mrkvica Václav/RUSKÉ LEGIE
Něnička Antonín/RUSKÉ LEGIE
Ondrášek Bořivoj/RUSKÉ LEGIE
Petrůj Jan/ITALSKÉ LEGIE
Rupec Josef/RUSKÉ LEGIE
Slováček Martin/ITALSKÉ LEGIE
Švábek František/RUSKÉ LEGIE
Vavřina Petr/RUSKÉ LEGIE

památníky V kostelCI

Děti v Military muzeu ve Vlkoši, výukový panel-pomníky padlých v Kostelci
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ZPRÁVIČKY Z OBCE
Zveme občany na „Zpívání u vánočního stromu“, tentokráte na „Panské zahradě“,
kde k naladění vánoční atmosféry vystoupí s programem vánočních koled skupina
Country band SDU. Po programu si společně zazpíváme při pohárku svařeného
vína.
Tato akce se uskuteční v neděli 21. prosince 2014 v 16 hodin.
Informace Obecního úřadu: Bezdrátový rozhlas
V obci byl nainstalován nový bezdrátový rozhlas – podpora poskytnuta ze
Státního fondu ŽP ČR na akci „Protipovodňová opatření obce Kostelec“. Nyní je
ve zkušebním provozu, takže veškeré připomínky k slyšitelnosti prosím hlaste na
OÚ. Reproduktory (hlásiče) jsou očíslovány, takže s reklamacemi hlaste prosím
i tato čísla.
Webové stránky obce
Kdo z občanů sledují pravidelně webové stránky obce, určitě si všimli, že mají
„nový kabát“. Program nenabízí jenom novou grafiku, ale jsou tam zajímavé funkce
mimo jiné: Funkce pro seniory – celý modul a jeho obsah je koncipován tak, aby co
nejlépe vyhověl starším občanům. Navigace je maximálně zjednodušená a názorná,
písmena jsou velká a dají se ještě zvětšovat. Některý obsah je možné si nechat
také předčítat. Velkým přínosem je modul „Životní situace“, kde po rozbalení
rolety budete překvapeni širokou škálou nabízených informací. Dále bych ráda
upozornila na funkci Informace e-mailem, kterou využívá jen pár občanů obce. Po
přihlášení Vám budou chodit na e-mail veškeré zprávy z obce, které umisťujeme na
webové stránky.
Určeno nemohoucím občanům!
Zkontrolujte si platnost občanských průkazů, pokud zjistíte, že v roce 2015 vám
končí platnost OP a jste upoutaní na lůžko či jinak zdravotně omezení, nahlaste se
do konce ledna na OÚ a zajistíme pro vás službu až do domu!
Nejbližší plánované akce v obci:
26. 12. 2014 Diskotéka v KD
27. 12. 2014 Žehnání vína v obecním slepě
27. 12. 2014 Generace v KD
28. 12. 2014 Pinpongový turnaj v KD
10. 01. 2015 Společenský ples
07. 02. 2015 Košt slivovice ve sklepě
15. 02. 2015 Dětský karneval
14. 03. 2014 Košt vín
11. 04. 2015 Setkání stárků – zábava v KD
17. 04.(25. 4.) 2015 Divadlo z Hroznové Lhoty v KD
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Akce v minulém pololetí:
16. 8. 2014 Dožínky
27. – 28. 9. 2014 Svatováclavský hody
10. – 11. 10. 2014 Volby do Zastupitelstva obce.
Zvolení zastupitelé: Za ODS Ing. Vlasta Lochmanová, Marie Bábíková,
Ing. Miroslav Matyáš, Ing. Marcela Měšťánková, Ph.D, Jiří Pokorák, za ČSSD
Ing. Vladimír Šimeček a Josef Hudec, Za rozvoj a prosperitu obce Jiří Šalša a za
Sdružení občanů Kostelec Mgr. Břetislav Junášek.
V obci Kostelec se dostavilo k volbám 67 % voličů.
Zastupitelstvo zvolilo na Ustavujícím zasedání starostku obce Ing. Vlastu
Lochmanovou a místostarostu obce Ing. Miroslava Matyáše. Dále zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro kulturu a sport.
19. 10. 2014 Vítání občánků
29. 10. 2014 Lampiónový průvod
23. 11. 2014 Setkání se seniory, tentokráte s oblíbenou kapelou Vonička V-Band.
Muzika nenechala seniory jen u poslechu, nakonec zvedla od stolů tanečníky, kteří
zaplnili celý prostor sálu. Zatančili si i ti nejstarší. Nakonec pan Antonín Vrba
zorganizoval společné foto všech účastníků.
06. 12. 2014 Setkání ročníku 1954 – Na OÚ si dali sraz jubilanti „60“.
Po slavnostním uvítání v obřadní síni si zavzpomínali při skleničce vína na svá
dětská léta a na kamarády. Poté pokračovali do školy, kde se v KŠG konala vernisáž
výstavy Patchwork.
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KNIHOVNA
MÍSTNÍ KNIHOVNA KOSTELEC
V letošním roce jsme plně přešli na automatizovaný knihovnický systém Clavius –
katalog knih a výpůjčky jsou zaznamenávány do počítače čtečkou přes čárový kód.
Tento systém velmi usnadnil revizi knižního fondu, která proběhla v měsíci srpnu.
Doba revize byla zkrácena o polovinu, 3 720 knih jsme zrevidovali za dva a půl dne.
Čtenářů máme zaevidováno celkem 87, z toho je 55 dětí a mládeže do 15 let.
840 návštěvníků si půjčilo celkem 1 880 knih, převážně beletrie pro dospělé
a mládež, naučné 627 titulů a 108 časopisu Čtyřlístek. K dispozici jsou každý měsíc
nové knihy a ročně 120 knih z výměnného fondu, které se po půl roce obměňují.
Nově si čtenáři mohou půjčit tyto knihy:
DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY
Ian Rankin: Důvod k vraždě
Na sídlišti v Edinburghu je nalezen ubodaný ilegální přistěhovalec. Stal se obětí
rasistického útoku nebo vedlo k vraždě něco jiného? Pohřešuje se mladá dívka a
rodiče mají obavy, že se s ní už nesetkají. V centru města jsou objeveny hned dvě
záhadné kostry. To vše vyšetřuje detektiv Rebus bravurně a s drsným humorem.
Helena Brožíková: Mizivá šance
Dvě detektivní novely. V prvním příběhu za podivných okolností zmizí mladá
nadějná malířka. Odjela sama, aby se schovala před světem, nebo ji má někdo na
svědomí? Její přítelkyně Klára požádá kapitána Vondráčka o pomoc při pátrání.
Na počátku druhé novely se opět setkáváme s postavou Kláry, která nevěří zprávě
o vraždě v jednom hotelu. Podaří se jí přesvědčit kapitána Vondráčka, že všechno
nemusí být tak, jak se na první pohled zdá – motivem vraždy je opravdu žárlivost,
nebo měl vrah docela jiný a dobře promyšlený plán?
ROMÁNY
Michelle Zinková: Proroctví sester
Sestry Lia a Alice právě osiřely a současně se staly smrtelnými nepřáteli. Rozdělila
je smrt rodičů, temná věštba, skrývaná rodinná tajemství a jeden pohledný mladík.
To vše vede k odhalení kruté pravdy.
Diana Palmerová: Ukryté city
Kniha obsahuje dva příběhy – Nedokončený koncert a Závrať z milování.
V Nedokončeném koncertu se klavíristka Arabella vypořádává se zraněním, které
jí může definitivně ukončit kariéru. Závrať z milování má starší obchodník Evan,
zamilovaný do devatenáctileté Anny, v jejíž lásku nevěří kvůli velkému věkovému
rozdílu. Anna musí Evana o své lásce přesvědčit nebo přijmout nabídku k sňatku
od studenta medicíny Randalla.
Patrick Taylor: Doktore, fofrem, jde o život
Barry jako čerstvý majitel univerzitního diplomu získal místo asistenta praktického
lékaře v půvabné vesničce na severu Irska. Jeho šéf je starší muž, jehož základním
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ponaučením je „nikdy pacientům nedovol, aby ti přerostli přes hlavu!“. Poutavý
kaleidoskop komických příběhů je plný laskavého humoru a životní moudrosti.
DOBRODRUŽNÉ
David L. Robbins: Cesta svobody
Po vylodění spojeneckých vojsk v Normandii potřebovaly jednotky velké množství
munice, potravin, pohonných hmot i posil. Přesun materiálu vyloděného na
plážích měli na starosti řidiči šesti tisíc nákladních vozidel. V krátkém okamžiku
se protnou cesty mladého černošského řidiče náklaďáku a armádního rabína,
který již v Evropě bojoval v 1. světové válce a nyní se vrátil, aby našel svého syna,
sestřeleného letce.
Ještě mnoho dalších knih si můžete zapůjčit vždy ve středu od 15:00 do 19:00 hodin.
Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce, v novém roce 2015 hodně zdraví,
spokojenosti a příjemné chvilky s dobrou knihou.
Marie Horáková, knihovnice.
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KOSTELECKÝ
DOŽÍNKY
DOŽÍNKY
Po čtyřleté přestávce, 16. srpna 2014, se opět konaly v naší obci dožínky.
Mělo to být i zároveň jakési slavnostní otevření nově upravených prostor naší
,,Panské zahrady“. Mládež se celé sobotní dopoledne věnovala dožínkové výzdobě
zahrady, aby vše bylo jaksepatří ,,vyšperkováno“, včetně starého hospodářského nářadí.
Odpolední počasí ještě dovolilo stárkovi Vojtovi Kašnému se sekáči, odbíračkami
a ostatním pomocným lidem při žních dojít s průvodem za zvuků řízných Skoroňáků
ke své stárce Anežce Dohnalové pro dožínkový věnec. Počasí dokonce dovolilo, aby
se zpívalo a tančilo před domem stárky a s veselým průvodem s věncem přijít až
k domu hospodářovým, ale brzy po předání věnců hospodářům začalo pršet a tak
následoval rychlý přesun - ne však do připravené a nazdobené zahrady, ale do sálu KD.
Tam se pak odehrávalo celé dožínkové pásmo - za doprovodu CM a veškeré bujaré
dožínkové veselí, kterého se zúčastnili nejen krojovaní, ale i velmi hojná kostelecká
veřejnost. Až do pozdních nočních hodin nám všem vesele vyhrávala dechová
hudba ze Skoronic.
A právě fakt, že se všichni tak dobře a pospolu bavili, svědčí o tom, že vynaložené úsilí
všech - chasy, stárků, našich osvědčených a oblíbených moderátorů, ,,Kosteláků“
i tetiček z Ježova - jejich čerstvě stlučené, výborné máslo na krajících chleba - že toto
úsilí všech se neminulo účinkem.
Marie Bábíková
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SVATOVÁCLAVSKÝ
DOŽÍNKY HODY
27. - 28. 9. 2014 A jsou tady zase po roce - naše jedinečný a slavný Svatováclavský hody!!!
I když v pátek přeprchalo a bylo chladněji, sobota a neděle už byla slunečná, tak jak
se na kostelecký hody sluší a patří.
V sobotu odpoledne k nám na pozvání zavítal pan starosta z Velkého Grobu spolu
s dalšími dvěma zastupiteli.
Když viděli z oken OÚ veliký, krásně seřazený hodový průvod kosteleckých stárků
a ostatní chasy, nevěřili svým očím. Tolik krojované mládeže nikdy pohromadě
neviděli. Nadšeni byli i ze samotného ,, povolování hodů“ a tří ,, narušitelů“
v přestrojení za ženské, líbilo se jim i u stárky Niny Hulatové při vynášení věnce,
stále jsme jim museli celý průběh hodů vysvětlovat. Výborně se bavili večer při
sólech i při ,,řetazu“ a ve veselé náladě odjížděli po půlnoci domů na Slovensko
s příslibem, že za rok přijedou autobusem.
Také hodová neděle byla velmi vydařená už od rána, od společného průvodu všech
obcí naší farnosti na slavnostní mši sv. do kostela Sv. Václava. Odpolední hodové
veselí pokračovalo předáním hodového věnce Otci děkanovi na farské zahradě.
Kdo jednou viděl špalír děvčat a chlapců v krojích po celé délce zahrady a slyšel
čtení významu symboliky našeho hodového věnce, ten nemůže zapomenout.
Zde už tradičně náš soubor zpívá celou sadu hodových písní včetně mariánské
a Svatováclavského chorálu. Sluníčko provázelo hodový průvod i k druhé stárce
Anežce Dohnalové pro káčera a zpátky na sál, kde se ,,zloději“ chystali káčera ukrást.
Podařilo se to nakonec Vaškovi Lochmanovi. A podařilo se i kameramanovi Tondovi
Vrbovi pořídit historicky první fotografii všech přítomných krojovaných na sále.
Nezbývá než poděkovat stárkám Nině Hulatové, Anežce Dohnalové, stárkům
Honzovi Lochmanovi a Vojtovi Kašnému i jejich rodičům za příkladnou reprezentaci
obce a za jejich práci a starosti o bezchybný průběh našich hodů.
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80 let
Klimková Jiřina		
Šatný František		

85 let
Junášková Božena
Dubská Vlasta		
Koníčková Vlastislava
86 let
Michalová Ludmila
Selucký Milan		
Augustin Rudolf		
87 let
Klimková Cecilie		
88 let
Polášková Anna		
Kecová Božena 		
89 let
Sabáček Antonín		
Plachá Anežka		
91 let
Dufek Miroslav		

92 let
Fellmayerová Cecilie
Navrátilová Hedvika

Jubilea
26.01.1934
23.05.1934

Kostelec 74
Kostelec 243 zemřel

05.03.1929
17.04.1929
16.06.1929

Kostelec 66
Kostelec 6
Kostelec 214

15.09.1928
03.11.1928
08.10.1928

Kostelec 191
Kostelec 184
Kostelec 62

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
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Narození

MATRIKA

Aneta Pantlíková 		02.02.2014
dcera Kateřiny a Zdeňka Pantlíkových
Šimon Loprais 			
21.05.2014
syn Milady a Petra Lopraisových
Natálie Dočkalová 		
02.07.2014
dcera Kláry Součkové a Erika Dočkala
Věra Navrátilová			10.07.2014
dcera Jitky a Patrika Navrátilových
Zdeněk Rada
		20.08.2014
syn Marie a Petra Radových

Kostelec 245
Kostelec 63
Kostelec 60
Kostelec 309
Kostelec 124

Sňatky
Pavel Kašný – Ivona Borkovcová		
Martin Míček – Lenka Šalšová 		
Jakub Chytil – Iva Havránková		
Zbyněk Urban – Iva Brandštetrová		
Pavel Krýsa – Martina Krystová		
Martin Chamraďa – Miluše Kudličková

10.05.2014
10.05.2014
07.06.2014
28.06.2014
06.09.2014
20.09.2014

kostel sv. Václava
kostel sv. Václava
Obřadní síň OÚ
areál Pod sklepy
areál Pod sklepy
Obřadní síň OÚ

Úmrtí
Ladislav Kudr
zemřel 25.01.2014
Štěpán Dohnal 			
zemřel 27.01.2014
Anna Pekárková			
zemřela 28.04.2014
Květoslava Doležalová 		
zemřela 21.05.2014
Ludmila Šrůtková		
zemřela 11.09.2014
František Šatný			
zemřel 02.12.2014

roč. 1921

Kostelec 205

roč. 1944

Kostelec 186

roč. 1930

Kostelec 18

roč.1943		

Kostelec 83

roč. 1939

Kostelec 216

roč. 1937

Kostelec 243
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Kostelci navštívili ve 2. pololetí paní
Ludmilu Michalovou, která oslavila 86 let, k 88. výročí popřáli paní Anně Poláškové
a Boženě Kecové, k 89. výročí popřáli paní Anežce Plaché a ke krásnému výročí 92
let popřáli paní Cecilii Fellmayerové a paní Hedvice Navrátilové. Všem jubilantům
přejeme pevné zdraví do dalších let.

Anežka Plachá 89 let

Božena Kecová 88 let

Cecilie Fellmayerová 92

Ludmila Michalová 86 let

Hedvika Navrátilová 92 let
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
19. října 2014 se uskutečnilo v Obřadní síni Obecního úřadu slavnostní přivítání
občánků, narozených v r. 2014.
Paní starostka přivítala do obce Kostelec čtyři občánky, tři holčičky a jednoho kluka.

Zleva na fotce: Agáta Mihálová, Natálie Dočkalová, Věra Navrátilová a Zdeněk Rada.
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SKAUTI
PODZIMKY S ASTERIXEM A OBELIXEM
O podzimních prázdninách se uskutečnila středisková výprava na Dolní Bečvu
nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Celkem se nás na chatě ubytovalo 64 včetně 14
skautů z Kostelce.
Celou akcí nás doprovázeli dva Galové, a to Asterix s Obelixem i se svými 12 úkoly,
které dostali od Římského Císaře. My jsme se samozřejmě rozhodli, že jim s těmi
úkoly pomůžeme. První den jsme se seznamovali a večer nás čekal první úkol,
postupně jsme stejně jako ve filmu navštívili dům byrokracie, a než se povedlo
projít domem plným úředníků, kteří měli neustále zavřenou kancelář nebo svačili
či neochotně sdělovali informace kudyže, se máme jít dál, trvalo to opravdu dlouho.
Dále jsme se potkali s mocným kouzelníkem, navštívili ostrov .Také nás čekal delší,
avšak krásný výlet podzimní přírodou Beskyd na Radhošť, během kterého nás opět
doprovázel Asterix s Obelixem.							
			
Ben
Skautská Vánoční besídka se uskuteční v Kosteleckém kulturním domě
v sobotu 20. 12. od 10:15
Betlémské světlo budeme opět roznášet po celé obci 24. 12. od 9 h
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Central European Jamboree 2014
Prepared for the future, připraven na budoucnost, takové bylo heslo letošního
středoevropského Jamboree, na které se vypravilo i několik skautů a skautek
z našeho střediska Kyjov. Konalo se v Doksech u České Lípy 3.–9. srpna.
A co je to vlastně Jamboree? Je to mezinárodní setkání skautů, na kterém si
můžete vyzkoušet spoustu nových věcí. Poznat jiné kultury. Seznámit se se
spoustou kamarádů z cizích zemí, ale hlavně si společně užít část prázdnin.
Letošní Jamboree navštívilo přes tisíc lidí. Přijeli skauti ze Slovenska, Polska,
Maďarska, Ukrajiny, Holandska, Švédska, Gruzie, Thaiwanu, Anglie a samozřejmě
nejpočetnější skupina místních, z České republiky. Protože zde byli účastníci
z různých zemí, mluvilo se na celé akci anglicky, což byla pro většinu z účastníků
velká zkouška, ale myslím, že jsme obstáli na výbornou. V den příjezdu nás sice
zastihl velký déšť, ale byl naštěstí jediný za celou dobu. Hned večer byla celá akce
zahájená velkým opening ceremony. Na podiu proběhl krátký program - zpívání
hymny Jamboree a první seznamování mezi skauty. Atmosféra byla úžasná, až slovy
nepopsatelná. První den jsme začali společným programem pro všechny účasníky.
Původním plánem byla hra, ve které měla každá skupinka na velké plátno kreslit
svou představu budoucnosti. Neočekávaně se však zvrhla v malování na cokoliv
a kohokoliv, takže kdo z tohoto programu vyšel čistý, měl opravdu velké štěstí. Ale
jak to na podobných akcích chodí, při těchto příležitostech se nejlépe seznamujete
s novými lidmi. Než se otočíte, máte na zádech barvou otisknutou ruku cizího
skauta z Maďarska, a tak vám nezbývá nic jiného, než namočit ruku do barvy a jít
mu to oplatit. V dalších dnech jsme měli programy rozděleny do bloků, každý blok
byl pojat, jako příprava na budoucnost v různých oblastech. V bloku Budoucnost
technologie jsme si mohli vyzkoušet nejrůznější technické vymoženosti, hry
a třeba si i naprogramovat vlastního robota. V dalším bloku Budoucnost v přírodě
účatníky čekalo třeba překvapení ve formě smažení kobylek v karamelu, či jiných
podobných lahůdek.
V polovině týdne jsme měli věnované celé odpoledne Festivalu kultur, který měl
dvě části. První, ve které si každá skupina připravila krátkou aktivitu tipickou pro
svojí zemi. A druhou, která se odehrávala večer na podiu a zde každý kontingent
prezentoval svoji zemi pomocí vtipných scének nebo typickým zpěvem a tancem.
Každý si na Jamboree přišel na své, když jsme měli odpoledne věnované aktivitám,
kde si každý vybral co chtěl dělat. Vyrábění všeho možného, koupání, ježdění na
koloběžkách a elektrokolech a taky nepřeberné množství sportovních aktivit pro
týmy i jednotlivce. Večer potom zpívání u ohně, hraní nočních her nebo koncerty
českých kapel a zpěváků a samozřejmostí byla pro téměř všechny účastníky
návštěva skvělého 4D kina, které vyrostlo doslova na zelené louce. Myslím, že za
všechny můžu napsat, že jsme si to velmi užili, máme spousty nezapomenutelných
zážitků a nových kamarádů nejen z České republiky.
Ben
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KOSTELÁCI
NÁVŠTĚVA V KOSTELCI U STŘÍBRA
V sobotu 2.8.2014 jsme se vypravili v brzkých ranních hodinách na dalekou cestu
- až do Kostelce u Stříbra, kam jsme byli pozváni panem starostou, abychom se
podíleli na kulturním programu na jejich slavnostní události - převzetí Zlaté stuhy
v soutěži Vesnice roku v Plzeňském kraji.
Pan starosta nás zval slovy - cituji ,,Kosteláci od Kyjova jsou mému srdci nejbližší
a proto chci, aby slavili s námi, aby svými kroji, slováckými písněmi, cimbálovou
muzikou a dobrým vínem přinesli radost a veselí jižní Moravy až k nám do
západních Čech.
Po dlouhé cestě jsme konečně doputovali do krásného prostředí golfového areálu
s nově zrestaurovaným zámečkem, kde jsme se ubytovali a v rychlosti převlekli
do krojů, protože do slavnostního zahájení akce moc času nezbývalo.
Průvodem - i s vozem a nazdobeným koňským potahem, který vezl naši muziku,
jsme se vydali do 1km vzdáleného Kostelce u Stříbra, kde už nás vyhlíželi.
Byli jsme překvapeni úhledností a upraveností celé vesnice, která ani zdaleka
nepřipomínala divoké pohraničí let minulých.
V centru obce, kde se slavnost konala, bylo postaveno velké podium, stany pro
početné publikum i četné stánky s občerstvením, kde si mohl každý návštěvník
vybrat z široké nabídky jídla i pití - vše zdarma.
My jsme vystupovali s pásmem ,,Dožínky“, za účasti kosteleckých děvčat a chlapců,
kteří s námi začali spolupracovat a svým mládím a temperamentem obohacují naše
společné akce.
Dožínkový věnec jsme předali panu starostovi ,,dobrému hospodářovi obce
Kostelec u Stříbra“, kterému jsme vyhlásili sólo, pěkně ho v kole vytančili a nakonec
jej i chlapi zvedali hore...
Obecenstvo si nás ještě vyžádalo, přidávali jsme sadu písní o víně.
Na večer bylo připraveno grilování před OÚ, ale bohužel se přihnala bouřka a po
ní až do rána pršelo a ochladilo se.
Ráno po vydatné snídani jsme se rozloučili s našimi milými hostiteli a vydali se na
zpáteční cestu, během níž jsme absolvovali prohlídku Národní kulturní památky
- Kláštera Kladruby, založeného knížetem Vladislavem 1. v roce 1115, i klášterního
kostela Nanebevzetí P. Marie, perly barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho Aichla.
Další zastávkou byla prohlídka zámku v Bečově nad Teplou, kde se nachází druhý
nejcennější skvost (po korunovačních klenotech na Pražském Hradě) - Relikviář sv.
Maura ... až dech se nám tajil...
A pak, unaveni ale plni krásných dojmů jsme ujížděli k našemu domovu, k našemu
Kostelci!!!
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Z Kostelce u Stříbra
VELKÝ GROB
23. 8. 2014 jsme vyjeli po trase Kostelec - Kyjov - Hodonín - Senica - Trnava - do obce Velký
Grob, jako účastníci programu ,,Evropa pre občanov“, na pozvání p. starosty Viliama Rigy,
u příležitosti podepsání smlouvy o partnerské spolupráci. Čekalo nás milé a srdečné
přivítání i s občerstvením. Po té následovala prohlídka upravené obce - má kolem 1300
obyvatel, prohlídka výstavy historických fotografií obce, jejich obyvatel, krojů a výtvarných
prací školních dětí.
Zavítali jsme také do místní ZŠ a MŠ i do centra pro setkávání seniorů, kteří jsou velmi
aktivní - zpívají, vytvářejí velmi krásné ruční práce, pečou výborné koláče a rádi si i spolu
vypijí pohárek dobrého velkogrobského vínka. Viděli jsme i jejich grobský kroj, který
uchovávají jako muzejní kousky, protože u nich už se v kroji nechodí - ani při slavnostních
příležitostech.
Po bohatém obědě následoval samotný akt podpisu ,,Partnerskej zmluvy“, ve velkém sále
KD a pak na místním velikém hřišti začalo Kulturní odpoledne, sluníčko vesele svítilo - až
do té doby, kdy jsme měli nastupovat v krojích na podium my, s pásmem ,,Dožínky“. Tehdy
se slunce schovalo za těžké mraky a začalo pořádné pršet....
A tak jsme na krytém podiu statečně své vystoupení dokončili a pan starosta nás za velkého
potlesku nechal odvézt autobusem do KD, kde ještě pokračovala zábava a hostina.
Našim mladým se ani odjíždět nechtělo...
Po velkém loučení a výslužce na cestu s příslibem brzkého setkání se konečné rozjíždíme
k domovu.
Marie Bábíková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení čtenáři a čtenářky zpravodaje,
dovolte, abych v úvodu popřál zastupitelstvu a vedení obce k úspěchu v letošních
komunálních volbách a zároveň vyslovil přání, aby i nadále pokračovala spolupráce
našeho spolku s obcí, zejména v organizaci společensko-kulturních akcí v naší vesnici.
SDH se v minulých letech postupně stal nedílnou součástí sportovního a kulturního
dění v naší obci, pod hlavičkou SDH spolu s obcí pořádáme stále více akcí, ve
většině z nich zaznamenáme úspěch v nultém ročníku a následují další ročníky,
jejichž průběh stále vylepšujeme. Zde jejich výčet za rok 2014: fašaňk – průvod obcí
v maskách a s harmonikou; stavění máje na návsi; hasičská soutěž na srazu Kostelců
(letos 2. místo v Kostelci u Holešova); hody – zabezpečení průvodu + ozvučení; ještě
nás čeká 1. ročník turnaje ve stolním tenisu (neděle 28.12.2014 10:00 KD Kostelec).
To vše bychom rádi absolvovali i v nadcházejícím roce 2015. Aby toho nebylo málo,
máme ještě v plánu uspořádat 0. ročník koštu místních pálenek (7. 2. 2015 – zveme
všechny příznivce!) a zřejmě se budeme muset ujmout letošního ročníku okrskové
soutěže (datum ještě není znám).
Aby tyto všechny události bezproblémově proběhly a SDH měl chuť si následující
rok vše zopakovat, jsou potřeba jednak ochotní pořadatelé z řad spolku a jednak
spoluobčané, kteří se těchto akcí účastní a dotvářejí pohodovou atmosféru. Všem výše
zmíněným bych chtěl poděkovat za spolupráci a popřát spoustu elánu do dalších let.
Hasičskou techniku jsme letos sice oprášili, ale naštěstí nebylo nutno vyjíždět
k zásahu, z tohoto pohledu tedy hodnotíme rok 2014 velmi pozitivně. Tento rok
jsme zakoupili 5 nových přileb financovaných z příspěvků od obce (děkujeme!)
a zároveň se chystáme zakoupit dva nové pingpongové stoly (kvůli turnaji a také
k aktivitám ve volném čase).
Dovolte, abych touto cestou popřál za sebe i SDH všem spoluobčanům krásné
a pohodové Vánoce a v novém roce 2015 hlavně hodně zdraví, osobní, školní
a pracovní úspěchy!					
Tomáš Kučera
náměstek starosty SDH Kostelec u Kyjova
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AVZO
ČINNOST ZO AVZO TSČ ČR KOSTELEC V ROCE 2014
V tomto roce začala činnost organizace tak jako každý rok a to lednovou soutěží
v Bowlingu v Kyjově.
První větší soutěží na střelnici byl 20. dubna „19. ročník Velká cena osvobození
Kostelce“. Střílelo se 10 ran MPi a 10 ran MPu. Na prvním místě se umístil Zdeněk
Svoboda, druhé místo obsadil Tomáš Žáček a třetí místo si vystřílel Petr Klimek,
všichni členové AVZO Kostelec. V neděli 4. května jsme pořádali „Májový závod
o pohár předsedy AVZO“, který vyhrál Zdeněk Svoboda z AVZO Kostelec.
18. května se uskutečnily závody na čas, na pětiranné sklapovací biatlonové terče.
Tuto soutěž vyhrál Ing. Marek Směřička z KVZ Kyjov. 8. června se konal 14. ročník
„O pohár starostky obce Kostelec“ z velkorážní pistole. Tento pohár vyhrál Václav
Kůřil z Tatra Hodonín. Dne 25. června jsme uspořádali oblíbené branné závody pro
děti ZŠ a MŠ Kostelec, tentokrát na střelnici. Počasí nám letos přálo, akce se vydařila
a děti si branný den užily. Vyhrály všechny děti, které se závodů zúčastnily a všechny
si odnesly malý dárek. Dětem z MŠ byl předán společný dárek. 24. srpna se konal
závod „Podzim s pistolí“. Malorážní pistoli vyhrál Petr Klimek z AVZO Kostelec
a velkorážní pistoli vyhrál Jaroslav Müller z SSK Bučovice. 21. září se konal poslední
závod „Podzim s puškou“, který vyhrál Pavel Tringela z AVZO Kostelec.
I v letošním roce pokračovaly práce na údržbě a úpravě střelnice brigádnickou
činností. Prováděla se úprava střeliště a příprava na novou balistickou zkoušku podle
nového zákona.
Již tradičně je poslední naší akcí „Poslední rána roku“, která se koná na Štěpána
dopoledne. Zahájení je v 9.00 hodin. Chtěl bych tímto pozvat příznivce střelců na tuto akci.
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 pohodové prožití svátků vánočních, pevné zdraví
a úspěšný rok 2015.
Za výbor ZO AVZO Kostelec předseda Josef Ronek
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SK KOSTELEC
Do nové sezony jsme vstoupili beze změn. Trenérem zůstal pan Svatopluk Macek
a kádr zůstal také stejný. Jedinou změnou bylo to, že hostování Gábina Davida a Petra
Hrbáčka se změnilo v přestup. Tímto jsou všichni hráči naši.
Nová sezona se očekávala těžší než minulá. Sestoupila totiž mužstva Mikulčic
a Lovčic a také nováčci z třetích tříd Nenkovice a Bzenec B budili respekt. První
kolo nemohlo být náročnější. Zajížděli jsme na půdu Lovčic, kteří svá utkání hráli
v Bukovanech. Přestože jsme celý druhý poločas hráli proti deseti, byli jsme rádi
za milosrdnou prohru 2:1. Nebýt Jendy Cahlíka, byl by příděl daleko větší. O týden
později jsme hostili nováčka z Nenkovic. Neproměněné šance v prvním poločase
nás po zápase velmi mrzely. Druhou půli hosté zvládli lépe a zvítězili 3:2. První bod
jsme si připsali až následující týden za remízu 3:3 ve Strážnici. Naše pozice byla před
domácím utkáním s Mikulčicemi velmi špatná. Soupeř na tom byl ale stejně. A tak se
čekala bitva na podmáčeném terénu o nápravu reputace. Tu jsme zvládli velmi dobře
a po skvělém výkonu vyhráli 3:1. Všechny branky dal Gábin David. Následovalo
očekávané derby v Moravanech. Tentokrát byli šťastnější domácí a zvítězili 2:1. Pak
jsme doma přivítali Uhřice. V druhém poločase jsme prohrávali již 3:1, ale bojovným
přístupem jsme vyrovnali na konečných 3:3. Sedmé kolo bylo celé odloženo kvůli
velkému přívalu deště. A tak jsme po pauze zavítali do Dambořic, které byli poslední.
Domácí byli opravdu velmi slabí a my si odvezli tři body za výhru 3:0. Následovala
hodová sobota, v níž jsme hostili Svatobořice. Po bezbrankovém poločase přišel
důležitý okamžik, kdy jsme zahrávali pokutový kop. Mira Kotásek ale neproměnil.
Když o chvíli později nedal tutovku ani David Horák naplnilo se známé „nedáš –
dostaneš“. Smolné utkání završila velká hrubka Jirky Černého a hosté si odvezli
všechny body za vítězství 2:0. Přestřelka následovala o týden později ve Starém
Poddvorově. Poločas vedli domácí 3:1. Druhý poločas patřil herně nám. Vyrovnali
jsme a měli další šance, ale byli to domácí, kteří strhli vítězství na svou stranu. Další
důležité utkání nás čekalo doma s mužstvem Vnorov. Tři body zůstali doma a tak
jsme se trochu odpoutali od sestupových příček. Toto vítězství jsme potvrdili další
neděli v Těmicích, kde hraje svá utkání Bzenec B. Jasná výhra 4:1 nás již definitivně
uklidnila. To jsme ukázali doma proti Ždánicím. Ukázkovým druhým poločasem
a hattrickem Gábina Davida jsme nedali soupeři šanci – 3:1 . Pak následovalo první
jarní kolo v Nenkovicích. Díky rozhodčímu jsme prohráli 2:1. Na závěr se konalo,
odložené sedmé kolo doma s Veselím. Tradiční výsledek 4:3 tentokrát přinesl radost
nám. Tímto jsme se dostali na 7. místo tabulky s dvaceti body.
V tomto ročníku jsme spojili naše žáky s Kyjovem. Trenérem zůstal Milan Kopecký,
kterému pomáhal Pavel Kůřil. Výsledky byly dobré a třetí místo v tabulce odpovídá
možnostem kluků.
Radost nám dělá i přípravka. Zvláště přírůstky. Zaregistrovali jsme dalších deset
dětí. Jediný stálý problém je v počtu trenérů a vedoucích dětí. Ti nám stále chybí.
Kdo má zájem, může za námi kdykoliv přijít.
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.
V. pokračování
13. 4. 1966 úterý, Laenz Teňa
Dnes se mně hezky spalo. Chvíli vozím a chovám malého Ríšu, čili jak mu zde říkají
Rikardo. Tak trochu pomáhám Jarce a za chvíli je večer.
14. 4. 1966 středa, Laenz Teňa
Dopoledne vozím Ríšu v kočárku a prohlížím si město. Jsou zde zvláštní domy různých
tvarů a kolem zahrádky, jenže v nich neroste skoro nic, jen trochu kvítí a nějaký strom
na chládek. Navečer jdeme s Jarkou a dětmi pro maso, přitom si prohlížím obchody.
Řeznictví je dost velké, ale jsou zde také malé obchůdky, zboží málo, ale asi to k obživě
stačí. To v ulicích jezdí lidé s vozíky, kterými rozváží po domech mléko, zeleninu, chleba
a ovoce. Večer nás vzal Jarčin manžel Karel do auta a jezdíme po městě. Je to pěkné
město, všude osvětlené. Stavili jsme se u Kuligů. Jsou to krajané z Ostravy a jsou tady
od roku 1925, početná rodina, jejich strýc se oženil s matkou Mirka Dufka z Kostelce.
Ovdověla r. 1932 a pak se provdala za Kuliga. Stále vzpomínají na Ostravu. Mají nový
dům, pěkný, též pěkný nábytek, skoro jako u nás. Vaří lůj a plní do sáčků a rozváží po
obchodech. Vaří jej ve velkých dlouhých kotlích, je to taková malá továrnička. Lůj se
zde používá v domácnostech mnohem více než vepřové sádlo.
15. 4. 1966 čtvrtek, Laenz Teňa
Ráno přijel Láďa podívat se, jak se mi tady daří. Odjela jsem s ním domů na Clotildu.
Cestou jsme se zastavili u krajana Martykána a ještě u dalšího krajana Slahůnka, ten
byl v loni v Československu v Domanině. Přijeli jsme šťastně domů a zase se cítím
dobře, protože tady se mně nejvíc líbí.
16. 4. 1966 pátek, La Clotilda
Vzpomínám na Jarku, děti a jejího manžela. Byli hodní, ale neumí česky. Chvíli žehlím,
pak šiji, zedníci stále dodělávají přístavbu domu. Práce jim jde pomalu. U nás by s tím
byli už dávno hotovi. Tady říkají: Nač spěchat, však zítra je zase den (maňána á la maňána
está otro dia). Všechno mají ještě bílit, tak je tu ještě dost práce. Večer jdeme k Derkům
na čakru. Veze nás jejich syn Mirek, který je na zdejší škole učitelem. Mají pěkný dům,
asi 5 místností, pěknou zahrádku, v ní spoustu květin a keřů. Rodina Derků je tu velmi
početná. Jsou to jedni z prvních osadníků, kteří zakládali tady českou kolonii, stáli
u zrodu města Laenz Teňa a zdejší La Clotildy. Jejich rodina má v rukou několik
obchodů ve městě a rafinérku bavlny v La Clotildě.
pokračování příště
Mirek Dufek, ročník 1923
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VOLNOČAS
SPOLEK VOLNOČAS ORGANIZOVAL V ROCE 2014 TYTO AKCE:
Společenský ples - únor 2014 - hrála DH Švitorka. Novinkou na plese byl Vinný
koutek, kde bylo možno ochutnat vybraná vína kosteleckých vinařů - zahrádkářů.
Ačkoli je zdejším zvykem přinést si na ples vlastní víno, bylo u Vinného koutky
neustále živo a téměř všechny vzorky se vypily. Pro velký úspěch budeme Vinný
koutek opakovat i v dalším roce.
Dětský karneval - únor 2014 - již tradiční, velmi úspěšná akce, tentokráte
v pirátském duchu. V pirátské lodi děti proplouvaly několika světadíly a plnily
záhadné úkoly. Po dosažení cíle pirátské cesty na děti čekal výborný marcipánový
dort… jen mohl být asi trochu větší.
Přednáška o zdravém stravování - březen 2014 - zásady zdravého stravování
vysvětlovala a na zvídavé otázky odpovídala Mgr. Magdaléna Kuzníková.
Přednáška se konala v budově ZŠ Kostelec.
Pálení čarodějnic - duben 2014 - děti v maskách čarodějnic plnily 7 čaropředmětů,
které jim připravily zasloužilé členky místní pobočky Homo megeresobludus
Školy čarodějů. Ač to možná zní hrůzostrašně, děti se úžasně bavily, vysloužily
si pár sladkých odměn a na závěr po slavnostním spálení čarodějnice si opekly
i špekáčky.
Dětské kočovné divadlo - Den dětí - moc pěkné dětské operetky. Atmosféra úžasná...
Podzimníček – říjen 2014 – počasí na hledání skřítka Podzimníčka krásně vyšlo. Děti
putovaly po nové trase na Kradlově a tajemného skřítka nakonec objevily ukrytého
ve skrýši u hřiště. I letos na hledání skřítka Podzimníčkapřišlo kolem 40 dětí.
Zájezd do Mahenova divadla Brno – říjen 2014 – zájezdu na představení Králova řeč
se zúčastnilo 45 lidí, ve věku od 13–70 let. Autobus byl hrazen z prostředků spolku
Volnočas. Představení i celou organizaci si všichni zúčastnění moc pochvalovali.
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Když se špatná
nálada k vám blíží,
žebříkoví kluci cestu
její zkříží...

...dojděte v září zas
na hody, do té doby
přejem hodně pohody!

A krásné vánoční

svátky vám přejí
babičky jak
z pohádky.

PF 2015
Pozvánka mládeže na slavnostní mši za mládež a obec Kostelec na svátek sv. Štěpána
dne 26. 12. 2014 v 10:15 hod.
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