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OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
V měsíci prosinci bilancujeme na obci tak jako všichni doma. Hodnotíme co se
povedlo a co méně. Z pohledu starostky, která má od minulého roku kolem sebe nově
zvolené zastupitele, mohu hodnotit jak jejich práci a snahu, tak hodnotí i oni mě a
Vy hodnotíte nás. Během roku 2015 se sešlo zastupitelstvo 10x. Poslední 11. zasedání
se uskuteční v závěru tohoto roku. Pracovní výbory se scházejí minimálně 2x za rok
a letos to bylo i vícekrát. Důvodů k veřejnému zasedání zastupitelstva bývá více, od
schvalování rozpočtu, rozpočtových opatření, pořízení majetku, žádostí o dotace
nebo také rozdělování dotací atp. Pokud nemáte po celý rok čas sledovat úřední desku,
nebo webové stránky obce, toto číslo Zpravodaje Vám nabídne malý přehled o tom, co
se událo v období uplynulého roku.
Ne každý občan je schopen aktivního pohybu, aby si mohl všimnout, že obecní úřad
a kulturní dům dostal novou fasádu, celý objekt je zateplen, obec vykoupila sousední
dům u školy, zdemolovala jej, nyní se tam zelená tráva a už tam svítí vánoční strom.
V letošním roce jsme z dotace pořídili kompostéry do každého domu z důvodu
snížení nákladu na svoz bioodpadu a také k Vašemu zahrádkářskému potěšení.
Vlastníme nový štěpkovač, který Vám bude k dispozici, na základě Vašeho podnětu
jsme schopni přichystané větve až do průměru 8 cm poštěpkovat. Obec zaměstnává
v trvalém pracovním poměru 6 zaměstnanců, na veřejně prospěšných pracích bylo
letos zaměstnáno až 9 pracovníků. Jejich náplní práce byla povětšinou péče o obecní
majetek a veřejnou zeleň. Viděli jste je v různých částech obce. Nyní dáváme do
pořádku dům uprostřed návsi pro potřeby skautů, aby na přechodnou dobu měli
zajištěné klubové místo s odpovídajícím zázemím. S obcí spolupracuje - nebo pro obec
pracuje velký počet dobrovolníků, kteří přispívají svojí aktivitou na poli kulturním,
sportovním, nebo vzdělávacím ve prospěch občanů, či zájmových skupin. Pokud
čas dovolil, pracovalo se stále venku, kromě stálých úklidových prací se v průběhu
pozdního léta pracovalo na údržbě významných krajinných prvků – Losky a Stráně.
Bylo by potěšující pro mě i pro Vás, aby tyto práce nebyly přerušeny a odstraňovaly
se náletové a invazní dřeviny i v jiných částech obce v průběhu vegetačního klidu.
V měsíci listopadu jsme veřejnosti představili studii mateřské a základní školy. To je
oblast, která nám dělá velké starosti pro své velké investiční náklady. Z provedeného
inženýrskogeologického průzkumu se potvrdilo, že základové poměry budou složité
a objekt se musí založit na pilotách, aby se v budoucnu neopakovala stejná situace,
jejíž důvody nás nutí k těmto záměrům. Letošní rok chceme ukončit schválením
programového dokumentu budoucího rozvoje obce pro období 10 let. Děkuji všem
Vám, kdož jste přiložili ruku k dílu ve prospěch obce, děkuji rodičům dětí, které
vedete k tradicím, k úctě a pokoře ke každodennímu obyčejnému životu a respektujete
přirozený chod venkovských věcí. Zůstávejte ve zdraví a dokažte se těšit ze zdánlivých
maličkostí života.						Vlasta Lochmanová
starostka obce
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Krátký přehled zrealizovaných a rozpracovaných investičních akcí v roce 2015

Název

náklady/Kč

dotace/Kč

Kompostéry, štěpkovač

1.167.045,-

Zateplení OÚ

4.812.670,- 2.770.611,48 SFŽP, MŽP

Přeložení plynovodu Vídeňka
Prodloužení vodovodu Vídeňka

997.659,90

poskytovatel
SFŽP, MŽP

137.040,-

vlastní

335.634,37,-

vlastní
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Moje ideální babička a dědeček
Babička by měla být hodná, měla by mít plazmovku a měla by být prima
a pravdomluvná.
•
Moje ideální babička je krásná, protože má na krku korálky a náušnice.
Dědeček by měl být drsný a úžasný.
•
Babička má být hodná a o dědovi si myslím, že je pilný a dobře vaří.
•
Moje babička je šikovná a můj děda je hodný a pracovitý.
•
Babička by měla být hodná, příjemná a hezoučká.
•
Moje babička je hodná, dobře vaří, je hodná na děti. Je přísná, krásná, mám ji rád.
Jsme rádi, že u ní spíme.
•
O babičce si myslím, že je hodná a umí dobře vařit a mám ji rád.
O dědovi si myslím, že je hodný, pilný a je starostlivý.
•
Ideální babička by měla péct buchty a koláče. Ideální dědeček by měl pěstovat
vinnou révu a dělat z ní víno.
•
Představuji si babičku hodnou, milou a vaří dobré buchty.
•
Moje vysněná babička by měla být milá, hodná, příjemná, chytrá a sympatická.
Můj vysněný dědeček by měl být milý, hodný, odvážný, sebejistý,
chytrý a sympatický,
•
Ideální babička je pohodová, usměvavá a příjemná.
•
Představuji si babičku, že bude hezká, chytrá a bude mít dobré srdce.
Dědeček bude umět vyrábět a hezky kreslit.
Anketa dětí ze ZŠ Kostelec
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
V letošním školním roce navštěvuje základní školu stejný počet žáků jako v loňském
roce. Celkem nastoupilo 53 žáků do ZŠ ( 1.roč. – 10, 2.roč. – 12, 3.roč. – 12, 4.roč. – 8
a 5.roč. – 11 ), mateřskou školu navštěvuje 28 dětí. Do školní družiny chodí 25 dětí od
1.- 3.ročníku. Ubyly děti v MŠ Čeložnicích, kterých je letos jen 11. Do MŠ v Čeložnicích
dojíždí i 5 dětí z Kostelce. Změny nastaly v kolektivu pracovníků. Do MŠ školy
nastoupila nová paní uklízečka Dana Gazárková (za paní Zlámalovou, která odešla
do důchodu) a za paní učitelku Miroslavu Doleželovou nastoupila nová učitelka MŠ
paní Jana Ronková. Do základní školy byla přijata paní učitelka Blažena Sedlářová.
Během letních prázdnin byly provedeny některé plánované opravy a údržba.
Vymalovaly se třídy a šatny. Podle návrhu bývalé žákyně Michaely Šalšové
byl barevně upraven vstupní prostor a instalován nápis „Škola plná pohody“.
První veřejnou akcí v prostorách školy byla vernisáž kosteleckého občana
pana Josefa Bystřického, která proběhla o kosteleckých hodech. Další výstavou
v rámci KŠG byla listopadová prezentace obrazů pana Vladimíra Ježe z Kyjova.
Státní svátek vzniku ČSR jsme pojali v rámci spolupráce mezi školami jako společné
setkání vprojektu „Polama, rolama ideme za súsedama“. Sešli jsme se U lip, kde po
hymně České a Slovenské republiky proběhl společný program pro žáky zúčastněných
škol (Kostelec, Moravany, Bohuslavice, Komenského Kyjov, Boršov). Pro žáky byla také
zajímavá obecní akce – výroba kysaného
zelí. Děti se jí aktivně zúčastnily a odnesly
si zajímavý a dnes už málo častý zážitek ze
šlapání zelí. Setkání s důchodci, které obec
pravidelně pořádá v kulturním domě, bylo
letos okořeněno kulturním vystoupením
dětí z naší mateřské a základní školy,
cimbálkou P. Petrů, ve které hrají i naši
bývalí žáci a Kyjovánku. Moc odpočinku
se nekonalo a žáci se se svými učiteli
pustili do nácviku programu na novou akci
pořádanou o. s. Volnočas s názvem „Adventní jarmark“, která se uskutečnila v neděli
29. 11. Děti nejenom vystupovaly, ale také zde prodávaly své výrobky, které vytvořily
při vánočních dílnách. Svoje výtvory prodávaly také děti z MŠ Kostelec a MŠ Čeložnice.
Základní škola se úspěšně ucházela o finanční prostředky v projektu „Čtenářská
gramotnost“, který bude ukončen 31. 12. 2015. Dvě učitelky absolvovaly během
prázdnin čtrnáctidenní zahraniční pobyt, do školy bylo nakoupeno na 400
nových knih a děti se zúčastnily tzv. Listování v ZŠ Vlkoš. V každé třídě budou
instalovány nové dětské knihovničky s knihami, které si děti samy v anketě vybraly.
Téma, které bedlivě veřejnost sleduje je budoucnost naší technicky nevhodné budovy
MŠ. 20. 11. se ve škole uskutečnila veřejná prezentace projektu, který odprezentoval
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sám jeho autor Ing. arch. Andrej Kozánek. Projekt zahrnuje jak nové prostory pro MŠ,
kuchyň, jídelnu, tak i novou tělocvičnu a specializované učebny pro ZŠ. S projektem se
bude obec Kostelec ucházet o dotace na jeho realizaci.
Všechny děti se těšily na nadílku Mikuláše, čerta a anděla, kteří přišli do školy 4. prosince.
Ještě před jejich příchodem předvedly svůj vánoční program babičkám, které k nám do
školy přišly z Domu pokojného stáří v Čeložnicích. 15. 12. proběhlo v MŠ vánoční zpívání
na schodech a 16. 12. vánoční besídka v MŠ Čeložnice.
Přeji všem za celou školu poklidné a příjemné prožití vánočních svátků mezi svými
blízkými a radostné vykročení do nového roku 2016.
Dušan Kovář, ředitel ZŠ Kostelec

Zpívání na schodech v MŠ

MVDr. Martina Chromá
veterinární výjezdová služba

Dornova metoda pro koně i malá zvířata

kvalitní veterinární péče o koně, hospodářská
zvířata, psy a kočky
ultrasonografické vyšetření koní,
hospodářských zvířat i malých zvířat
čipování a vystavení pasu,
vyšetření krve a moči
preventivní vyšetření, vakcinace,
podání antiparazitik

www.veterina.zkyjova.cz
veterina@zkyjova.cz

fb.com/chromamartina/

mobil: +420 773 893 667
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ŠKOLNÍ GALERIE
Člověk může být bohatý majetkem, ale ještě bohatší krásou, kterou vnímá kolem sebe.
Aby všeho hezkého bylo co nejvíce, uspořádali jsme i v letošním školním roce v naší
Kostelecké školní galerii výstavy výtvarného umění.
Hned na počátku krásného Babího léta zahájil svou hodovou výstavu pan Josef
Bystřický. Mnohým sousedům se představil nejen poetickými obrázky, ale také
básněmi, které si zasloužily velkou chválu a ocenění.
S barevným podzimem zavítal do naší galerie se svými obrazy pan Ladislav Jež.
Také on a jeho specifická výtvarná technika obohatila naše vnímání a prožívání
každodenního shonu.
Poslední letošní vernisáž se uskutečnila zcela netradičně dopoledne, v době
vyučování. Své obrázky totiž vystavují samy děti. Vernisáž jsme pojali jako nácvik
společenského chování na podobných kulturních akcích. Proběhla zcela podle
pravidel, včetně úvodního slova pana ředitele, kulturního vystoupení dětí, které se
samy přihlásily, a hlavně bohatého občerstvení, za které opět děkujeme p. kuchařkám
i žákům 4. a 5. ročníku.
Ani v novém roce nezůstanou zdi naší galerie prázdné. Plánů máme hodně a všechny
vás srdečně zveme načerpat pohodu a dobrou náladu.
Mgr. Lenka Duroňová, učitelka ZŠ

Zpěváci z Kostelca
Josef Bystřický

Husličky zahrají veselů notečku,
šohaj se podívá na svoju robečku.
Podívá, pohladí v kole se zatočí,
zapěje pěsničku, radostí poskočí.
Zpíváme pěsničky smutné i veselé,
na sále, na návsi třeba i v kostele.
Pěsničky o víně, o lásce, o růži,
lehce se dostanou do srdce, pod kůži.
Pro radost zpíváme jak nebeští ptáci,
zpíváme od srdce, my jsme Kosteláci!
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ZPRÁVIČKY Z OBCE
Oznamujeme občanům, že ve dnech 23. a 31. prosince 2015 bude OÚ uzavřen.
Děkujeme dárci vánočního stromu p. Růženě Kozákové, přepravci panu Crhounkovi
a instalační firmě L. Dolan Vracov, že vše bylo realizováno bez nároku na odměnu.
Na OÚ v Kostelci jsou k prodeji kazety ze Setkání stárků - 4 x DVD a z letošních
hodů – 1x DVD - pátek a 4 x DVD - sobota a neděle.
Svoz popelnic
30.12.2015 se bude vozit směsný komunální odpad
06.12.2016 se bude vozit také směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad se tedy na přechodu roku bude vozit dvakrát po sobě,
pak už bude zase následovat standardní režim jako v letošním roce - sudý týden
biologický odpad, lichý týden směsný komunální odpad.
Nejbližší plánované akce v obci:
24. 12. 2015 Betlémské světlo roznášejí skauti
26. 12. 2015 Mše za obec Kostelec, nacisty umučeného Štěpána Kalivodu a mládež
26. 12. 2015 Poslední rána roku na střelnici
26. 12. 2015 Generace v KD (diskotéka)
13. 01. 2016 Taneční večer
16. 01. 2016 Společenský ples
06. 02. 2016 Do partnerství
14. 02. 2016 Dětský karneval
27. 02. 2016 Košt místních pálenek
12. 03 .2016 Košt vín
Vážení spoluobčané
Obec Kostelec hodlá vydat publikaci z historie Kostelce. Aby byla co nejpestřejší,
prosíme Vás o zapůjčení pěkných a zajímavých fotografií z minulosti obce k jejich
naskenování. Snímky budou v pořádku vráceny. Je třeba, aby fotografie byly
popsány datem, místem a popisem zachycené události nebo osob a kdo je autorem
snímku, nebo alespoň z archivu kterého občana pochází. Fotografie budeme
shromažďovat a skenovat v knihovně v Kostelci. Případně Vás rádi navštívíme,
abychom si je převzali i s jistě zajímavým komentářem. Věříme, že i Vy ochotně
přispějete k úspěšnému zpracování a vydání této publikace.
Proto nás prosím co nejdříve kontaktujte telefonicky na č. 518 614 790 – obec
Kostelec nebo na č. 702 501 095 – knihovnice paní Marie Horáková.
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Pomník popraveného Štěpána Kalivody - na návsi před rodným domem č.p.12
Štěpán Kalivoda se narodil 12. 12. 1920 v Kostelci jako jediné dítě manželům
Štěpánu a Cecílii Kalivodovým. Své dětství prožíval v rodné dědině mezi svými
vrstevníky. Už tehdy bylo zřejmé, že je převyšuje svou
inteligencí, i když svým ,,temperamentem“ se nijak od
ostatních nelišil. Po absolutoriu kyjovského Klvaňova
gymnázia začal studovat na Filozofické fakultě brněnské
univerzity. Při zavírání vysokoškolských Kounicových
kolejí německými okupanty se mu podařilo za dramatických okolností opustit koleje po okapové rouře a utéci do
rodného Kostelce. Poté krátce pracoval v uhelném dole
Hugo v Kyjově a později získal lepší post na pracovním
úřadě ve Zlíně, díky čemuž pomohl mnoha mladým lidem z Kostelce či blízkého okolí vyhnout se nucenému
nasazení do ,,reichu“.
Svou kancelář sdílel s mladou německou úřednicí Gertou, která se pravděpodobně do pohledného mládence zamilovala. Často navštěvoval své rodiče v rodném Kostelci, kde se seznámil se svou osudovou láskou, mladičkou učitelkou Marií Flodrovou, která zde nastoupila do školy. Jejich milostný románek
vyústil v zasnoubení. Na pracovním stole jeho Zlínské kanceláře se objevilo
zarámované foto jeho lásky a brzy na to byl zatčen a uvězněn ve věznici v Uherském
Hradišti. O důvodu jeho zatčení toho moc nevíme, ale pravděpodobně se účastnil
ilegální odbojové činnosti a šířil protiněmecké letáky, ale své mohla sehrát i žárlivost
jeho německé kolegyně, která o jeho aktivitách věděla a po určitou dobu jej kryla.
Nepomohlo ani otcovo dojíždění do vězení a snaha zachránit syna bohatým
,,proviantem“. Zemřel na samém konci války 10. 4. 1945 v koncentračním táboře
Mauthausen! Rodiče byli ztrátou svého jediného syna zdrceni a maminka jej dlouho ,,nepřežila“.
Čerpáno z vyprávění paní Hedviky Navrátilové, roz. Šnajdrové,
příbuzné a kamarádky Štěpána Kalivody.
P.S. Možná, že při návštěvě Mauthausenu bychom našli i jméno našeho rodáka
a dozvěděli se více. Okolnost úmrtí, nová politická situace a následující Vítězný
únor 1948 natolik rozhýbali dění v obci a rozdělili i občany, že tehdejší kronikář
ani nic nezaznamenal. Jisté však je, že každoročně byla na svátek sv. Štěpána
sloužena mše i za popraveného Štěpána Kalivodu.
Marie Bábíková
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KNIHOVNA
V tomto roce bylo v naší knihovně zaevidováno 67 čtenářů, z toho 34 jsou čtenáři
do 15 let. Dle statistiky, která se průběžně zaznamenává v počítači, bylo v knihovně
712 návštěvníků, z toho 272 do 15 let. Čtenáři si vypůjčili celkem 1374 knihy,
převážně beletrii, a děti 222 oblíbené časopisy Čtyřlístek.
Koncem školního roku 2014/2015 byli pasováni na čtenáře žáci první třídy, nyní
již druháci. Obdrželi pasovací listinu a od obce Kostelec knihu od Jiřího Žáčka
Odemyky zamyky. Mnozí z nich se stali častými návštěvníky knihovny.

Průběžně každý měsíc nabízíme čtenářům nové knihy a čtyřikrát do roka knihy
z výměnného fondu, které velmi obohatí stávající knižní fond, což ocení naši
pravidelní čtenáři. Z nových knih si mohou zapůjčit:
Sandra Brown: Nízký tlak
Bellamy bylo pouhých dvanáct let, když její starší sestra Susan
přišla násilně o život. Tornádo tehdy zasáhlo město, zničilo místo
činu a ovlivnilo i její paměť. Když po osmnácti letech napsala pod
pseudonymem knihu podle skutečných událostí, novináři odhalili
její totožnost a Bellamy se stala terčem neznámého útočníka.
Magda Váňová: Zapomeň na minulost
Hrdina románu se ocitá v neobvyklé situaci.
Chystá se na svatbu svého syna z prvního manželství, který si bere
jeho třetí manželku a za svědka jí jde jeho druhá žena.
Barbara Wendelkenová: Odhalené tajemství
Dívčí román vypráví o dvanáctileté Lucce, která
bydlí s rodiči v penzionu své babičky. Právě
začínají podzimní prázdniny, během kterých
babičku navštíví Petra a Patricie. Z návštěvy
sestřenic Lucka není vůbec nadšená.
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Barbora Robotová: Prázdniny pro Nikolu
Třináctiletá Nikola odmítne jet s matkou, jejím přítelem a bráchou
na společnou dovolenou a proto je poslána na prázdniny k podivínské
pratetě, pozná nové kamarády a neuvěřitelně úžasného kluka …
Richard Dubell: Hněv nebes
Historický román zavede čtenáře do Frankfurtu roku 1342, schyluje se k prudké
bouři, ve městě přebývajícímu císaři Ludvíku IV. hrozí atentát. Převozníkova dcera
Philippa potkává na břehu řeky neznámého muže, který ztratil paměť, a zamiluje
se do něj…

Přejeme všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků,
pod stromeček alespoň jednu krásnou knížku „téměř k nakousnutí“
a v roce 2016 jenom to dobré.
Marie Horáková
knihovnice

Myslivecký spolek Hubert Kostelec Vás srdečně zve
na
MYSLIVECKÝ PLES
9. ledna 2016 do KD Kyjov.
K tanci a poslechu hraje PANORAMA BAND
Předprodej od 6. ledna 2016 (16 – 18 hod, DK Kyjov)

Myslivecký spolek děkuje sponzorům za příspěvky
a podporu v činnosti a přeje spoluobčanům pěkné svátky.
Za MS Hubert Kostelec Zdeněk Mukenšnábl
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ROZTANČENÝ
DOŽÍNKY
KOSTELEC
Co nového a zajímavého se událo ve vodách kosteleckého společenského dění?
Kostelec u Kyjova rozhodně nepatří mezi vesnice, kde by se nic nedělo. Ať už
jsou to akce pro děti, nebo celá řada akcí pro dospělé, děje se zkrátka pořád něco.
S příchodem podzimu ale většinou nastává menší útlum a spousta lidí najednou
neví, co s načatým večerem.
A tu se zrodil nápad - skvělý a báječný nápad. Protančit se podzimem, když to půjde,
klidně až do jara. V posledních letech se v okolních vesnicích a městech otevíraly
taneční kurzy pro dospělé jako na běžícím pásu. Tak jsme si jednoho dne řekli:
„A proč ne v Kostelci“? Vždyť tanec má přeci něco do sebe, tak proč to nezkusit.
Začali jsme tedy jednat a během krátké doby jsme domluvili kurz společenského
tance i v Kostelci. A co víc jsme si mohli přát, pod vedením skvělého, trpělivého,
prostě fajn tanečního mistra Libora Brožíka.
A tak tančíme a jde nám to. Kurz začal v říjnu a běží stále dál a co více, téměř
nikdo to nevzdal. Za což všem velké díky. Baví nás to a moc. Tance jako Cha Cha,
Jive, Foxtrot nebo Walz, Blues a mnoho dalších nenechají naše ruce a nohy v klidu.
Dokonce se našli tací, kteří „trénují“ i mimo klasickou taneční hodinu. Sešla se
nejen skvělá parta lidí, kteří jsou ochotni se něco nového naučit, ale „možná“ i něco
nacvičit a předvést.
Kdy a kde se na nás můžete dojít podívat? 14. 1. 2016, krátce před nadcházejícím
plesem, budeme mít závěrečnou, tak neváhejte a dojděte si s námi zatancovat,
potrénovat, posedět a užít si společného večera. Vítáni jsou všichni, kdo mají rádi
tanec a dobrou zábavu.
Lucie Opatřilová
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VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ Z FARY
Opět po roce nám zní v uších: „Budou Vánoce!“ Rok utekl jako voda, snad možná
ještě rychleji a vánoční svátky již klepou na dveře. Po štědrovečerní večeři se naše
zraky opět upnou na malého Ježíše uprostřed jeslí. A právě tento malý Ježíš, člověk
a Bůh, je důvod proč křesťané, ale i celý svět, Vánoce slaví.
Když se pozorně zadíváme do našich betlémů, které mají symbolicky znázornit
a připomenout místo Ježíšova narození – město Betlém, uvidíme mnoho figurek. Od
Ježíška, přes Marii a Josefa, pastýře, různé klanějící se postavy až přicházíme ke třem
postavám, které jsou pro nás trochu tajemné. Tyto postavy jsou Tři králové. Proč říkám
tajemné? Protože o nich víme jen to, že se přišli poklonit do Betléma Ježíšovi, zrozenému
Králi králů, a že pocházeli z východu a předali mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Podle tradice si jejich příchod do Betléma připomínáme o slavnosti Zjevení Páně,
která se lidově nazývá Tří králů. Nechci se tady zabývat historickými fakty o těchto
postavách. Možná byli tři, ale možná jich také bylo deset; možná to byli králové, možná
mudrci. Nevíme! Co ale víme je, že hledali pravdu! A myslím, že to je na poselství sv.
Tří králů, dle tradice Kašpara, Melichara a Baltazara, to naprosto nejdůležitější.
Oni, vzdělaní mudrci patřící k pohanským náboženstvím, se přicházejí poklonit
zrozené Pravdě. Oni poctivě hledají, nespokojují se s lacinou odpovědí, nevidíme na
nich lenost dopátrat se pravdy, i za cenu mnoha obětí. Již jenom ta cesta do Betléma
pro ně musela být náročná, i když použili tehdejší nejmodernější dopravní prostředky
jako jsou velbloudi nebo koně. Jejich touha po pravdě má nakazit každého z nás. Jejich
vzdělanost má být pro každého z nás impulsem pro poctivé hledání odpovědí na
každou otázku. Jejich namáhavá cesta má být výzvou pro každého z nás k překonávání
mnoha obtížných překážek v našich životech. Jejich dary Ježíšovi má každého z nás
vést k vděčnosti za mou existenci s vědomím, že tento svět a člověk zde není jen tak
náhodou či působením nějakého nevyzpytatelného působení.
Sv. Tři králové nás zvou k následování, jsou nám příkladem k poctivosti našeho
života a k neustálému hledání pravdy. Víme, že tito mudrci se nechali vést hvězdou
a ta je šťastně dovedla k cíli – ke zrozenému Bohu, Ježíši Kristu. Během staletí se i oni
stali těmito hvězdami, které vedou nás k cíli. Jestli se dáme vést, je na každém z nás!
Až si na svůj dům necháme napsat C+M+B 2016, vězme, že prosíme pro svůj příbytek
o Boží požehnání pro nastávající rok. Ta tři písmena znamenají Christus mansionem
benedicat – ať Kristus požehná tomuto příbytku. A vězme, že Bůh nechce žehnat jen
našim příbytkům, ale především nám samým tak se nezdráhejme a své srdce otevřme
pro Boha. Vždyť právě narozený Ježíš je pro nás úžasnou výpovědí, že Bůh tím, že
nám dal svého Syna, řekl nám naprosto všechno, jak to říká sv. Jan od Kříže.
Drazí spoluobčané, bratři a sestry, přeji každému z Vás, ať pohled na rozzářený
stromeček a na malého Ježíška je pohled úžasu nad Božími dary nám lidem.
Požehnané a milostiplné Vánoce přeji každému z Vás
P. Vladimír Mrázek
duchovní správce
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80 let
Houšťová Ludmila
Valachovičová Anna
Půčková Marie		
85 let
Dočkal Arnošt		
Kůřilová Ludmila		

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

93 let
Fellmayerová Cecilie
Navrátilová Hedvika

Jubilea
10.02.1935
13.10.1935
18.11.1935

Kostelec 115
Kostelec 36
Kostelec 110

17.08.1930
27.09.1930

Kostelec 60
Kostelec 240

17.04.1929
16.06.1929

Kostelec 6
Kostelec 214

15.09.1928
08.10.1928
03.11.1928

Kostelec 191
Kostelec 62
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
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Narození

MATRIKA

Stanislav Šalomoun		
25.03.2015
syn Lenky a Stanislava Šalomounových
Jakub Rybenský
		
26.03.2015
syn Naděždy a Davida Rybenských
Lukáš Borkovec
21.04.2015
syn Pavly a Jaroslava Borkovcových
Jitka Kvaltinová			
29.04.2015
dcera Markéty a Pavla Kvaltinových
Darja Čechová			
25.05.2015
dcera Táni a Martina Čechových
Adriana Zaňátová		
29.05.2015
dcera Martiny a Petra Zaňátových
Matěj Chytil 			
07.06.2015
syn Ivy a Jakuba Chytilových
Daniel a Vítek Šimečkovi 		
13.08.2015
synové Hany Šimečkové a Jiřího Slováka
Denisa Něničková		
03.09.2015
dcera Jany a Mariana Něničkových

Kostelec 293
Kostelec 270
Kostelec 348
Kostelec 234
Kostelec 272
Kostelec 35
Kostelec 288
Kostelec 278
Kostelec 303

Sňatky

Martin Polášek – Šárka Hegrová
Pavel Macejka – Denisa Burová

03.10.2015 areál Pod sklepy
24.10.2015 obřadní síň OÚ

Štěpán Šimík – Jarmila Rýdlová

27.02.1965

Božena Junášková
zemřela 03.03.2015
Ludmila Vaculíková 		
zemřela 11.06.2015
Jarmila Rotreklová
zemřela 11.07.2015
Pavel Křenek			
zemřel 09.06.2015
Dušan Něnička			
zemřel 08.09.2015

roč. 1929

Kostelec 66

roč. 1939

Kostelec 120

roč. 1948

Kostelec 254

roč. 1957

Kostelec 113

roč. 1977

Kostelec 134

Zlatá svatba
Úmrtí
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Kostelci navštívili ve 2. pololetí p. Marii
Půčkovou a p. Annu Valachovičovou, které oslavily kulatých 80 let, p. Ludmilu
Kůřilovou a p. Arnošta Dočkala, kteří oslavili 85 let, k 87. výročí popřáli p. Ludmile
Michalové, Rudolfu Augustinovi a Milanu Seluckému, k 89. narozeninám popřáli
p. Anně Poláškové a p. Boženě Kecové, k výročí kulatých 90 let navštívili a popřáli
p. Anežce Plaché a ke krásnému výročí 93 let popřáli p. Cecilii Fellmayerové
a p. Hedvice Navrátilové. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let.

Cecílie Fellmayerová 93 let

Anežka Plachá 90 let

Marie Půčková 80 let

Hedvika Navrátilová 93 let Ludmila Kůřilová 85 let

Arnošt Dočkal 85 let

Zlatá svatba Jarmila a Štěpán Šimíkovi
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
18. října 2015 připravil Sbor pro občanské záležitosti v Kostelci slavnostní přivítání
občánků do naší obce. Pro velký počet narozených dětí byl obřad proveden ve dvou
skupinách. Starostka přivítala do obce Kostelec deset občánků, čtyři holčičky a šest
kluků. Kulturního programu se zhostily děti ze ZŠ Kostelec, pod vedením paní
učitelky Mgr. Lenky Duroňové.

Zleva: Stanislav Šalomoun, Jakub Rybenský,
Lukáš Borkovec, Jitka Kvaltinová, Darja Čechová

Zleva: Adriana Zaňátová, Matěj Chytil,
Daniel Šimeček, Vítek Šimeček, Denisa Něničková
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SKAUTI
Jan a Josef Borkovcovi

23. Mezinárodní skautské Jamboree v Japonsku
Betlémské světlo budeme roznášet 24. 12. 2015 od 9:00 h
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23. Mezinárodní skautské Jamboree v Japonsku
Jamboree Očima účastnice z nedalekých Želetic
Akce, které se účastnilo 35 tisíc skautů a skautek (to jsou přibližně tři města Kyjov
vedle sebe) ze 160 zemí světa. A navíc v zemi vycházejícího slunce, úplně na druhé
straně zeměkoule (do Japonska je to 8 800 km). Jaké to na Jamboree a v Japonsku
vlastně bylo, se více dozvíte v následujícím článku. Víte, co je to Jamboree? Je
to největší setkání skautů a skautek, kterého se můžete zúčastnit – je to setkání
skautů z celého světa. Koná se jednou za čtyři roky, letos proběhlo v Japonsku a šest
členů z našeho střediska se na něj podívalo – tři jako účastníci a tři jako členové
mezinárodního servis týmu Ben, Šmudla a Křupka. Já byla z těch tří účastníků
jediná holka, kromě mě jel ještě Fery (Josef Borkovec pozn. aut.) a Kačenka.
Teď vám tu povím něco o programu na Jamboree, které pro mě znamená
nejdobrodružnější tábor, na kterém jsem kdy byla! Máte pocit, že v létě bylo horko?
No, my ten pocit měli taky. A Japonci taky. Nejvíc to odnesli Švédi, chudáci, ti na
taková vedra nejsou ani náhodou zvyklí, a tak jich několik z Jamboree poslali šupem
zpátky domů, protože to nezvládali. My Češi jsme díkybohu teplovzdorní, a tak
jsme vydrželi až do konce. Počasí nám přálo, za celé Jamboree ani jednou nepršelo,
a tak jsme si program mohli vychutnat bez pláštěnek. Hned první programový den
nás čekal výlet do přírody, kdy jsme se seznámili s okolím tábořiště a japonská
„divočina“ na nás provedla čelní útok – všichni jsme se pařili na asfaltce vedoucí
přírodním parkem a s láskou vzpomínali na úzké lesní cestičky u nás doma. Další
tři dny jsme strávili na tábořišti, žádný z programů nás nezavedl mimo něj. Ale
abyste si nemysleli – ono to tábořiště bylo velikosti malého města, takže jsme
nedostatkem prostoru opravdu netrpěli. Na Jamboree v obrovském kempu žilo přes
třicet tisíc lidí, a kromě zón, kde byly stany, k tomuto tábořišti patřily i veliké zóny
programové, kde jsme se účastnili mnoha různých aktivit se skauty z celého světa,
a taky Faith and Beliefs zone, kde byly stany prezentující různá náboženství a ještě
– nejmilovanější část tábořiště – Foodhouses, kde různé národy prezentovaly svá
jídla. Mňam.
Tři dny v tábořišti byly vykoupeny třemi dny mimo něj – nejdříve jsme vyrazili
na projížďku japonskou vojenskou lodí, poté nás vzali do Hirošimy, abychom se
poučili o dějinách, o válce a míru, a potom na program o kultuře, který jsme já
a Kačenka strávili v elektrárně a potom v japonské škole, ale Fery byl v přírodním parku a v nemocnici, protože jsme se dostali každý do jiné patroly (družiny)
a protože japonský hmyz se s Ferym moc nekamarádil. Po ukončení Jamboree jsme
ještě strávili několik dní v japonských rodinách a podívali se trochu po Tokiu. Pro
všechny z nás to byla zajímavá, i když náročná zkušenost. A myslím, že nemluvím
jenom za sebe, když vám výpravu na Jamboree doporučuji. Věřte mi. Stojí to za to.
Tak kdo pojede za čtyři roky na Jamboree do Ameriky? 				
O cestování po Japonsku třeba příště, to už je na úplně jiný článek.
Ben – Jan Borkovec & Eny – Anna Handlířová
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SOUBOR KOSTELÁCI
„Tož vitajte u nás v Domaníně na Koseckej sobotěnce“ - tak nás vítali sekáči lůky
před OÚ v Domaníně, kam nás už pravidelně zvou poslední květnovou sobotu.
Po ranní snídani se chlapi dávají do sečení a ženské pohrabávají posečenou trávu
a zpěvem je povzbuzují. Až všechna tráva leží v úhladných řadách, přijímáme
pozvání pana starosty na svačinu do dvora, kde společně pozpíváme a posvačíme.
14. 6. 2015 - Společné odpoledne v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích
- za slunného odpoledne jsme babičkám zazpívali a zatančili při jejich odpoledním
posezení na zahradě.
20. 6. 2015 - 24. Setkání Kostelců ČR - tentokráte v Kostelci na Hané.
V našem vystoupení jsme chtěli ukázat i krásné svatební kroje, které ještě na žádném
setkání neviděli a zazpívat sérii svatebních písní.
Tento náš záměr vyšel jen vizuálně, protože technika ozvučení selhala, takže i když
jsme zpívali z plna hrdla, moc slyšet nás nebylo.
13. 8. - 16. 8. 2015 Slovácký rok v Kyjově
Podařilo se nám přesvědčit režiséry sobotního večerního programu ,,Dycky tak
bývalo, aj mosí byt“, že po mnoha letech dokážeme navázat na slavnou tradici
,,Kostelecké svatby“, která v historii tohoto folklorního svátku vždy sklízela velký
obdiv.
A tak úsilí všech, kteří se ochotně rozhodli věnovat svůj volný čas nacvičování, bylo
nakonec korunováno velkým úspěchem.
Naše vystoupení bylo hodnoceno jako jedno z nejlepších, hlavně pro naprosto
přirozené mezigenerační propojení všech účinkujících, takže celá ,,Svatba“ vyzněla
zcela autenticky.
12. 9. 2015 Den řemesel v Kyjově před radnicí.
Náš soubor se svým vystoupením na této akci MKS rovněž podílel.
Bylo krásné zářijově slunečné počasí a my jsme v jednoduchých pracovních krojích
zazpívali a zatančili několik sad skočných s doprovodem temperamentní hudecké
muziky.
Letošní Svatováclavské hody.
Už v pondělí 21. 9. pořádala místní ZŠ ve školní galerii vernisáž obrazů kosteleckého
,,malíře“ a „ básníka“ v jedné osobě Jožina Bystřického, kterou jsme zahájili veselými
hodovými sadami písní.
Samotné hody začínaly už v pátek 25. 9. s CM Kyjovsko v sále KD, který se postupně
zaplnil nejen kosteleckou omladinou, ale i množstvím přespolních příznivců
lidových tanců, a tak bylo jaksepatří veselo a hody byly,,zapáleny“!
Sobota i neděle byla už zcela v ,,režii“ našich šikovných stárek a stárků, kteří už měli
se stárkováním vlastní zkušenosti a tak byly hody opět velmi vydařené.
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Byly navštíveny velkým počtem mladých krojovaných přespolních, což svědčí
o výborné pověsti kosteleckých hodů.
Díky Vám naše stárky - Verunko Dubská a Alžbětko Doležalová, díky Vám stárci
Tomáši Zbořile a Jendo Kyněro, díky Vašim rodičům za ochotu a práci, díky Vám
byly letošní hody opět jak se patří!
27. 11. 2015 Vernisáž fotografií a obrazů s tematikou kapliček a božích muk v přírodě
v muzeu v Buchlovicích. Byli jsme osloveni ředitelem muzea panem Tvrdým,
abychom na této vernisáži vystoupili v krátkém programu. Byli jsme překvapeni
samotným muzeem, množstvím exponátů i pohostinností Buchlovičáků.
I my jsme se tam líbili, tak snad se tam ještě podíváme.
Marie Bábíková

Slovácký rok

ZPRÁVY Z HASIČKY...
Vážené čtenářky, vážení čtenáři zpravodaje,
rok se s rokem sešel a opět se nabízí možnost bilancovat končící rok a stanovit si cíle do
roku následujícího. Ne jinak je tomu i u nás, tedy místního SDH. Kromě naplánovaných,
předepsaných a splněných akcí se letošní rok nesl v duchu rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Ale pěkně popořadě:
Společensko-kulturní akce jsme tento rok odstartovali nultým ročníkem koštu místních
pálenek. Vybralo se přes 170 vzorků velmi chutných ovocných destilátů, které byly
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vyhodnoceny 22 degustátory. Letos plánujeme akci zopakovat, 27.2.2016, tentokráte po
vzoru jiných obcí, s bohatým rautem zabíjačkových specialit v ceně vstupenky. (250 Kč solo;
400 Kč pár). Hned po týdnu jsme prošli obcí průvodem v maskách u příležitosti tradičního
fašaňku. Následoval sběr železa; stavění máje; hasičská soutěž na srazu Kostelců v Kostelci
na Hané (1. místo), účast na okrskové soutěži v Labutech; hody a poslední akcí, kterou
již tradičně uzavíráme rok bude 2. ročník v pingpongu.
Jak jsem již předesílal, letošní rok se stal zlomový pro další fungování objektu, v němž
máme zázemí, kostelecké hasičky. Nutnou podmínkou pro to, abychom „přežili ve
zdraví“ další zimu, bylo opravit střechu. Přeloženo a očištěno bylo cca 4.000 tašek, z toho
přibližně 1.000 jich bylo vyměněno. Ve spolupráci s obcí jsme také začali s rekonstrukcí
vnitřních prostor. Světe div se, hasička je od letošního roku napojena na obecní vodovod,
jsou v ní funkční toalety, sprcha s teplou vodou a kuchyňský kout. Dále byly vyměněny
světla, opravena elektroinstalace, vymalováno a uklizeno. V tuto chvíli máme přislíbeno
od obce, že hned, jak to bude možné a najdou se lépe vyhovující prostory pro umístění
knihovny, bude celá hasička sloužit našemu SDH. Otázka, která visí ve vzduchu, zní:
„Jak to bude s budovou v souvislosti s výstavbou nového areálu školy, školky v její
blízkosti?“ Zatím máme informaci, že by tyto dva objekty mohly fungovat v symbióze
i po případném uskutečnění projektu; půdorysně se nepotkávají, je jen věcí názoru, zda
by estetičnost celé lokality zvítězila nad odkazem našich otců. O historii a výstavbě bych
se rád zmínil při jiné příležitosti v jinou dobu.
Děkovačka:
Vážení spoluobčané, rád bych touto
cesto poděkoval všem, kteří jakýmkoli
způsobem přiložili ruku k dílu a třeba
i za cenu ztráty sobotního odpoledne,
podpořili fungování našeho spolku.
Děkuji zejména p. Milošovi Crhounkovi
za pomoc při svozu železa; spoluobčanům,
kteří se zbavili v náš prospěch tohoto
odpadu; pěstitelům, jenž nás podpořili
při výběru vzorků ovocných pálenek;
Ing. Petru Navrátilovi za pomoc při
zemních pracích při budování vody a odpadu; p. Františkovi Zapletalovi za instalaci
vodo-topo; p. Bronislavu Lungovi za řízení celé akce, jeho týmu za spolupráci; všem
účastníkům při kulturně-společenských akcích, sportovcům za účast na turnajích
a v neposlední řadě všem kolemjdoucím za zdvižený palec nahoru, i když se právě třeba
nedařilo.
Dovolte, abych za sebe i SDH vám všem popřál krásné a pohodové Vánoce a v novém
roce 2016 hlavně zdraví, osobní, školní a pracovní úspěchy!
Ing. Tomáš Kučera, náměstek starosty SDH Kostelec u Kyjova
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ZO AVZO TSČ ČR KOSTELEC
Každoročně začíná organizace svou činnost lednovou soutěží v bowlingu v Kyjově a tak
tomu bylo i v letošním roce. Dále už klubové soutěže pokračují na střelnici v Kostelci.
První větší soutěž byla 26.dubna „20.ročník Velká cena osvobození Kostelce“. Střílelo
se z MPu a Mpi kategorie muži a ženy. V kategorii muži se na prvním místě umístil
Zdeněk Svoboda, druhé místo získal Tomáš Žáček a třetí MUDr. Richard Strýček.
V kategorii ženy se na prvním místě umístila Martina Doležalová, druhé si vystřílela
Tereza Tothová a třetí získala Mgr. Marie Horáková. Další soutěží byl „Májový závod
o pohár předsedy AVZO“ - MPi, který vyhrál MUDr. Richard Strýček, druhý byl Václav
Kúřil a třetí Libor Toth. V květnu se ještě pořádal zajímavý závod na čas, na pětiranné
zaklapovací biatlonové terče. Zde se umístil na prvním místě Libor Toth, na druhém
skončil Zdeněk Svoboda a třetí získala Martina Doležalová. V měsíci červnu se konal
již 15. ročník „ O pohár starostky obce Kostelec“ z VPi a Mpi. V obou disciplínách byl
na prvním místě Ing.Marek Směřička. V září začalo další kolo soutěží, které začaly
závodem „Podzim s pistolí“ MPi vyhrál MUDr. Richard Strýček a VPi Václav Kúřil.
V září se konal ještě poslední závod „Podzim s puškou“ - MPu a VPu. Obě disciplíny
vyhrál MUDr. Richard Strýček. Mimo klubové soutěže probíhá na střelnici v Kostelci
ještě soutěž v malorážní odstřelovačce okresu Hodonín.
Střelnici využívají i členové Mysliveckého sdružení Hubert a v letošním roce prováděla
zde cvičné střelby i státní policie Brno.
V měsíci červnu jsme chtěli uspořádat na střelnici oblíbené branné závody pro děti
ZŠ a MŠ Kostelec. Počasí dětem letos nepřálo a tak se akce přesunula se souhlasem
starostky do prostor KD a před KD. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a děti
si branný den užily. Vyhrály všechny děti, které se závodů zúčastnily a odnesly si
do školy společnou cenu. Rovněž tak i děti z MŠ si odnesly společný dárek. Branné
závody byly ukončeny táborákem a opékáním špekáčků.
I v letošním roce pokračovaly práce na údržbě a úpravě střelnice brigádnickou
činností. Byla dokončena balistika a zvýšena bezpečnost na střelnici podle nového
zákona o zbraních a střelivu. V příštím roce se bude nadále pokračovat v celkové
údržbě střelnice a budování technického zázemí.
Poslední letošní akcí na střelnici je
„Poslední rána roku“, která se koná
tradičně na Štěpána dopoledne.
Zahájení je v 9,00 hodin. Chtěl bych
tímto pozvat na tuto závěrečnou
akci všechny příznivce střelců.
Zároveň přeji všem občanům
pohodové prožití svátků vánočních,
pevné zdraví a hodně úspěchů v roce
2016
Za výbor ZO AVZO Kostelec
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SK KOSTELEC
Do nové sezony jsme vstoupili oslabeni o Gábina Davida, který se rozhodl ukončit
kariéru. Trenérem zůstal pan Svatopluk Macek. Kádr byl doplněn hráči Ondrou
Křižkou a Tomášem Robkem, kteří přišli na hostování z Kyjova. Z hostování se vrátil
do branky Marek Kůřil a novým brankařem se stal Staňa Šalomoun.
Nová sezona začala domácím derby s Moravanami. Hosté byli produktivnější
a tak si odvezli všechny body. Další týden jsme se utkali opět doma s nováčkem
soutěže s Dolních Bojanovic. Utkání se z důvodu Slováckého roku v Kyjově odehrálo
hned v pátek. Po dobrém prvním poločase přišlo uspokojení, čehož soupeř využil
nejen k vyrovnání, ale i ke vstřelení vítězné branky. My jsme sice v závěru vyrovnali,
ale rozhodčí branku neuznal. Hned ve středu jsme zajížděli do Násedlovic, kde se
odehrálo druhé kolo okresního poháru. V něm jsme přišli o postup i brankaře Marka
Kůřila, který se zranil a do konce sezony již nenastoupil. V neděli na půdě KENu
Veselí se poprvé postavil do branky Staňa Šalomoun. Protože žádný gól nepustil
a my dva dali, odvezli jsme potřebné body. Třetí domácí utkání jsme se štěstím zvládli
a porazili Nenkovice 1:0. Další tři utkání jsme ale nebodovali. Prohráli jsme ve Starém
Poddvorově 2:0, doma se Ždánicemi 1:3 a stejným poměrem i ve Strážnici. Na hody
jsme přivítali ambiciózního nováčka z Kozojídek. Soupeř ukázal svou kvalitu, když
pětkrát nastřelil konstrukci naší brány. Do sítě se trefil pouze jednou. Ve druhém
poločase naši kluci předvedli maximální výkon a střelou z 25 metrů do šibenice
vyrovnal Tomáš Prachař, který k nám přišel na hostování z Kyjova. V Mikulčicích
se nám tradičně nedařilo a prohráli jsme 4:2. Naše situace začala být vážná. Tým
Bzence B k nám přijel bez posil z Áčka. Toho jsme využili a vítězstvím 2:1 se vzdálili
sestupovým pozicím. To, že nám chybí střelec se projevilo v Uhřicích. Neproměnili
jsme vyložené šance a to soupeř trestal. Dostali jsme 4:1 a navíc byl vyloučen Radek
Bužek. Další důležité utkání nás čekalo doma s Vracovem. Štěstí stálo opět při nás
a zvítězili jsme 2:1. Debaklem skončil zápas ve Svatobořicích. Výprask 6:1 jsme už
dlouho nepocítili. Poslední podzimní utkání bylo předehrou jara. V Moravanech
jsme byli jasně lepším mužstvem, přesto jsme prohráli 2:1.
Máme pouze 13 bodů, Nenkovice mají 9 a poslední KEN Veselí pouze 1 bod. Na
jaře nás bude tedy čekat boj o záchranu. Všichni pevně věříme, že jej zvládneme co
nejdřív.
Po mnoha letech jsme opět přihlásili družstvo dorostu, kterého se ujal Pavel Kůřil
a Milan Kopecký. Podařilo se získat hráče z Moravan a Kyjova a tak jsme se mohli
pustit do bojů o body ale především o zkušenosti. Nový tým je totiž velmi mladý.
Dosahoval výsledky podobné mužům. Mezi 15 týmy obsadil 12. místo.
I nadále pokračuje přípravka. Té se daří především získávat další zájemce a rozšířil
se také počet trenérů a vedoucích. Poděkování patří J. Lochmanovi, V. Hampejsovi,
J. Poláškovi, P. Navrátilovi a R. Běhůnkovi.
Mgr. Břetislav Junášek – předseda SK
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VOLNOČAS
V říjnu spolek Volnočas připravil tradiční akci Hledání skřítka Podzimníčka. Trasa
vedla od Panské zahrady, přes náves obce k Zástavě, přes humna na Moravanskou
ulici a zpátky ke škole. Po cestě na děti čekaly stanoviště s rozmanitými úkoly
a pohádkovými bytostmi. U školy děti dostaly malou sladkou odměnu a špekáček.
Díky krásnému slunečnému počasí a dobré náladě to byla velmi vydařená akce.
Na první adventní neděli 29. 11.
2015 jsme zorganizovali v Kulturním domě 1. Adventní jarmark.
Úvodem vystoupily s vánoční besídkou děti z naší ZŠ. Vystoupení
bylo velmi vydařené a všem pomohlo navodit tu krásnou atmosféru adventního období. Výtěžek
z dobrovolného vstupného byl věnován ZŠ.
Na jarmarku bylo k vidění
15 ukázek různých tradičních
i novodobých řemesel a dovedností, např. zdobení perníčků, vánoční skleněné ozdoby, keramika, ozdoby z pleteného papíru, patchwork, zdravé cukroví a nápoje,
výrobky dětí z MŠ a ZŠ, zboží bylo prodejné. Pro děti byly připraveny malé dílničky, kde si mohly vyrobit ozdoby z drátků s korálky, skleněné vázičky atd. Pro
dokreslení dobré nálady byl k dispozici adventní bufet s kvalitní kávičkou, punčem,
domácím jablečným závinem aj.
Na příští rok 2016 připravujeme:
10. Společenský ples - dne 16.1.2016 v KD Kostelec, spojený s ochutnávkou vín.
Hraje hudební skupina The Cheekiest z Brna.
Rezervace místenek 9.-14. 1. 2015 po 17 hod.
u p. Martiny Šalšové, ul. U hřiště 249, Kostelec
Dětský karneval – dne 14. 2. 2016 v KD Kostelec
			

Kateřina Lašáková
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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. VII. pokračování
1. 5. 1966 neděle, čakra u Růženy
Ráno trochu sprchlo, Měla jsem obavu, že bratři nepřijedou. Ale přijeli všichni i
s dětmi. Cesta byla pro bláto neprůjezdná, tak auto nechali ve vedlejší čakře a sem
přišli pěšky. Měla jsem velkou starost, tady se necítím dobře. Lituji sestru, že je tu tak
sama, ale ona je na ten způsob života zvyklá. Po poledni přichází Mariin bratr Viktor
se svojí ženou a pěti dětmi. S nimi přijela i Mariina maminka pí Kuligová. Růžena má
radost, že má další návštěvu. Ve čtyři odpoledne se začíná zase mračit, tak se raději
všichni chystáme k odchodu. Láďa nás ještě všechny vyfotil. Růžena nás jde kus cesty
vyprovodit. Tam se všichni loučíme a jedeme domů. Žene se bouřka a Václav spěchá,
abychom nezmokli . Konečně jsme doma a já jsem moc ráda. Tady je jiný život, veselo,
tam na čakře to připadá jako na opuštěném ostrově!
2. 5. 1966 pondělí La Clotilde V noci začalo pršet a pořádně! Prší a prší, ale je teplo,
třebaže je tady podzim. Je tady jako u nás v červnu 23 – 28 °C.
3. 5. 1966, úterý La Clotilde. Ráno vyšlo sluníčko, ale je hodně napršené, místy až
200 mm. Píši dopisy a čtu památník, jak sem krajané došli a co zde zkusili. Už mnohé
z nich znám. Jsou už všichni staří, na ty začátky jim zbyly jenom vzpomínky.
4. 5. 1966 středa, La Clotilde Nic nového. Chvíli šiji, čtu a pomáhám vařit. Večer jsme
napekli bramborové placky, pojedli a šli spát.
5. 5. 1966 čtvrtek, La Clotilde
Ráno Václav s Marií odjeli jejich autem do Saenz Peňa. Václav šel nakoupit pro obchod
zboží a švagrová šla k lékaři, bolí ji nohy. Také nakupuje něco pro chlapce, kteří tu
studují. Z města přijeli navečer, přivezli zboží pro obchod a něco chlapcům. Pro obchod
přivezli víno a 25.000 litrů benzínu. Já pak celé odpoledne opisuji Láďův deník, co byl
v Československu v r. 1948 na všesokolském sletu. Večer zase čtu a vyprávíme si.
6. 5. 1966 pátek, La Clotilde
Ráno je nádherně! Slunce svítí a není horko ani zima. Všechno je zelené, v zahrádkách
plno květů. Těžko se budeme loučit a odjíždět. Dopoledne píši dopisy a deníky. Navečer
přijeli chlapci ze školy a tak je tu veselo. Dnes je tomu dva měsíce, co jsem vyjela z Prahy!
7. 5. 1966 sobota, La Clotilde
Včera za mnou přišla paní Blanařová, rodačka ze Syrovína a šly jsme spolu na pohřeb.
Zemřela tady z čakry nějaká slovenka. Pohřeb byl dost slušný, ale bez hudby a též
bylo málo květin. Hřbitov je na pěkném místě, kolem je pěkný les. Na hřbitově jsou
takové zvláštní mramorové hrobky, vysoké až 150 cm. Ono to má svůj účel. Když tu
praží slunce a není voda, tak by květiny uschly. Pohřbívá se tu jen asi 50 cm do země,
pak se to obezdí cihlami a na ně přijde mramorový poklop. Truhlu přivezli na autě ke
hřbitovu a dále ke hrobu ji nesli muži jenom na rukou bez már. Po návratu z pohřbu
doma uklízíme, děláme tažený závin a ještě škubáme zabitou kačenu na neděli.
Mirek Dufek, ročník 1923
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Do partnerství,
tak zní oficiální název setkání zástupců zemí Evropské unie: České
republiky, Chorvatska, Polska a Slovenska ve dnech 5. - 7. 2. 2016.
Poprvé se tak v naší obci setkají občané zemí, kteří budou diskutovat na
téma budoucnosti EU. Evropa stojí na rozcestí, a to jak v důsledku krizí tak
i nízkého zájmu ze strany občanů. O to více je třeba mluvit a tvořivě přispívat
ke zlepšení informovanosti o Evropské unii a tím tak rozvíjet evropské
občanství. Jednotlivé země se budou prezentovat svým programem a také
svými tradičními pokrmy a specialitami.
Také Kostelec chce v době „ostatků“ přivítat hosty a představit jim naši
kulturu a tradiční jídla těchto dní. Aktivně vyhledáváme ochotné a zručné
hospodyňky a kuchařky k přípravě a zhotovení oblíbených lat a fašankových koblih a božích milostí. Nebojte se vyjít se svými dovednostmi na veřejnost.
Součástí akce bude ochutnávka vín a místních produktů členů zahrádkářského svazu a ostatních místních vinařů. Nebojte se oslovit nás se svým
nápadem a ukázat tak naši obec i v jiném čase, než je čas hodový.
Pátek 5. 2 .2016
17:00 Slavnostní zahájení projektu v ZŠ Kostelec
17:30 Vystoupení dětí základní školy
18:00 Vernisáž výstavy JSME EVROPANÉ
20:00 Prezentace partnerů a diskuze o EU
Sobota 6. 2. 2015
9:00 Otevření Evropského stanu v kulturním domě v Kostelci
11:00 Fašaňkový průvod obcí
17:00 Trh tradičních produktů partnerských obcí
18:00 Informace a diskuze o budoucnosti Evropy
19:00 Slavnostní večer partnerských obcí s taneční zábavou
Neděle 7. 2. 2016
10:15 Mše svatá v chrámu sv. Václava
15:00 Košt milostí ukončení projektu
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Výuka folklorních tanců
v Kostelci
- pro všechny věkové skupiny
- lekce jsou ZDARMA
- každou sobotu
začínáme

23.1. 2016
od

18:00 - 19:30 hod

v KD Kostelci
Výuku povedou:
Sylva Spáčilová a Radek Hochman

Informace na:
tel.: 737 75 41 70

e-mail: sylvaspacilova@seznam.cz
nebo na facebook
Na všechny tanečníky se již srdečně těšíme.

Digitalizované ornamenty podle
motivů pana Miroslava Dufka
realizoval kyjovský malíř
Ladislav Jež.
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