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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
V prosinci loňského roku se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva města Kostelec na
Hané, na kterém jsme schválili rozpočet města na rok 2021. Rozpočet jsme sestavili tak,
abychom v něm zohlednili nižší příjem daní do celkových příjmů města. I přes
předpokládaný nižší daňový příjem budeme v letošním roce realizovat několik
investičních akcí. V červnu dokončíme výstavbu hasičské zbrojnice, která byla
zahájena na jaře loňského roku. Na přelomu letošního roku jsme podali žádost o dotaci
na rekonstrukci místní komunikace na ul. Revoluční - III. etapa na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Předpokládané náklady na tuto etapu činí cca 7 230 000,- Kč. Na
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR žádáme o dotaci ve výši 3 639 591,- Kč. Dále jsme
obdrželi dotaci od Regionu Haná na realizaci výstavby chodníku mezi ulicí Pod
Kosířem a ulicí Sportovní. Zde činí celkové náklady na I. část cca 1 000 000,- Kč.
Obdržená dotace činí 570 000,- Kč a výstavba bude dokončena nejpozději do
30. 11. 2021. Na Olomouckém kraji jsme podali žádost o dotaci na pořízení kamerového
systému v našem městě, na zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu pro chodce na ul.
8. května před nádražím. Dále jsme získali dotaci ve výši 450 000,- Kč z Ministerstva
vnitra ČR na pořízení dopravního automobilu (dodávky pro 9 osob) pro naše hasiče.
O dotaci na pořízení vozidla jsme požádali i Olomoucký kraj.
V těchto dnech probíhá výběrové řízení na firmu, která vybuduje přírodní mokřad
u nové čistírny odpadních vod. Celkové náklady na realizaci mokřadu činí cca
1 150 000,- Kč. Všechny náklady na výstavbu pokryje získaná dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR. V letošním roce předpokládáme podání žádosti o dotaci u
Národní sportovní agentury na rekonstrukci sportovní haly. Zde je možné získat až
70 % dotace z uznatelných nákladů. Předpokládané náklady na rekonstrukci sportovní
haly jsou ve výši cca 28 000 000,- Kč. Nezahálíme ani s přípravou investičních akcí na
příští léta. Máme zpracovaný a stavebním úřadem povolený projekt na stavební úpravy
na městském hřbitově, v těchto dnech bude vydáno stavební povolení na rekonstrukci
části místní komunikace Třebízského (u Husovy ul.), rekonstrukci místní komunikace
Smetanova a chodníku v ulici Za Branou. Máme požádáno o stavební povolení na
vybudování místní komunikace Za Humny. Víme, že v našem městě jsou místní
komunikace v okrajových částech města, které neodpovídají dnešním požadavkům. I na
tyto komunikace myslíme a budeme je postupně dávat do pořádku, podle finančních
možností našeho města.
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Na závěr kratičká informace, že na konci loňského roku zastupitelstvo města prodalo
budovu bowlingu (bývalého kina) včetně pozemků za částku 5 900 000,- Kč. Budovu
koupil podnikatel z Čelechovic na Hané, který zde bude provádět drobnou výrobu
a zajišťovat servis elektrokol.
Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Ve dnech 2. 10. – 3. 10. 2020 se
uskutečnily
volby
do
Zastupitelstva
Olomouckého
kraje.
Volby
se
konaly
v sokolovně na ulici Tyršova.
Možnost volit mělo 2306
obyvatel Kostelce na Hané. Této
možnosti využilo pouze 904
voličů, volební účast byla
39,20 %. Občané měli možnost
vybírat z patnácti kandidátních
listin. Od roku 2000, kdy vznikl Olomoucký kraj, mělo město Kostelec na Hané
zastoupení v Zastupitelstvu Olomouckého kraje v těchto volebních obdobích:
2000 – 2004 2016 - 2020 2020 - 2024 -

Ing. Jiří Kintr (zastupitel)
Mgr. František Horák (zastupitel)
Ladislav Hynek (náměstek hejtmana pro oblast školství)
Mgr. František Horák (zastupitel)

V letošních volbách se o post krajského zastupitele ucházeli čtyři občané našeho
města:
Bc. Radek Wagner, živnostník, optometrista, Občanská demokratická strana
(kandidátní listina č. 33), kandidoval na 8. místě kandidátní listiny
Ladislav Hynek, místostarosta města, náměstek hejtmana, Česká strana sociálně
demokratická (kandidátní listina č. 52), kandidoval na 3. místě kandidátní listiny
Mgr. František Horák, starosta města, krajský zastupitel, Spojenci pro Olomoucký kraj
(kandidátní listina č. 64), kandidoval na 6. místě kandidátní listiny
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Lukáš Lorenc, operátor výroby, Koruna Česká - monarch. strana (kandidátní listina č.
68), kandidoval na 50. místě kandidátní listiny
Zastupitelem Olomouckého kraje se stal starosta města Mgr. František Horák. Rada
Olomouckého kraje navíc Mgr. Františka Horáka zvolila jako člena Komise pro
prevenci kriminality a drogových závislostí. Odborná komise je poradním orgánem
Rady Olomouckého kraje.
Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje v Kostelci na Hané:
číslo
50
64
52
21
33
16
63
70
5
68
22
82
38
40
66

Kandidátní listina
název
ANO 2011
Spojenci pro Olomoucký kraj
ČSSD a Patrioti Ol. kraje
Piráti a starostové
Občanská demokratická strana
Svoboda a př. Demokracie (SPD)
Komunistická str. Čech a Moravy
Trikolóra hnutí občanů
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Koruna Česká (monarch.strana)
Moravané
Rozumní – Petr Hannig
Dělnic. str. sociální spravedl.
SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
Soukromníci a ODA

Platné hlasy
celkem
v %
188
21,05
177
19,82
167
18,70
143
16,01
77
8,62
61
6,83
27
3,02
24
2,68
15
1,67
6
0,67
4
0,44
3
0,33
1
0,11
0
0
0
0

Kostelec na Hané na pohlednicích
Před deseti lety se mi do rukou dostala moje první stará pohlednice Kostelce na
Hané. Má zvědavost kolem historie města mi dala impuls ke sbírání pohlednic a dalších
dokumentů. Po deseti letech se mi podařilo získat více než 120 pohlednic Kostelce na
Hané. Pohlednice vypovídají o tom, jak naše město dříve vypadalo, jak se dále vyvíjí
a také, jak se zdejšímu obyvatelstvu tenkrát dařilo. Vše můžete porovnat se současností
a přemýšlet o tom, kdy byla daná lokalita lepší. Zajímavé jsou i zprávy, které si mezi
sebou lidé předávali. V mojí sbírce lze nalézt i vzácnější pohlednice, které psal Petr
Bezruč akademickému sochaři Karlovi Otáhalovi (autor sochy Petra Bezruče v Kostelci
na Hané).
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Pohlednice většinou získávám od občanů, kterým doma leží v šuplíku, nebo je kupuji
na různých aukčních serverech na internetu a na burzách, které probíhají ve velkých
městech. Sbírání pohlednic mě přivedlo na nápad shromažďovat i další dokumenty
týkající se historie našeho města. Protože si je nechci nechávat jen pro sebe, založil jsem
veřejnou skupinu na Facebooku – „Kostelec na Hané - historie“, kde tyto pohlednice a
získané materiály sdílím já i další občané. Chápu, že ne každý má přístup na internet,
nebo není uživatelem sociálních sítí a proto jsme se rozhodli vybrané fotografie,
pohlednice i další dokumenty zveřejňovat v Kosteleckých novinkách.

Zde odkaz na FB stránku Kostelec na Hané – historie:
https://www.facebook.com/groups/126119639325062

Pokud i Vy vlastníte nějakou fotografii, pohlednici či jiný dokument vztahující se
k historii našeho města a nemáte možnost ji oskenovat, okopírovat, nebo přístup na
internet, můžete se zastavit s těmito dokumenty na matrice Městského úřadu u slečny
Hynštové. Osobní schůzku lze domluvit na telefonním čísle 582 374 093.

Tříkrálová sbírka
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, bylo
vedením Arcidiecézní charity Olomouc rozhodnuto, že se
na počátku ledna 2021 tradiční Tříkrálové koledování
neuskuteční. V letošním roce bylo možné přivítat
tříkrálové koledníky ONLINE a přispět na dobročinnou
věc přes internet.
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Pro ty, kdo neměli přístup na internet, byly v našem městě umístěny dvě stacionární
pokladničky, kde mohli občané přispět i hotovostí. V Kostelci na Hané byli pokladničky
umístěny v kostele Sv. Jakuba Staršího a na městském úřadě.
V kostele měli občané možnost přispět do
pokladničky během bohoslužeb a na městském
úřadě na pokladně, během úředních hodin. Do
pokladniček občané Kostelce na Hané přispěli
finanční částkou ve výši 19 542,- Kč.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 za
Charitu Prostějov činí 509 110,- Kč, ten se dělí mezi
jednotlivé projekty. Mezi záměry Charity Prostějov
patří např. přímá pomoc potřebným (jako jsou
osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně
slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší),
domácí hospicovou péči, nakoupení automobilu pro
vozíčkáře s možností nájezdové či zvedací plošiny
a rekonstrukci budovy Marta na Martinákově ulici (zde má být zázemí pro
pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci, krizová lůžka, rozšíření chráněného
bydlení).
Výsledky Tříkrálové
www.trikralovasbirka.cz

sbírky

2021

naleznete

na

webových

stránkách

František Horák, starosta města

INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Adresné třídění odpadu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v těchto kosteleckých novinkách prezentoval první výsledky po
zavedení systému adresného třídění odpadů v našem městě. Adresné třídění odpadů
začalo u nás ve městě fungovat od 1. 7. 2019 a v prvním meziročním srovnání jsou již
prokazatelně vidět pozitivní výsledky. Prezentované výsledky vychází z porovnání
meziročního období před zavedením adresného třídění (od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019) a
po zavedení adresného třídění odpadů (od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020).
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Náklady města na vývoz a likvidaci odpadu ve sledovaných obdobích byly následující:
NÁKLADY ZA
OBDOBÍ 07/2018 – 06/2019 (BEZ ADRESNÉHO TŘÍDĚNÍ)
Komunální odpad
1 501 326,- Kč (vyvezeno 774,5 tun)
Tříděný odpad
546 948,- Kč
Sběrný dvůr
313 039,50 Kč
NÁKLADY CELKEM 2 361 313,50 Kč
NÁKLADY ZA
OBDOBÍ 07/2019 – 06/2020 (ADRESNÉ TŘÍDĚNÍ)
Komunální odpad
1 002 203,- Kč (vyvezeno 455,3 tun)
Tříděný odpad
736 098,- Kč
Sběrný dvůr
418 255,- Kč
NÁKLADY CELKEM 2 156 556,- Kč
ADRESNÉ TŘÍDĚNÍ – UŠETŘENO

204 757,50 Kč

Z výše uvedených dat je mimo jiné zřejmé, že po zavedení adresného třídění došlo
k poklesu produkce komunálního odpadu o 319,2 tun (což je téměř 42 %). Toto je hlavní
ukazatel, díky kterému vznikly úspory za vývoz a likvidaci odpadu.
Částka, kterou město ušetřilo zavedením adresného třídění, se v letošním roce
promítla do výše poplatku za komunální odpad pro občany města. V roce 2021 tedy
dochází ke snížení poplatku za odpad z původních 672,- Kč na 624,- Kč za osobu.
Dále bych chtěl připomenout, že od 1. 10. 2020 je v našem městě možné třídit kovy
(plechovky od nápojů a konzervy, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady) do žlutých nádob
společně s plasty a nápojovými kartony. Děkuji všem občanům, kteří poctivě třídí
odpad, a doufám, že v tom budete pokračovat i nadále.
Obecně závazné vyhlášky města
Dále mi dovolte, abych Vás upozornil na novou obecně závaznou vyhlášku (dále jen
OZV), která byla schválena na 17. zasedání zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že
jsou v našem městě občanům k dispozici veškeré dostupné prostředky, jak zlikvidovat
suchý rostlinný materiál (nádoby na bioodpad, kompostéry, velkoobjemové kontejnery
na větve a další rostlinný materiál apod.), tak zastupitelstvo města schválilo vyhlášku
č. 2/2020, která stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
na otevřených ohništích v katastrálním území města Kostelce na Hané.
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Předmětem této obecně závazné vyhlášky je určení období a podmínek, za kterých
je možné spalovat suchý rostlinný materiál, neboť se jedná o činnost, která může mít,
při nedodržení podmínek, vliv na životní prostředí, bezpečnost, komfort a ochranu
zdraví a majetku občanů města. Za splnění ostatních podmínek uvedených v OZV města
je pálení suchého rostlinného odpadu povoleno pouze ve středu a v sobotu v době od
9 - 19 hodin a to v následujících obdobích daného kalendářního roku:
Od 1. února do 30. dubna
Od 1. září do 30. listopadu
Dohled nad dodržováním této OZV provádí Městská policie Kostelec na Hané, její
porušování bude postihováno podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Kompletní znění OZV města je k dispozici na webových stránkách města
www.kostelecnh.cz.
Filip Štrunc, místostarosta města
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
Výběr místních poplatků se řídí obecně závaznou vyhláškou města, která je
uveřejněna na stránkách města (www.kostelecnh.cz, sekce vyhlášky a nařízení).
Jak můžete platby provádět?
1. Úhrada v hotovosti na pokladně města v úřední dny:
Pondělí:
Středa:

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.30 – 17.00 hodin
12.30 – 17.00 hodin

2. Placení poplatků bezhotovostním převodem na č. ú. 1501940329/0800. Pro správnou
identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který Vám rádi sdělíme
na telefonním čísle 582 374 680 nebo e-mailu: mupokladna@kostelecnh.cz.
Platby, které Vás v nejbližší době čekají:





OZV č. 6/2019, o místních poplatcích
 Poplatek ze psů
Splatnost poplatku: 30. 6. 2021
Výše poplatku:
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
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200,- Kč
300,- Kč

 OZV č. 5/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů
  Poplatek za komunální odpad

Splatnost poplatku: 30. 6. 2021

Výše poplatku na celý rok 2021
624,- Kč/osobu

Markéta Vondálová, správce místních poplatků

MĚSTSKÁ POLICIE
ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KOSTELEC NA HANÉ
Městská policie Kostelec na Hané je orgánem obce a byla založena obecně závaznou
vyhláškou města Kostelce na Hané v roce 1999. Městská policie zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené
zákony. Působnost městské policie je dle zákona na katastrálním území obce/města.
Městská policie dle zákona č. 553/1991 Sb., "o obecní policii" zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v
rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem
činí opatření k jeho obnovení,
se podílí na prevenci kriminality v obci,
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti
obce,
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na
požádání údaje o obecní policii.
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Z činnosti strážníků městské policie
I přes přijatá protiepidemická opatření se činnost strážníků odvíjela od aktuálních
potřeb při zabezpečení a dohledu na veřejný pořádek a kontrole dodržování platných
zákonů, obecně závazných právních předpisů a nařízení. Stále se strážníci věnovali
dohledu u přechodů pro chodce nebo v okolí budov škol i při menším počtu žáků
navštěvujících školská zařízení. Při změně priorit se prováděly časté kontroly
sportovních areálů, kde byl omezen vstup osob, kontroly obchodů a kontroly veřejných
prostranství, kde se za normálních okolností schází skupiny osob, ale z důvodu nařízení
Vlády ČR byly tyto aktivity zakázány. V loňském roce jsme při plnění pracovních úkolů
úzce spolupracovali s Policií ČR, jak při dohledu na veřejný pořádek, tak i při plnění
dalších povinností uložených nám zákonem o obecní policii a dalšími právními
předpisy.
V několika případech jsme byli požádáni o pomoc ZZS Olomouckého kraje a to při
transportu pacientů do sanitního vozu. Strážníci Městské policie také prováděli
usměrňování provozu vozidel na pozemní komunikaci při dopravních nehodách
a v součinnosti s HSS Olomouckého kraje nebo jednotkou JSDH Kostelec na Hané
prováděli další úkoly a úkony při jiných událostech.
Mezi další úkoly strážníků patřilo pátrání po pohřešovaných nebo hledaných
osobách a věcech. Při hlídkové činnosti se prováděly kontroly dalších veřejných prostor
jako jsou autobusové zastávky, hřbitov, dětská hřiště, fotbalový stadion a v neposlední
řadě i restaurace, které byly ovšem z velké části loňského roku uzavřeny nebo jejich
provoz omezen. Při zjištěných závadách na občanské vybavenosti jsme následně
kontaktovali správce nebo majitele s oznámením a žádostí o nápravu.
V nočních hodinách jsme se zaměřovali také na kontroly garáží a vozidel občanů
města, kontroly novostaveb, zahrad apod. Prováděn byl také odchyt toulavých psů
s následným dohledáním majitele. Přes již uvedená omezení jsme prováděli doručování
písemností občanům města, prověřovali poznatky k úkonům Okresního soudu
v Prostějově, Městského úřadu Kostelec na Hané a Magistrátu města Prostějova, dle
zákona o obecní policii a správního řádu. V loňském roce se nám také podařilo zajistit
odstranění dlouhodobě odstavených a nepoužívaných vozidel na ulicích města.
V neposlední řadě jsme prováděli kontrolu dodržování protiepidemických nařízení
Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Z důvodu přetrvávající pandemie COVID
19 jsme byli nuceni přijmout přísná bezpečnostní opatření ve fungování Městské
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policie, které se projevila také v projednávání přestupků, zejména pak v podobě řešení.
V drtivé většině případů byly přestupky řešeny dle zákona domluvou.
Nutností však byla okamžitá náprava věci. V návaznosti na přijatá opatření při
pandemii jsme po poradě s vedením města zajistili několik nákupů základních potravin
pro občany města, kteří o tuto službu projevili zájem.
Vybrané statistické údaje:
Přijatá oznámení:
Evidované nepřijaté hovory/oznámení
Počet odchycených zvířat:
Oznámeno PČR pro podezření z TČ:
Počet výjezdů na žádost PČR:
Počet předaných Doručenek
/ s omezením – protiepidemická opatření/
Počet ostatních doručení

143
108
9
6
11
316
192

Kontakty na Městskou policii Kostelec na Hané:
582 374 600 – pevná linka se záznamníkem
606 214 092 – číslo mobilního telefonu strážníka ve službě
156
– linka tísňového volání.
Michal Petržela, velitel městské policie

STATISTIKA Z MATRIKY
K 31. 12. 2020 žilo v Kostelci na Hané 2 871 obyvatel. V roce 2020 se v Kostelci na
Hané narodilo celkem 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 děvčátek. Nejstarším občanem
Kostelce na Hané byla žena, která v loňském roce dosáhla úctyhodných 98 let, a
nejstarší muž loni dosáhl 99 let.
Nora Hynštová, matrikářka
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SLUŽBY MĚSTA KOSTELEC NA HANÉ
ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE – STOČNÉ
-

dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. – na jednoho obyvatele
při použití vlastního zdroje vody (studny)
dle spotřeby na vodoměru – podle odpisů
pokud je napojen vodoměr i studna, platí vyhláška č. 428/2001 Sb.
Cena stočného je stanovena z celkových nákladů vynaložených na provoz
ČOV a odpovídá platným cenovým předpisům a rozhodnutí Města Kostelec na
Hané.

CENÍK S DPH

-

stočné 37,40 Kč/m³
vodné 40,10 Kč/m³
nájemné vodoměru 198,- Kč/rok

Osoby /dle vyhlášky/ stočné Kč s DPH

-

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osob
6 osob
7 osob

35 m³
70 m³
105 m³
140 m³
175 m³
210 m³
245 m³

1.309-, Kč s DPH
2.618,- Kč s DPH
3.927,- Kč s DPH
5.236,- Kč s DPH
6.545,- Kč s DPH
7.854,- Kč s DPH
9.163,- Kč s DPH

Splatnost stočného je:
do 2 osob do 30.06.2021
od 2 osob 1. splátka do 30.06.2021
2. splátka do 31.12.2021
číslo účtu: 1502040349/0800 variabilní symbol: číslo domu
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Boček, Evžen

Aristokratka u královského dvora – Již pátý díl ze série
mimořádně úspěšných humoristických románů o
„poslední aristokratce“. Marie Kostková tentokrát
zorganizuje výpravu do Nizozemského království, kde se
mimo jiné setká i s královnou Beatrix.

Brown, Sandra

Střemhlavý pád – Napínavý příběh z pera světoznámé
autorky bestsellerů. Když Rye, zkušený pilot, dosedne na
zem po zásahu laserem, ukáže se, že s černou schránkou,
kterou měl narychlo dopravit zákazníkovi, jsou spjaté
velmi podivné okolnosti. Stejně jako s půvabnou mladou
lékařkou Brynn…

Bryndza, Robert

Mlha nad Shadow Sands – Zlo číhá i tam, kde ho nevidíš.
Kate Marshallová a její asistent Tristan Harper vyšetřují
další zapeklitý případ. Jak spolu souvisí zmizení mladých
lidí a oblast Shadow Sands? A jakou roli hraje hustá
anglická mlha?

de la Motte, Anders

Jarní oběť – Psychothriller úspěšného švédského autora
završuje knižní sérii Ročních období. Během Valpružiny
noci roku 1986 je rituálním způsobem zabita mladá
dívka. Třiatřicet let poté doktorka Thea Lindová,
fascinována dávnou tragédií i místními legendami,
postupně odhaluje až příliš podobností mezi vlastní
minulostí a dívčiným životem…

Jacobs, Anne

Kavárna U Anděla 2. Osudová léta – Druhý díl
strhujícího příběhu kavárenské dynastie Kochových
začíná
v 50.
letech
20. století, kdy pokračuje rozkvět kavárny. Hilda by ji
ráda zmodernizovala, čemuž nejsou její rodiče příliš
nakloněni. Do děje také vstupují její bratři a vnáší do
rodiny své problémy.

Keleová-Vasilková, Táňa

Rodinné klubko – Rodina je jako klubko. Klubko svázané
láskou, co narůstá s přibývajícími společnými roky,
prožitými událostmi, co skrývá malá i větší tajemství,
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bolesti i prohry. Platí to i pro rodinu Sáry a Vlada. Jejich
klubko je velké, protože mají čtyři děti a pořád se u nich
něco děje. Ale co když se klubko naruší? Co potom?
Lednická, Karin

Šikmý kostel 2 – Pokračování loňského literárního
fenoménu, románové kroniky ztraceného města Karviné,
čtenáře tentokrát zavede do let 1921–1945. Barka,
Ludwik, Julka a další hrdinové jsou vtaženi do smršti
skutečných historických událostí, které přichází se
vznikem republiky, s hospodářskou krizí, okupací
a také druhou světovou válkou.

Nesbo, Jo

Království – Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny
vrací zdejší rodák Carl Opgard a přiváží s sebou návrh na
výstavbu luxusního wellness hotelu. Jeho bratr Roy se
těší, že v malém hospodářství, kde oba vyrůstali, bude
konečně živěji. Jenže Carl s sebou přináší také velké
problémy…

Owens, Delia

Kde zpívají raci – Bestseller americké autorky vyšel ve
více než 40 zemích světa a byl nominován na několik
literárních cen. Román je překrásnou ódou na přírodu,
příběhem opuštěné dospívající dívky Kyi – holky
z bažiny, která se učí důvěřovat lidem, a také líčením
záhadné vraždy s překvapivým koncem.

Wingate, Lisa

Kniha ztracených přátel – Další kniha autorky bestselleru
Než jsme byly tvoje. Bývalá otrokyně Hannie Gossettová
by ráda našla svoji rodinu, která byla za americké
občanské války rozprodána po celém Jihu. Cestou však
musí čelit těžkým zkouškám. Ty zasáhnou i Benny
Silvovou, louisianskou učitelku, která o dvě stě let
později pátrá po osudu Hannie a její rodiny.

Pro děti a mládež
Kinney, Jeff

Deník malého poseroutky 15. Samá voda – Greg Heffley
a jeho rodiče se vydávají na výlet a hodlají si ho pořádně
užít! Vysněný letní ráj ale vezme brzy za své, když se
zaseknou v kempu. Do toho se přiženou mraky a začne
pořádný slejvák. Dají se tyhle prázdniny ještě zachránit?
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Pilkey, Dav

Dogman a Superkotě – Slavný tvůrce komiksových
příběhů přináší další díl série, která trhá rekordy na
světových žebříčcích. Hrdina s psí hlavou a nejlepší
psolicajt se opět zjevuje na scéně. Má nového chlupatého
a ušatého parťáka – Superkotě. A hned musí společně
vyřešit jednu záhadu.

Rowlingová, Joanne K.

Ikabog – Originální pohádkový příběh od věhlasné
autorky, který ilustrovalo 34 českých dětí, přináší
napínavé vyprávění plné dobrodružství. Legendární
strašlivý Ikabog se pokusí svrhnout nejšťastnější
království na světě Přehršlánii a unést děti.

Socha, Radomír

Ruměnička Lipůvka a její kamarádi – Půvabně
ilustrovaná knížka dětem otevírá neobyčejný pohled do
světa našeho hmyzu. Budou svědky toho, jak se z vajíčka
vylíhne malá ploštice Lipůvka a s ní pak budou prožívat,
jak roste, poznává život a nové hmyzí kamarády.

Šárková, Danka

Alenka, Krakonoš a lev – Pohádková knížka se šťastným
koncem plná krásných barevných ilustrací dětem už
podruhé představí malou Alenku, jejího pejska Sisinku a
další zvířátka. Ani tentokrát se v Krkonoších nebudou
nudit, protože ze zoo se podaří utéct veliké kočce.

Walliams, David

Nejhorší učitelé na světě – Nejnovější kniha jednoho
z nejoblíbenějších a nejprodávanějších autorů dětské
literatury. Malí čtenáři se můžou těšit na povedenou
sbírku děsivých dospělých, ba co hůř, těch nejděsivějších
dospělých vůbec: učitelů.

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který
najdete na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
AKCE V KNIHOVNĚ
Ještě než se knihovna na základě dalších vládních nařízení uzavřela či omezila pouze
na půjčování a vracení knih, stihli jsme během září a října uskutečnit hned několik akcí.
Pro širokou veřejnost to byla beseda s regionální autorkou a nutriční terapeutkou
Zuzanou Švédovou a také cestovatelská přednáška manželů Márových, která byla
přeložena z března. Kromě toho také knihovnu navštívilo hned několik tříd z místní
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základní školy ať již v rámci hodiny českého jazyka nebo v rámci prezentace knihovny,
kterou jsem pro žáky připravila. Několikrát dorazily také děti z družiny a nechyběly ani
děti z místní mateřské školy.
Zuzana Švédová – Zdravou stravou proti únavě
Stůl plný zdravých dobrot čekal v pátek 11. 9.
na všechny, kteří se vypravili do naší knihovny. Na
programu byla beseda s nutriční terapeutkou a
autorkou knihy Zdravou stravou proti únavě
Zuzkou Švédovou, která za námi přijela
z nedalekého Bedihoště. Povídali jsme si o
zdravých potravinách, jež umí zasytit a dodat
organizmu potřebnou energii. Nahlédli jsme do
jídelníčku našich předků, úžasného zdroje
inspirace, a podívali jsme se i do světa bylinek,
koření či kávy. Besedu doplňovaly tipy na
jednoduché zdravé recepty a po celou dobu bylo
možné některé pokrmy a nápoje zkoušet a
ochutnávat. Zuzka Švédová pro nás připravila
výbornou pohankovou bábovku s ořechy, kterou
jsme mohli doplnit domácími švestkovými
povidly, pohankový kváskový chléb, cuketovou pomazánku a také chia pudink
s ovocem lahodící oku i chuťovým pohárkům. K pití jsme mohli ochutnat výborné
bylinné čaje. Na závěr jsme měli prostor na dotazy a zájemci měli možnost zakoupit si
knížku i s věnováním.
Návštěva dětí z místní MŠ
Ve čtvrtek 22. 9. dorazily do knihovny děti
a paní učitelky z místní mateřské školy z třídy
Květinky. Na úvod jsme si řekli něco o
knihovně, o knížkách a o čtení. A protože byl
první podzimní den, povídali jsme si i o
podzimu, o přírodě či o zvířátkách a jejich
přípravách na zimu. Jedním z takových
zvířátek je právě ježek, o kterém jsem měla
připravenou pohádku, a děti si pak také mohly
15

ježečky vymalovat v dokreslovačce. Kromě toho jsme ještě prostřednictvím obrázků
poznávali tradiční české pohádky. Jak se ukázalo, děti byly moc šikovné a všechno
věděly.
Márovi – Panama a Kostarika
V pátek 25. 9. jsme se společně s manželi
Márovými vypravili do Střední Ameriky. Na
programu byly hned dvě země, a to Panama a
Kostarika. Nejprve jsme se vydali do Panamy, kde
manžele Márovy ještě koncem ledna přivítala bohatá
vánoční výzdoba. Jako první nás čekala zastávka u
známého Panamského průplavu a dále jsme pak
poznávali místní přírodu i města. Navštívili jsme
i domorodou vesnici indiánů a s místním průvodcem
také obávanou chudinskou čtvrť, do které se jen tak
někdo nevydá. Dozvěděli jsme se také, jak fungují
kohoutí farmy a kohoutí zápasy. Nezapomenutelný
pohled nám nabídlo souostroví San Blas čítající
přibližně 365 ostrůvků. I druhá země, Kostarika, nám
nabídla spoustu zážitků, které s námi manželé Márovi
sdíleli prostřednictvím fotek a videí. Mohli jsme si prohlédnout budovu národního
divadla, typické kostely, tržnice, četné obchody se suvenýry. Viděli jsme ananasové či
banánové plantáže, krásné pláže a projížděli jsme i několika národními parky s mnoha
endemickými zvířaty a rostlinami. Neméně zajímavá byla návštěva čokoládové farmy,
kde bylo možné vyrobit si z kakaových bobů vlastní čokoládu, i noční návštěva pralesa.
Zuzana Valášková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Naše mateřská škola, tak jako ostatní školky, vstoupila do nového školního roku
ovlivněna epidemií Covid 19. Navzdory nepříznivé situaci je MŠ, až na krátké uzavření
na podzim, stále v provozu. Velmi pozorně sledujeme veškerá hygienická opatření a
sledujeme zdraví dětí. Bohužel, v této době musíme upozorňovat rodiče i na drobná
nachlazení a rýmu. Pečlivě jsme zvažovali, jestli bychom mohly alespoň některé
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naplánované akce pro děti uskutečnit. Moc nás mrzelo, že každoroční vánoční besídky,
které jsou tak oblíbené u dětí i rodičů se musely konat bez jejich přítomnosti.
Přesto, i tak se děti radovaly z dárků, které našly pod stromečkem, i když naučené
písničky a tanečky nemohly rodičům ukázat. Tímto bychom chtěli všem poděkovat za
dárky a příspěvky.
Velice jsme uvítali nabídku Divadla
Plyšového
medvídka
s netradičním
výukovým programem. Tento program
probíhal na školní zahradě samostatně po
jednotlivých třídách. Celý se věnoval
otázce zdravého životního stylu. Děti se po
celou dobu aktivně zapojovaly, běhaly,
poskakovaly a obcházely připravená
stanoviště, kde plnily různé tematické
úkoly. Celým programem děti provázel
„velký bacil“, kterého děti s ostatními pohádkovými postavami naučily správnému mytí
rukou a čištění zubů. Pohádkové postavy dětem zdůraznily nutnost pohybu a pobývání
na čerstvém vzduchu v přírodě.
V březnu 2021 naše MŠ oslaví 40 let
ode dne, kdy do ní poprvé vstoupily děti.
V roce 1981 se očekávaná MŠ otevřela
a nastoupilo do ní 120 dětí. MŠ pomáhala
připravit, vybavit a uvést do provozu
ředitelka Dagmar Ševčíková. Za těch 40
let prošla MŠ několika proměnami.
Vyměnil se všechen nábytek, škola
dostala nový kabát a nakoupilo se mnoho
nových
a
modernějších
hraček.
V současné době prochází změnou naše zahrada. Samozřejmě jsme chtěli tuto velkou
událost s dětmi, rodiči a hosty oslavit. Současná situace nám to však nedovolí. Věříme,
že se postupně vše zlepší a v květnu či v červnu se na školní zahradě uskuteční společné
odpoledne s rodiči a dětmi, kde si připomeneme tuto slavnostní událost – 40. narozeniny
MŠ.
Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ
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INVESTICE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dlouhodobě se snažíme o zlepšování prostředí pro děti i zaměstnance mateřské
školy. Vzhledem k nestandartnímu režimu provozu (COVID) jsme toto využili k dílčím
změnám celého areálu školky. Na jaře začala 1. etapa revitalizace zahrady, která bude
pokračovat i dalších letech. Postupně chceme změnit ráz pozemku tak, aby lépe
vyhovoval potřebám dětí. V revitalizaci spolupracujeme se Zahradnickým centrem
Marciánová, firma přišla s řadou inovativních nápadů.
Na zahradě byl zakoupen nový dětský prvek – skluzavka kombinovaná s průlezkou,
některé nevhodné dětské prvky byly zlikvidovány, jiné opraveny.
Pokračuje výměna nábytku ve
všech odděleních, všech skříní
a zázemí. Ve dvou odděleních jsme již
kompletně instalovali nové dveře.
Během celého roku bylo zakoupeno
množství pomůcek pro rozvoj
motoriky i podporu poznávání
a audiovizuální činnosti. V celé
školce je pro všechny pracovníky
k dispozici WI-FI připojení, v každém oddělení je nový notebook. Získali jsme také
novou tiskárnu, které slouží k přípravě nejrůznějších materiálů pro děti. Byla vyměněna
podlahová krytina ve spojovací chodbě jednotlivých oddělení, ve vstupech pro rodiče
s dětmi jsou nově zátěžové koberce. Ve všech chodbách bylo vyměněno osvětlení, nyní
je již úsporné. Nově byl také zakoupen fotoaparát, aby bylo možné zdokumentovat akce
(snad se situace bude zlepšovat a bude jich více) a nový reproduktor, který děti využijí
k nácviku nejrůznějších vystoupení. Ve dvou odděleních přibyly čističky vzduchu,
v letošním roce bychom rádi pokračovali také v dalších odděleních. Po dlouhých letech
se podařilo personálně provoz školky zabezpečit tak, aby nemuselo docházet ke
stěhování dětí při odpoledním spaní.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům, kteří to v této době nemají vůbec lehké
a snaží se dětem vytvořit příjemné prostředí. Děkuji také rodičům za jejich vstřícnost
a nápady. V neposlední řadě patří také poděkování městu Kostelec na Hané, bez jehož
výrazné podpory bychom se neobešli.
Oldřich Bezdomnikov, ředitel ZŠ a MŠ
18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KOSTELECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOBĚ KORONAVIRU
Naše Základní a mateřská škola v Kostelci na Hané se stejně jako zbytek českých
škol musela poprat s výzvou distanční výuky. Na jaře minulého roku nastala zcela nová
situace, se kterou se naše škola po roce práce, reorganizace, učení novým věcem (a to
především) a kompromisů dostala do stavu, za nějž se myslím nemusí stydět. Snaha
udržet standard výuky na takové úrovni, na niž byli naši žáci a rodiče zvyklí, znamenala
především zavést ve výuce zcela nové metody a postupy.
Od tohoto školního roku probíhá ve všech ročnících online výuka prostřednictvím
platformy Google Meet, přičemž všichni žáci využívají svůj Gmail, který jim umožňuje
nejen účastnit se online výuky, ale také následnou komunikaci s vyučujícími. Já i řada
mých kolegů jsme si ve výuce oblíbili interaktivní aplikace pro školy, jako je Umíme
to, WocaBee a řadu dalších.
Bohužel ne všichni žáci mají doma dostatečné technické zázemí pro podmínky
distanční výuky, a proto byly těm nejpotřebnějším žákům školou zapůjčeny notebooky
či tablety. Základním předpokladem pro fungující online výuku je samozřejmě nejen
dostatečné technické zázemí, ale především schopnost techniku správně používat
a využít všechny dostupné možnosti, které nabízí. Učit jsme se museli všichni,
a myslím, že pokud lze na současné, v mnoha ohledech náročné, situaci vidět nějaká
pozitiva, tak potom je to právě to, že jsme se všichni něco nového naučili. Věřím, že
tyto nově nabyté znalosti a schopnosti obohatí naši výuku i do budoucna. Řada
technických vymožeností je velmi dobře využitelná i v klasickém režimu výuky, kdy
například testování může probíhat prostřednictvím interaktivních formulářů, což
poskytne žákům okamžitou zpětnou vazbu a učitelům ušetří čas s opravami testů. A
takových příkladů možnosti využití nových technologií nalezneme do budoucna určitě
ještě mnoho.
Samozřejmě nic není ideální. Technika někdy nefunguje tak, jak bychom
potřebovali, vypadne internetové připojení, pokazí se sluchátka, program
nefunguje…Navíc, ne všichni žáci pracují vždy tak, jak bychom si my, učitelé,
představovali. Ale musím za sebe přiznat, že v převážné většině naši žáci pracují dobře
a že podpora rodičů je velká. Naše škola má jen mizivé procento žáků, kteří se do
distančního studia nezapojují, a to v současnosti rozhodně není samozřejmost!
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Proto bych chtěla touto formou poděkovat všem trpělivým a vstřícným rodičům,
kteří své děti ve výuce podporují a s námi učiteli spolupracují. Moji skvělí kolegové a
kolegyně i v této frustrující době vymýšlí různé aktivity pro naše žáky, kterými se snaží
zpestřit a oživit hodiny i čas mimo rámec školní výuky. Tady jsou některé z nich:
Tereza Večeřová
KRAJINA MÝCH SNŮ…
je název letošní výtvarné soutěže, která proběhla v rámci zpříjemnění distanční
výuky na 2. stupni naší základní školy. Toto široké téma umožnilo dětem zamyslet se
nad svými sny, uvědomit si, po čem touží… a především: jak to na oněch místech
vypadá. Do soutěže poslalo svou kresbu nebo malbu 20 žáků 6. – 9. ročníku. Ocenit ty
nejlepší nebylo jednoduché, a proto jsem se rozhodla zaslané práce rozdělit do 2
kategorií se třemi oceněnými a jedním čestným uznáním. Poradní hlasy při hodnocení
nejlepších prací měli Mgr. Šárka Kvapilová a PaedDr. Miloslav Marcin.
Gratulujeme vítězům a tleskáme všem, kteří tvořili!
I. Kategorie (6. a 7. ročník):
1. místo: Spurná Denisa (6.A)
2. místo: Šolcová Vanesa (7.B)
3. místo: Protivánková Lucie + Monika (7.B)
Čestné uznání: Bräuerová Viktorie (6.B)
II. Kategorie (8. a 9. ročník):
1. místo: Pitnerová Pavlína (9.A)
2. místo: Rozehnalová Kateřina (9.A)
3. místo: Doleželová Kristýna (9.A)
Čestné uznání: Krejčí Gabriela (9.A)

Jarmila Kalvodová
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ÚNIKOVÁ HRA VE VÝUCE FYZIKY
Jednoho krásného, zimního dopoledne zamkl někdo žáky 6.B v urychlovači v Cernu.
Jediné, co žáci věděli, že za 40 minut se urychlovač zapne. V ten okamžik, kdy je
urychlovač spuštěn do provozu, ničí živé organismy. Jedinou šancí bylo získat
čtyřmístný kód, který zajišťoval včasný únik pryč do bezpečí. Žáky čekaly 4 úkoly
zaměřující se na magnetizmus a magnety. Museli například správně učit části magnetu,
pojmenovat indukční čáry, rozhodnout které látky jsou feromagnetické a které nikoliv.
Byl to náročný boj s časem, během nějž museli žáci odolávat stresu a kouzelnému
zpěvu malých Einsteinů. Nakonec se všem povedlo z urychlovače uprchnout včas a
navíc si každý odnesl i známku z fyziky.
Květa Mašláňová

HODINY SLOHU PŘI DISTANČNÍ VÝUCE
Jak to pojmout? Psát 45minutovou slohovku před kamerou není úplně šťastné využití
času dětí ani učitele, ale takový rozhovor "face to face", to zní už lépe. Slohový útvar
„Rozhovor“ pojali žáci 5.A interaktivně, jako rozhovor s naším panem starostou.
František Horák byl velmi ochotný odpovídat žákům na libovolné otázky. Oni se tak
učili formulovat otázky, pokládat je slušnou formou a navíc zjistili, že pan starosta je
otevřený komunikaci se všemi. Tímto mu ještě jednou děkujeme za tuto možnost. Při
prezenčním vzdělávání je kladen důraz na skupinové práce, které rozvíjí mnoho
kompetencí. I my v ní vidíme velkou devizu, proto byla snaha to nějak využít i při online
výuce. Práce v centrech aktivit je pro 5. A oblíbeným zpestřením školních dnů, tak si
to vyzkoušeli tentokrát trochu jinak. 5 různých skupin v 5 různých online místnostech
- to vše ale v jeden čas. V dílně psaní, čtení, centru matematiky, hravého cestování
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i ateliéru se společně ponořili do tématu "Cestujeme po Evropě" a kromě společného
zvládnutí pracovních listů se učili vyhledávat informace, sdílet je, rozdělit si práci,
diskutovat, ohodnotit svou práci a to vše na dálku přes kameru.
Třídní učitelka postupně přecházela z "místnosti do místnosti" a reflektovala práci
dětí, případně malinko pomohla. Podmínky byly ztížené, ale výsledky úžasné. Centra
aktivit nám tak opět pomohla zpestřit náročné online hodiny.
Zuzana Nedomová
EXKURZE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU VE VODNÍ ELEKTRÁRNĚ HUČÁK A
V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN
I v této nelehké době, kdy není možné realizovat s žáky exkurze a výlety, jsme si
s žáky 9. ročníku oživili hodinu fyziky on-line exkurzí ve vodní elektrárně Hučák
s přednáškou o obnovitelných zdrojích energie a návštěvou jaderné elektrárny Temelín.
První exkurze se konala
22. 1. 2021 a druhá 5. 2. 2021.
Malá vodní elektrárna Hučák
v Hradci
Králové
je
v provozu více než 100 let.
Paní
průvodkyně
nás
seznámila s principy využití
zdrojů energie využívajících
sílu vody, větru, Slunce a
umožnila
přístup
k materiálům zabývajících se
biomasou a principem geotermální energie. Virtuálně jsme si prošli nejen vodní
elektrárnu Hučák, ale pomocí počítačové simulace a virtuální prohlídky jsme se podívali
i do vodní elektrárny Štěchovice. Viděli jsme simulaci Kaplanovy, Francisovy i
Peltonovy turbíny, virtuálně si prohlédli generátor vodní elektrárny a dokonce jsme si
„prolezli“ potrubím. Poté jsme si prohlédli větrnou elektrárnu Janov a popsali princip
fungování solární elektrárny. Virtuální exkurze byla zakončena soutěží o věcné ceny,
kterou vyhrála Pavča Pittnerová. Dárečky na ni již čekají ve škole.
V jihočeské elektrárně Temelín jsme si udělali virtuální prohlídku, navštívili jsme
reaktorový sál, který je přístupný pouze v době odstávky, strojovnu, prohlédli jsme si
primární, sekundární i terciální okruh a byli jsme i na dně chladící věže. Pomocí
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počítačové simulace jsme si přiblížili princip výroby elektrické energie v jaderné
elektrárně, popsali jsme si řízenou štěpnou reakci uranu a prohlédli jsme si simulaci
parogenerátoru. Na konci exkurze opět následovala soutěžní otázka, kterou správně
odpověděla Hanka Nová a budou jí po návratu do školy čekat věcné ceny. Gratulujeme
Hance i Páje.
Pavla Enevová

DOMOV PRO SENIORY
ŽIVOT NA DOMOVĚ V DOBĚ KORONY II.
Na konci měsíce srpna jsem do Kosteleckých novinek napsal: „Čeká nás ještě velký
boj, hodně odříkání, odpovědné práce a spousta odpovědnosti vůči sobě, klientům
a svým rodinám.“ Strašně jsem si přál být špatným prorokem. Bohužel, situace taková
nastala a je ještě horší. V říjnu a listopadu se covid -19 nevyhnul našim zaměstnancům
a ani klientům. Díky včas zajištěným antigenním testům jsme eliminovali přenos
onemocnění přes zaměstnance.
Snažili jsme se chránit klienty všemi prostředky a možnostmi, ale bohužel dva klienti
byli v listopadu pozitivně testováni a svůj boj s nemocí prohráli. V polovině listopadu
vláda mimořádným opatřením stanovila pravidelné testování zaměstnanců (my je
prováděli již od 15.10). V průběhu prosince se situace na domově stabilizovala.
Po prodělaném onemocnění a nařízené izolaci se postupně vrátili do práce všichni
zaměstnanci. Pravidelné kontroly zaměstnanců i klientů nám umožnily v adventu
alespoň malinko zpříjemnit dny našim klientům.
Rok 2020 jsme končili na domově bez výskytu onemocnění Covid-19. V měsíci
prosinci jsme tak mohli uspořádat tři malé akce pro naše uživatele. „Výlov rybníka aneb
není rybník jako rybník“ již tradiční akce, která se těší velké oblibě. Vedení zakoupilo
živé ryby a personál domova následně ryby připravil na grilu. Pro obyvatele to byl velmi
nevšední a především zábavný zážitek. Ochutnávka připravených ryb probíhala
netradičně na pokojích klientů.
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Další akcí byl Mikuláš. Mikulášská
družina náš domov navštívila oproti
minulým rokům výrazně v menším
počtu, zato řádně otestovaná a s
respirátorem. Dárky a punč se rozdávali
na pokojích klientů. Z úsměvů všech
bylo zřejmé, že potěšeni byli všichni a
punč moc chutnal. Na závěr roku nám
splnili přání hudebníci z Moravské
filharmonie Olomouc. V rámci projektu
Ježíškova vnoučata, zahráli pod okny
našim obyvatelům.
PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM
Město Kostelec na Hané poskytlo finanční dar za nelehkou práci v době nouzového
stavu. Všechny potěšilo, že město jako zřizovatel těžkou práci zaměstnanců na domově
vnímá a dokáže ocenit. Rovněž velmi milé a potěšující bylo předání pozornosti pro
pracovníky v přímé péči od vedení obce Smržice. Pan starosta s panem místostarostou
předali zaměstnancům veselé ponožky „DĚDOLES“ s tématikou medicína.
ZAČÁTEK ROKU 2021
V lednu byl z hospitalizace vrácen klient bez provedeného PCR testu. Díky našim
protiepidemickým opatřením jsme klienta otestovali a zjistili pozitivitu. Neumím si
představit ty následky, když bychom nebyli takto důslední a opatrní. Po 21 dnech
pobytu na izolaci byly testy negativní a klient byl přestěhován zpět na svůj pokoj.
JSME NAOČKOVÁNI…
První dávku jsme v rámci prvotního projektu Olomouckého kraje dostali 11.1.2021.
Vzhledem k informacím v médiích o nedostatku vakcín, jsme začali mít trochu obavu,
jestli druhá dávka bude aplikována. Naštěstí se povedlo a v pondělí 1.2.2021 jsme
dostali i druhou dávku vakcíny Pfizer/BioNTech. První dávka u všech navakcinovaných
proběhla bez vedlejších účinků. Druhou dávku výrazně lépe snášeli klienti, opět všichni
bez jakékoliv reakce. U některých zaměstnanců se objevily teploty, zimnice a únava.
Naštěstí potíže během dvou dnů odezněly. Naočkováni jsou téměř všichni klienti a cca
70 % zaměstnanců. Očkování bylo dobrovolné. Jsem rád, že se nechala naočkovat
většina zaměstnanců.
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OSLAVA ŽIVOTNÍHO JUBILEA
V úterý 2. února 2021 jsme v Domově
pro seniory Kostelec na Hané oslavili
životní jubileum 100. narozeniny našeho
obyvatele pana Františka Lukáška.
Vzhledem k současným preventivním
opatřením byla uspořádána malá oslava za
přítomnosti personálu domova. Nechyběla
však narozeninová výzdoba, dort, přípitek,
dobrá nálada. Součástí oslavy bylo
i sfouknutí svíček oslavencem.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří nejen v době nouzového
stavu byli a stále jsou vystaveni psychickému i fyzickému tlaku, za příkladný přístup
k plnění pracovních povinností. (Mimořádná směnnost ve dvou od sebe oddělených
týmech, práce na covid oddělení, odpovědnost v chování a dodržování doporučení
i mimo zaměstnání).
Rovněž děkuji všem, kteří nám drží pěsti, sdělují slova uznání, chvály a cenní si
práce všech na domově při ochraně nejzranitelnějších. Bohužel najdou se i tací, kteří
naši práci zlehčují, šíří nepravdy, až sci-fi příběhy. I těmto lidem přeji vše dobré,
pozitivní mysl a hlavně negativní testy.
David Ševčík, ředitel

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST V DOBĚ COVIDOVÉ
Možná by se zdálo, že v současné době se život ve farnosti zastavil a zůstal celý rok
na bodu mrazu. Opak je však pravdou. I přes vládní hygienická opatření, která nás
začala před rokem omezovat a která narušila zaběhlý řád věcí takovým způsobem, který
nikdo nezažil, se člověk věřící nepřestal utíkat k Pánu Bohu. S postupným snižováním
počtu účastníků bohoslužeb, začalo přibývat možností, jak se mší svatých účastnit jiným
způsobem. Představitelé církve proto vydali dispens od účasti na bohoslužbách (tj.
výjimku, že neúčast na nedělní mši svaté a zasvěcených svátcích v kostele není
hříchem). Loňské Velikonoce, největší svátky křesťanů, tak farníci prožili uzavření
doma u různých sdělovacích prostředků. Nově jsme tak mohli být součástí společenství
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při mších svatých v různých kostelích, kde by se řada z nás nedostala, nebo nás ani
nenapadlo, tyto kostely někdy navštívit. Pouze minimální dovolený počet lidí při mši
svaté byl důvodem raději kostelecký kostel pro veřejnost uzavřít. Místní kněz P. Petr
Šimara však sám pokračoval ve sloužení mší na dané úmysly. Po domluvě bylo možné
individuálně přijmout svátosti.
Až slavnost Božího těla byla jednou z prvních společných slavností, protože
docházelo k pozvolnému rozvolňování opatření. V neděli 14. června se u třech
venkovních oltářů v ulici Rynk (u Menšíků, u Laňků a u Mlčochů) uskutečnil tradiční
obřad s průvodem a živou hudbou zakončený v kostele u hlavního oltáře.
Iniciativou Uměleckého kovářství Stawaritsch a z rozhodnutí farnosti se v první
polovině loňského roku zrealizovala obnova Misijního kříže před kostelem, který zde
stával do 80. let minulého století. Při slavení kostelecké Jakubské pouti byl v neděli
26. července tento obnovený kříž slavnostně požehnán. S určitou obavou, ale o to s
větším úsilím, bylo uspořádáno tradiční kulturní odpoledne ve farním areálu.
Bylo nutné zajistit řadu nezbytných hygienických opatření a některé formy
občerstvení jsme si museli odpustit. „Sósecké pokec“ ve vinném sklípku ani ochutnávku
vín jsme za těchto okolností nemohli nabídnout. Celým odpolednem nás provázala
country kapela Akvarel, která vydržela hrát a zpívat až do večera.
Ve vystoupení scholy se přestavila křesťanská mládež pod vedením Lenky
Vyroubalové. Za držitele hanáckých folklorních tradic vystoupily soubory Malý Kosíř
a Kosíř a připomněly nám jadrnou hanáčtinou a tanečky naše písničky. Zábavné soutěže
pro děti a skákací hrad bavily spolu s ochotným kovářem Františkem Kalábem všechny
děti, a že jich bylo. I díky dobrému počasí se této akce zúčastnilo přes 200 návštěvníků
a nutno podotknout, že to byla jedna z mála velkých kulturních akcí, která se v létě v
Kostelci uskutečnila. S obavou o šíření infekce se všichni chovali ohleduplně
a zodpovědně, a i díky tomu se následně nepotvrdilo ani nešetřilo žádné nakažení
Coronavirem. Všem za to velké díky.
Od října došlo opět vlivem boje proti šíření infekčního onemocnění ke stejným
opatřením, jako na jaře. Na zákaz podání rukou při vyjádření pokoje a nepřítomnost
svěcené vody v kropence se již přivyklo. Nově však přibyl „pohádkový“ zákaz zpívání
během obřadů v kostele. Reakcí na procentuální limit účastníků mší svatých se zavedl
zapisovací formulář, který byl později nahrazen elektronickou podobou. Vánoce, jako
svátky každého z nás, tak mohly být v kostele slaveny, ale tradiční zpívání koled se
muselo omezit jen na úzký počet zpěváků na kůru. Na konání Půlnoční mše svaté byla
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udělena výjimka ze zákazu nočního vycházení, připomenutí narození Ježíše Krista se
však účastnilo daleko menší množství lidí. Živý betlém ani zpívání koled u jesliček se
sice nekonalo, přesto navštívit vyzdobený kostel s betlémem a jesličkami umožněno
bylo.
Je mylnou myšlenkou, že nyní již vlastně nemá do kostela kdo chodit, protože
nejstarší lidé zůstávají z obavy o zdraví doma. Pokud byl někdo od Nového roku na mši
svaté v kosteleckém kostele, nemohl přehlédnout bělostný zástup dětí a mládeže kolem
našeho kněze. Počet ministrantů, jak se říká „pomocníkům“ kněze v presbytáři při mši
svaté, se v této smutné době značně rozšířil. Při dodržení všudypřítomných
hygienických pravidel mají věřící děti jednu z mála možností, kde se mohou setkávat
a poskytnout touto formu svoji službu, když zpívat nemohou. Nejen při nedělních
bohoslužbách, ale i při křtech, svatbách a častých pohřbech je tak možné sledovat i 16
ministrantů, kde polovinu tvoří děvčata, což bylo dříve prakticky nemožné. Od
letošního roku totiž oficiálně povolil papež František přítomnost žen kolem obětního
stolu.
Křesťanské hodnoty jsou tak ještě více přiblíženy mladým, a ti mají možnost stavět
svoje uvědomění na těchto základech. Co více si může přát pro naši budoucí společnost.
I vlastní péče o naši kulturní památku během roku nezahálela. Připravilo se
a zrealizovalo obnovení Misijního kříže, na kterém se sponzorskou formou nejvíce
podílelo Umělecké kovářství Stawaritsch s využitím jeřábu pana Kopečného. Nad
dřevěným křížem s novým korpusem je nyní železná kopulovitá stříška podle
původního vzoru. Kříž je usazený do pískovcového podstavce s nápisem: Můj Ježíši
milosrdenství! Sv. Missie 1922, který obnovil výtvarník Pavel Surma.
Uvnitř chrámu sv. Jakuba Staršího došlo k první etapě restaurování čtvrtého bočního
oltáře Ukřížování Páně. Druhá etapa a pokračování v restaurování dalších soch jsou
plánovány na rok letošní a věříme, že i díky poskytovaným dotacím z Ministerstva
kultury ČR, města Kostelec na Hané a Olomouckého kraje se to podaří. Na konci
minulého roku se po schválení Památkovým úřadem podařilo vyměnit dřevěné okenice
kostelní věže za dřevěné žaluzie. Důvodem byly špatné akustické a statické podmínky
při zvonění doplněnou soustavou našich zvonů. Původní okenice se zachovaly
nezničené a zůstaly uložené ve věži kostela. Činnost kostelecké farnosti je podporována
z rozpočtu města Kostelec na Hané, za což patří všem zastupitelům srdečné díky.
Vynaložené prostředky jsou transparentně a viditelně vynakládány do naší nejkrásnější
kulturní památky, kterou zde máme. Těm, kdo v této nelehké době přispívají na opravu
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kostela a provoz farnosti finanční částkou nebo vlastní pomocí či přímluvou, patří velké
poděkování a naše vděčnost.
FARNÍ PŘEHLEDY
V uplynulém roce bylo v naší farnosti uděleno 26 křtů. Svátost manželskou přijaly
v kostele sv. Jakuba Staršího 4 páry. Celkem jsme se při pohřbech rozloučili s 16
zemřelými.
V letošním roce očekáváme následující události:
1. dubna – Zelený čtvrtek – mše svatá na památku poslední večeře Páně
2. dubna – Velký pátek – pobožnost křížové cesty a Velkopáteční obřady (den přísného
půstu)
3. dubna – Kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu od 10:00 – 16:00
3. dubna – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
4. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9. května – Svátek matek
22. května – Vigilie k Duchu Svatému ve 20:00
28. května – Noc kostelů
31. května – Poslední májová pobožnost ve Stařechovicích se mší svatou v 18:00
6. června – Mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně v 9:30 (lidově tzv. Boží tělo)
29. června – Adorační den farnosti (kostel otevřen k modlitbě od 10:00 – 18:00), poté
slavnostní mše sv.
25. července – Jakubská pouť – Poutní mše svatá v 9:30
29. srpna – Mše svatá na poděkování za úrodu v 9:30 (kostelecké hody)
5. září – Poutní mše svatá ve Stařechovicích ke cti Narození Panny Marie v 9:30
28. září – Poutní mše sv. ke cti sv. Václava, patrona českého národa a farního kostela v
Ohrozimi
17. října – Slavnostní mše svatá k 249. výročí posvěcení kostela sv. Jakuba Staršího v
9:30
24. října – Misijní neděle
2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (mše svatá na hřbitově v 16:00)
28. prosince – 1. neděle adventní (žehnání adventních věnců v 9:30)
24. prosince – Půlnoční mše svatá ve 22:00
25. prosince – Mše svatá Slavnost Narození Páně v 9:30
25. prosince – Kostel otevřen k prohlídce betléma od 14:00 – 16:00
26. prosince – Mše svatá k svátku Svaté Rodiny (obnova manželských slibů v 9:30)
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31. prosince – Mše svatá na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2021
v 17:00
Je zatím otázkou, v jakém rozsahu se bude moci vše připravit a co dovolí vládní
nařízení a hygienická opatření, protože naší společnou snahou je chovat se zodpovědně
a ohleduplně. Nejaktuálnější informace pro život farnosti jsou na webových stránkách
www.kostelec.dpv.cz
Přejeme pevnou víru a odhodlání, že s Boží pomocí vše zvládneme a zase bude lépe.
Nikdo nám přece nezakázal, abychom se měli navzájem rádi, což můžeme projevit
milosrdenstvím a službou potřebným. Myslete na to, když Vás o to někdo požádá, nebo
potřebné sami potkáte. Jak řekl Ježíš: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých
nejmenších, mne jste učinili“.
Jiří Vrba

MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum je od
října zavřené, jako většina
aktivit všude. Protože
situace je, jaká je, a než
bude provoz opět zahájen,
rozhodli jsme se neotálet a
přivést děti alespoň k
procházkám po Kostelci.
Od 1. března je na
stránkách města přístupná
interaktivní hra pro všechny malé i velké děti, projděte se po našem městě a navštívíte
místa, která pro vás budou možná i nová.
Děkujeme za spolupráci a podporu městu Kostelec na Hané a věříme, že si užijete
zábavné procházky. Samozřejmě vzhledem k dané situaci prosíme o dodržování
vládních opatření. Tato hra slouží především k rodinné aktivitě s dětmi, nikoli jako
skupinová! Celá hra je komponovaná pouze na katastrálním území Kostelce na Hané.
Veronika Zapletalová
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TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Všechna družstva poměrně
úspěšně vstoupila na podzimního
kola soutěží. Družstva mladších a
starších žáků B se účastnili
mistrovských
utkání
Ligy
olomouckého kraje a družstva A
se účastnila prestižnější společné
soutěži Ligy moravskoslezského
a olomouckého kraje.
Po dosud odehraných kolech, která bohužel opět přerušila opatření proti Corona viru,
jsme se umístili následovně:
Družstvo starších žáků A na 2. místě.
Družstvo starších žáků B také na 2. místě.
Družstvo mladších žáků A na 1. místě.
Družstvo mladších žáků B na 4. místě.
Družstvo mladšího dorostu se účastní 2. ligy mladší dorostenci Morava – jih a jsou na
8. místě v tabulce.
MLADŠÍ ŽÁCI B PO POSLEDNÍM ODEHRANÉM UTKÁNÍ (foto nahoře)
Jelikož došlo k přerušení soutěže z důvodu nařízení
vlády, byla další kola zrušena. Vidina budoucího
dohrání soutěže se odhadovalo na jaro roku 2021, ale
aktuální situace nevypadá pro sportování vůbec
příznivě. Před koncem roku se po částečném uvolnění
opatření dařilo zrealizovat několik tréninků, kdy byli
hráči rozděleni do menších skupin po cca 10 hráčích a
trénování na venkovním hřišti. Na posledním tréninku
nás zachytil i štáb České televize, který právě natáčel
medailonek
HÁZENKÁŘSKÉ
AKADEMIE
OLOMOUCKÉHO KAJE pro nadcházející Mistrovství
světa házené mužů. Ke shlédnutí na přiloženém odkazu:
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1tPZqMFRGEhXQr3DmfHBKKlwd3H3BXEykit
Ck6xCqjJM2AUQeb2uU3VFk&v=alKTlDAZi1Q&feature=youtu.be

30

Bohužel jsme byli odkázáni na individuální tréninkovou činnost. Což znamená, že
za pomocí sociálních sítí dostávali rodiče odkazy na instruktážní videa, podle kterých
si mohli hráči sami doma podle chuti trénovat různé dovednosti. Ale nic z toho
nenahradí spolupráci stejně nadšených dětí na hřišti nebo v hale. Snažíme se reagovat
na různé výzvy a předávat úkoly našim svěřencům. Díky tomu se může hráč mladších
žáků Martin Schönfeld pochlubit vyhraným míčem podepsaný hráčkami České
reprezentace. Na fotce vítěz soutěže i se svojí výhrou . Na konci listopadu se trenéři
zapojili do výsadby nových stromků u sportovního areálu v Kostelci na Hané. Počasí
sice chladné, ale nálada výborná.

SPOLUPRÁCE S GJW
Podařilo se nám navázat spolupráci
s gymnáziem
Jiřího
Wolkera
v Prostějově a díky tomu vznikla od
školního roku 2020 – 2021
sportovní třída se zaměřením na
házenou. Díky této spolupráci je
házená zařazena přímo do výuky.
Kolektiv trenérů TJ SOKOL Centrum Haná

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
MUŽI – SEZÓNA 2020/2021
Jarní část sezóny 2019/2020 byla z důvodu epidemie koronaviru zrušena. Letní
rozvolnění opatření nám dalo naději, že se vše vrátí pomalu do normálu, ale jak se
ukázalo, rozvolňovalo se příliš rychle až lehkomyslně. Příprava začala v prvním
srpnovém týdnu. Pomalu jsme skládali tým na další sezónu, příprava vrcholila prvním
kolem českého poháru, zápasem s Telnicí, který se nám vůbec nepovedl. Na přestup
přišel z Litovle Jirka Číhal (výměnou za J. Smékala - přestup do Litovle), který již
v Kostelci působil, dále mladíci z Nového Veselí, Jan Ševčík a Martin Hanták,
(odchovanci) a z Karviné pivot R. Bílek také 19 letý mladík a M. Halama pravé křídlo.
V září jsme odehráli dva zápasy, a to v domácím prostředí, s rezervou Maloměřic
a silným týmem Velkého meziříčí. Oba duely jsme vyhráli a měli tak velmi úspěšný
vstup do soutěže. Bohužel ale opět došlo k zastavení amatérských soutěží a do konce
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roku vzhledem k epidemiologické situaci se soutěž nerozběhla. Ve stejné duchu
z důvodu uzavřených vnitřních sportovišť probíhá i začátek roku.
Kluci trénují individuálně, pouze dle svých možností. Jen mladíci, kteří alternují
v extraligových kádrech absolvují tréninkový dril. Věříme, že situace se přes léto
uklidní a my budeme moci začít plnou přípravou na další sezónu. Letošní jaro se podle
vývoje situace zřejmě opět hrát nebude.
Hráčský kádr:
Brankáři: Pavel Navrátil, Jan Majer, Tomáš Varha
Křídla: Václav Prášil, Dušan Knápek, Martin Hanták, Martin Popelka, Miroslav
Halama, Aleš Kiš
Pivoti: David Palička, Roman Bílek
Spojky: Marek Dostál, Marek Grepl, Lukáš Varhalík, Rostislav Podhrázký, Jan Ševčík,
Jiří Číhal, Michal Nevrla, Martin Švec
Trenéři: David Ševčík, Martin Grulich
David Ševčík, trenér
MINIŽÁCI JSOU UŽ TÉMĚŘ ROK BEZ KONTINUÁLNÍCH TRÉNINKŮ A
SOUTĚŽÍ
Stejně jako všechny ostatní sporty, kroužky, koníčky zažívají také nejmenší
kostelečtí házenkáři kruté časy, které jsme si ještě před rokem nikdo vůbec nedokázali
představit. Již téměř rok jim chybí běžný pestrý a vyvážený způsob života, který se
v současnosti stal ohrožením pro společnost. Děti postrádají životně důležité sociální
kontakty, jejichž studnicí kromě školy byly i házenkářské tréninky, utkání, soutěže,
turnaje, kde zažívaly vyváženou dávku emocí, které formují jejich psychiku. Fyzická
aktivita se vlivem absence organizovaných aktivit snížila téměř na nulu, což u dětí ve
zlatém věku motoriky (7-10, příp. 12 let) je velmi problematické.
V kostelecké házené hledáme cesty, jak děti udržovat ve fyzické, sociální i psychické
kondici, ať už zadáváním individuálních cvičení, pokusům o on-line tréninky, ale
především při jakékoliv možné příležitost je dostat zpět do kolektivu a do tréninkového
procesu. Víceméně podle dnes již dlouhodobých zkušeností je možné konstatovat, že
v podstatě jediný trénink pro děti do 10 let, který má význam, je ten přímo v daném čase
a stejném prostoru praktikovaný. Ostatní varianty se ukázaly jako obecně
neproveditelné, příp. proveditelné pouze u jednotlivců, a to vzhledem k přímé závislosti
na v současné době extrémně přetížené rodiče.
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Nepatrných několik příležitostí zatrénovat si ve velmi omezeném režimu v různých
podmínkách využila s obrovským nadšením většina dětí (resp. rodičů). Škoda, že to
nebylo na dlouho. Nezbývá nám tedy než věřit, že budoucnost dětí nezůstane
lhostejností a budou se moci v krátké době vrátit ke svému vývojově generacemi
prověřenému způsobu života.
TJ Sokol KnH – HK

SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
SAVANA V ROCE 2021
Stejně jako koncem roku 2020
i nyní je sportovní činnost
našeho klubu pozastavena.
Aby nebyl návrat k tréninkům
tak bolestivý, snažíme se
udržovat v kondici. Jednou
z možností
je
míření
„nasucho“,
posilování
s gumami, cvičení na posílení
středu těla a rukou, běh, chůze
a další.
Těmto činnostem se věnují všichni střelci včetně našich nejnovějších přírůstků
Aničky Myškové a Kristinky Horákové, které trénují pod vedením Ireny Hynkové.
Anička si již vyzkoušela jak halové, tak část venkovních závodů. Kristinka na svou
premiéru čeká.
Holky jsou velmi šikovné a myslím, že se můžeme těšit na hezké výkony i výsledky.
Na tento rok bylo naplánováno 14 závodů, z čehož 12 z nich mělo proběhnout v rámci
českého poháru a 3 v rámci poháru světového (pozn. Bohemia cup se započítává jak do
obou soutěží). První 2 „halovky“ byly zrušeny a vypadá to, že březnové halové
mistrovství čeká stejný osud.
Doufáme, že s příchodem venkovní sezóny již budeme moci začít plně trénovat
a závodit. Máme se na co těšit! Kromě závodů domácích jsou v plánu i mezinárodní –
Croatia Cup ve Veliko Trgovišti a mistrovství světa v litevském městě Ventspils. Jestli
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opravdu proběhnou, závisí na vývoji pandemie a rozhodnutí International Crossbow
Shooting Union.
Savana KKK

FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
FOTBAL V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Stejně jako ostatní sporty či
volnočasové aktivity, ale celý běžný
život, i naše fotbalisty poznamenala
v roce 2020 pandemie nemoci Covid-19,
a příliš se toho bohužel nezměnilo ani na
začátku letošního roku. Loňské jaro,
které mělo startovat ke konci března,
bylo těsně před jeho zahájením
přerušeno, aby byla posléze celá jarní
část, a následně i komplet soutěžní ročník
2019/2020 ukončen a anulován.
Během různých opatření, která byla vládou průběžně nastavována, jsme tak mohli
trénovat pouze ve dvojicích, někdy v šesti nebo se nemohlo trénovat vůbec, a to se
bohužel týkalo i malých fotbalistů. U této skupiny nás pak celé omezení trápí nejvíce
a doufáme, že jakmile všechny opatření pominou a vrátíme se běžnému životu, uvidíme
naše svěřence opět běhat po fotbalových hřištích a střílet soupeřům branky! Jakmile
opadla první vlna pandemie, vrátili jsme se krátce na fotbalové trávníky a díky tomu
jsme 6. června mohli uspořádat přátelské charitativní utkání se soupeřem TJ Sokol
Čechovice. Z výtěžku ze vstupného a s přispěním jednotlivých klubů a místostarosty
Města Kostelec na Hané Ladislava Hynka, byl předán infekčnímu oddělení Nemocnice
Prostějov jako poděkování a podpora lékařů a personálu nemocnice s bojem
proti pandemií šek v celkové hodnotě deseti tisíc korun!
A protože nám prázdninová doba naštěstí umožňovala i jiné aktivity, mohli jsme
uspořádat již 9. ročník turnaje žen Hanácká kopačka, realizovat příměstský fotbalový
kemp pro děti, udělat turnaj veteránů, ale zejména jsme o hodovém víkendu mohli
přivítat návštěvníky hodové zábavy a již tradičního promítání letního kina v areálu
fotbalového hřiště. Promítání se uskutečnilo tentokrát až v neděli a návštěvníci mohli
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vidět třetí pokračováním úspěšné komedie 3BOBULE! I přes nepříznivé počasí dorazilo
do našeho areálu odhadem přes 200 osob včetně dětí a mohli jsme se těšit nejen z dobré
zábavy, ale také čerstvého popcornu.
Pak už jsme stihli v podzimní části odehrát pouze deset kol, abychom na konci října
uzamknuli hřiště a zatím se do něj nevrátili. Sezónu jsme ovšem měli rozjetou velice
slušně, muži prvního družstva skončili v 1.A krajské třídě po deseti odehraných
utkáních na 6.místě, „béčko“ bylo druhé a dorost byl dokonce první ve své skupině
krajské soutěže. Nicméně to vypadá, že budeme rádi, pokud se ještě letos dohrají
zbývající utkání podzimní části, aby mohly být podle nových pravidel realizovány
postupy a sestupy, ale skeptikové již nedoufají ani v to, a tak hrozí opět anulování celé
soutěže. Fotbal a celý organizovaný sport je tak s menší přestávkou již více než rok
přerušen a stále nevíme, kdy se budeme moci na hřiště vrátit. Doufáme ale, že se podaří
tento složitý boj úspěšně zvládnout a všichni se ve zdraví opět sejdeme v našem
sportovním areálu při sledování fotbalových úspěchů, ale hlavně našich malých
fotbalových nadějí!!!
Přejeme všem pevné zdraví a děkujeme za Vaši podporu!!!
Lubomír Baláš, sekretář FC Kostelec na Hané

SDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení spoluobčané,
Zima se nám snad už pomalu blíží ke konci a já bych rád přispěl několika řádky
a shrnul dění u hasičů. Asi všichni z nás pocítili dopady pandemie, která naše životy
provází již jeden rok. Omezení, která se nás dotkla, postihla i život všech hasičských
sborů v republice. Již od podzimu, kdy docházelo k postupnému zhoršování situace,
jsme se museli obejít bez mnoha akcí, které by se za normální situace konaly. Oželet
jsme museli tradičního Mikuláše, kterého jsme pořádali mnoho let. I každoroční
hasičský ples byl z důvodu epidemiologické situace zrušen. Jak si asi každý mohl
všimnout, za několik posledních měsíců na okraji města vyrostla hrubá stavba nové
hasičské zbrojnice. V součinnosti s vedením města a stavební firmou se neustále
pokračuje ve výstavbě, aby bylo vše hotovo dle plánu a my se mohli co nejdříve
přestěhovat do nových prostor.
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Nastalá covidová doba se bohužel dotkla i našich mladých hasičů. Většina soutěží
byla zrušena včetně pravidelně konaného pátečního kroužku. V loňském roce se naše
mládež zúčastnila soutěže požární ochrana očima dětí, kde se jedná o kreslení s požární
tématikou. Vyhodnocení soutěže proběhlo z důvodu vládních opatření až v prosinci.
Hodnocení bylo rozděleno do jednotlivých věkových kategorií.
Na prvním místě okresního kola se umístil Jakub Zapletal, dále Maruška Zapletalová
obsadila 1 místo v okresním kole a 3 místo v rámci krajského hodnocení. Mezi staršími
se umístila na 3 místě okresního kola Markéta Ehlová. Všem tímto velmi gratulujeme.
Z krajského programu dotací na mládež za přispění města jsme pořídili sací koš, savice,
štafetové hadice, proudnice a dokoupili dresy a čepice. Za tuto finanční podporu všem
děkujeme.
Na závěr bych tradičně věnoval pár slov k činnosti zásahové jednotky. Loňský rok
opravdu patřil k těm klidnějším, kdy jsme vyjeli k 38 zásahům. V letošním roce
evidujeme několik zásahu, kdy nejvážnějším byla zatím dopravní nehoda, která se stala
koncem měsíce února na železničním přejezdu v Kostelci, a vyžádali si několik
zraněných.
Michal Pospíšil, SDH Kostelec na Hané

MĚSTEM 50 LET
V červnu předešlého roku Kostelec na Hané oslavil padesáté výročí od udělení
statusu města. Stalo se tak 30. června 1970 rozhodnutím Jihomoravského krajského
výboru v Brně. Kostelec byl druhým největším okresním městem s rozlohou 1389 ha.
Na jeho území žilo 2450 obyvatel, z nichž 80% pracovalo v průmyslových závodech a
dojíždělo do zaměstnání do Prostějova, Lutína a Olomouce. Největším výrobním
podnikem zde bylo JZD, dalšími drobnými podniky byly Jihomoravské energetické
závody, míchárna krmiv, výrobní družstvo Stavba, 2 cihelny a oděvní tvorba.
Podoba města se od roku 1970 poměrně změnila. V průběhu 70. let začaly růst první
bytové jednotky a řadové domy na Sídlišti Sport, začaly vznikat nové ulice, díky nimž
se město rozrostlo do všech stran. V letech 80. bylo vystavěno obchodní středisko
Jednota, nová mateřská školka, která byla otevřena 15. března 1981, v roce 1984
započala I. etapy výstavby hloubkové kanalizace v rámci „Akce Z“, 1989 byla zahájena
výstavba jídelny a v 90. letech postavena „stará čovka“. Roku 1997 byla dostavěna nová
budova základní školy. V posledních 20 letech byly zrealizovány významné investiční
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akce, mezi které neodmyslitelně patří výstavba domova pro seniory, vybudování
kanalizace s čistírnou odpadních vod, revitalizace náměstí, sportovního areálu,
vybudování sběrného dvora, odkup a rozsáhlá rekonstrukce sokolovny.
Počátkem 70. let se převážná část veřejného života soustředila na brigádnickou práci
v „Akci Z“ a ideově podporované činnosti. Kultura se přikláněla k odkazu Petra
Bezruče, dobově příhodné kinematografii a folklóru v podání Hanácké besedy.
Ke konci 90. let a po roce 2000 byly pořádány výstavy, přednášky, zájezdy na
divadelní nebo baletní představení. Hanácký folklórní soubor Kosíř od roku 2004
organizoval několik ročníků mezinárodního folklórního festivalu, na kterém svou
kulturu a tradice prezentovaly soubory z Portugalska, Arménie, španělského
Katalánska, Bulharska, Turecka nebo Mexika. Kostelec na Hané se účastnil řady
Setkání Kostelců a třikrát je sám organizoval.
Sportu se věnovaly oddíly kopané, házené, nebo Sokola, pořádaly se i motokrosové
závody na Rolnické cihelně. Postupem času byla společensko-sportovní nabídka
bohatší. Fungoval zde Svaz dobrovolných hasičů, Junák, Český myslivecký svaz, Český
zahrádkářský svaz, lukostřelecký oddíl a další. V 90. letech se v Kostelci hrála nejvyšší
házenkářská soutěž extraliga a po roce 2003 Kostelec postoupil do interligy, kde se
udržel 2 sezóny.
Od roku 1970 se ve vedení města objevili Josef Dolívka, Josef Zbořil, František
Kudláček, Vladimír Vykopal, Josef Stara, Jiří Kintr, Vladimír Procházka, David Ševčík,
Ladislav Hynek, František Horák. V roce 1999 byla zřízena Městská policie.
Po padesáti letech je Kostelec na Hané stále druhým největším městem v okrese
s rozlohou 1388 ha a 2864 obyvateli. Mezi nejvýznamnější podniky našeho města patří
Kovářství Stawaritsch, držitel několika prestižních ocenění Nositel tradice lidových
řemesel, Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje a Živnostník roku 2015,
dále firma Makovec, a.s., Bexim Paletten s.r.o., AGRO Haná a.s., APEX Medical
Centrum, ASMONT s.r.o., KASTNER software s.r.o., Cafelier No. 523, Zahradnické
centrum Marciánová, Květiny Ptáčková s.r.o., TISKÁRNA JOLA, v.o.s. a mnoho
dalších firem a živností.
Karolína Hynková, Filip Štrunc
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TISKÁRNA JOLA, v.o.s.
30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TISKÁRNY
V lednu jsme oslavili 30. výročí založení
tiskárny JOLA, v.o.s. Naše začátky byly
zajímavé, první kroky naší činnosti se
odvíjely v garáži rodinné- ho domu, takřka
na koleně. Poté nám její prostory byly malé a za pomoci tehdejšího starosty ing. Jiřího
Kintra a zastupitelů města se nám podařilo koupit nemovitost v Bezručově ulici č. 53
v Kostelci na Hané a postupně vlastními silami vybudovat přístavbu, kde je velká
strojovna, knihárna a celé zázemí firmy. Za tu doby jsme tiskárnu vybavili postupně
novými stroji jak knihtiskovými, ofsetovými i knihárenskými a v neposlední řadě i
digitálním tiskem. Práci u nás našlo několik bývalých zaměstnanců zaniklé
prostějovské tiskárny, kteří nám v začátcích nemálo pomohli. Stali jsme se hlavně
regionální tiskárnou, ale naše tisky, zvláště různé publikace, knihy najdeme po celém
světě a to hlavně díky prof. Aleši Lebedovi, který u nás vydal mnoho svých odborných
prací. Našel si nás i zákazník z Německa, kam jsme vydali několik básnických sbírek.
Naším pravidelným klientem byl pan Josef Dolívka, který vydával své publikace,
programy a podobně.
Díky jeho podpoře k
nám
zavítalo
nemálo
umělců a grafiků, pro které
nám byla čest tisknout
jejich grafiky, novoročenky,
linoryty,
dřevoryty
nejvýznamnější
pan
Vladimír Komárek, paní
Grmelová, pan Weiser a
další. Postupně se Jola stala
víceméně rodinnou firmou.
Začínali jsme ruční sazbou,
knihtiskem, posléze jsme
přešli k ofsetovému tisku a digitálnímu tisku. Naší náplní jsou zpravodaje, katalogy,
brožury, knihy, letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky, provozní tiskopisy, vizitky,
poukázky, svatební oznámení, kalendáře. Některé tiskopisy vyžadují perforaci,
číslování, bigování, ražbu ochranných prvků. V knihárně potom zhotovíme různé vazby,
diplomové práce, kroniky, lepené bloky, kroužkovou vazbu, šití drátem, děrování,
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zakulacení rohu. Díky našemu vydavatelství nabízíme registraci knih ISBN, pro
distribuci knihovnám v celostátním měřítku. Abychom šli zákazníkům více vstříc,
máme pobočku - zakázkovou kancelář v Prostějově, Újezd 10, kde si může zákazník
zakázku zadat i vyzvednout. 30 let je kus života, něco se povedlo, něco bychom nyní
udělali jinak, někdy život přinese různé nástrahy a stále je co řešit, měnit, budovat a
někdy je k tomu i pořádný kus odvahy. Tak to prostě v podnikání je. Josef Kejzlar
tiskárnu založil ve svých 59 letech a jeho podnikatelský duch, odhodlání jej neopouští
ani v jeho 89 letech. Nezbývá než si přát zdraví, štěstí a pohodu do dalších let.
Pavel Rajtr

HYDROPONICKÉ SKLENÍKY
HYDROPONICKÉ
ZEMĚDĚLSTVÍ

SKLENÍKY

JSOU

TRENDEM

V OBLASTI

Pěstování
ovoce
a
zeleniny
v
hydroponických sklenících je trendem, který
se v posledních letech dostává i do České
republiky. Koneckonců, s hydroponií není
pozadu ani náš region – skleníky, které se
zaměřují na pěstování rajských jablíček
najdeme v Kostelci na Hané a ve Smržicích.
Podívejme se, jak to vlastně na takovém
skleníku vypadá a jaké výhody s sebou
hydroponické pěstování nese.
I když se může na první pohled zdát, že hydroponie je výstřelkem dnešní doby,
pravdou je, že se takto pěstovalo už před tisíci lety. Při tomto druhu pěstování se živiny
rostlince dodávají přímo ke kořenům prostřednictvím kapkové závlahy. Rajčata na
farmách v Kostelci na Hané a ve Smržicích zapouští kořeny v kokosovém substrátu
a živiny se jim míchají přesně na míru podle jejich aktuální potřeby – ať už vyžadují
více vápníku, draslíku nebo železa, vše se jim dodává přesně tak, jak potřebují. Díky
tomu pak rostliny prosperují a rajčata vynikají skvělou chutí a pravou rajčatovou vůní.
Hydroponické skleníky využívají nejmodernější technologie. Teplotu, vlhkost nebo
zastínění neustále monitorují počítače.
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Pod drobnohledem mají rostliny i zkušení agronomové. A co škůdci? O ty se stará
hromada dobrých brouků, pro které jsou ti škodliví potravou. Ochrana rostlin tak může
probíhat čistě biologicky bez chemikálií a pesticidů.
Zodpovědně se tady staví i k hospodaření s vodou – sbírají dešťovku z vlastních
střech, kterou pak filtrují a využívají k zavlažování rostlin. Dešťová voda se zadržuje
ve dvou lagunách a při obvyklém počasí je skleník soběstačný. Pokud jde o staré
rostliny, které se musí každých pár měsíců na farmě vyměnit za nové, nebo kokosový
substrát, který po rostlinách zůstane, vše se likviduje co nejlepší možnou cestou. Po
celou dobu pěstování panují ve skleníku přísná hygienická opatření a pravidla, která
omezují návštěvy cizích osob.
Aby mohly rostliny růst i teď v zimě, skleníky se musí vytápět. Energeticky je tedy
pěstování v zimním období náročnější, odměnou jsou ale chutná, lokálně vypěstovaná
rajčata, která k nám nemusí cestovat ze zahraničí tisíce kilometrů.
Pokud jste právě dostali chuť, rajčata z farem ve Smržicích a v Kostelci na Hané,
které jsou v řetězcích dostupné pod značkou Čerstvě utrženo, najdete i v Prostějově na
ulici Vodní č. 23 (budova Centrum zdraví II), u tržnice v Olomouci na ulici Aksamitova
a na prodejně přímo vedle skleníku v Kostelci na Hané.
Daniel Chmelík, vedoucí skleníku
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Bezručova (Mlýnská) ulice - 1943

Dostálův Mlýn

Ulice 8. května - pro srovnání

Podzemní chaloupka pod Rynkem

Pohled na Rynk

588 882 111

VE VAŠEM DOMĚ
vysokorychlostní Internet
PŘIPOJENÍ

o rychlosti 16 Mbps

330,PŘIPOJENÍ

o rychlosti 22 Mbps

490,AKTIVACE
přípojky

1,-

www.infos.cz

ků spojení
d
a
p
ý
v
z
e
b
a
stabilit
garantovanáipojení zdarma
UP
3 měsíce př z omezení a bez aplikace F zdarma
připojení be ení pevné telefonní linky
možnost zříz
INFOS Art, s.r.o. Barákova 5, Prostějov
Tel: 588 882 111, e-mail: infos@infos.cz

