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Investiční akce
Rekonstrukce kamenného koryta u sokolovny
Vedle budovy sokolovny se nachází vyzděné koryto Mlýnské strouhy, které se na straně
u zdi sokolovny postupně rozpadalo, břehy se sesouvaly a tím se narušovala funkčnost
strouhy. V návaznosti na tyto skutečnosti jsme se během letních měsíců pustili do
rekonstrukce rozpadající se části zděného koryta. Všechny kameny byly odstraněny, byl
odvezen bahenní nános a nově byla tato část koryta vydlážděna. Rekonstrukce přišla město
na 1 173 257,- Kč.
Rekonstrukce místních komunikací v našem městě


Ulice Revoluční II. etapa

V letošním roce jsme pokračovali s rekonstrukcí ulice Revoluční. V době vydání
Kosteleckých novinek je již II. etapa rekonstrukce zrealizována. Z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR se mám podařilo získat dotaci na rekonstrukci této místní komunikace ve výši
2 858 960,- Kč. Dále jsme požádali o dotaci v MAS Region Haná na výstavbu chodníků,
kde můžeme získat finanční prostředky ve výši 600 000,- Kč.


Ulice Pod Kosířem

V polovině měsíce října jsme předali
staveniště firmě realizující rekonstrukci veřejných
prostranství v ulici Pod Kosířem. Zahájeny tím
byly práce na úpravách celé této lokality,
spočívají ve výstavbě místní komunikace,
parkoviště (bude sloužit i pro návštěvníky
městského hřbitova), odstavných ploch na stání,
chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění dané
komunikace a zpevněných ploch a výsadby
zeleně. Celkové náklady na rekonstrukci dané
lokality jsou vyčísleny na 11 813 368,- Kč. Na
danou investiční akci nebyl vypsán žádný dotační
titul, který bychom mohli využít, proto bude celá
rekonstrukce plně hrazena z vlastní finanční
prostředků města. Revitalizace celého území bude
zrealizováno do 30. 6. 2020.
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Revitalizace Sídliště Sport – I. etapa
Na začátku roku 2020 budeme předávat realizující firmě staveniště v lokalitě Sídlišti
Sport a začneme s I. etapou revitalizace daného území. I. etapa revitalizace bude probíhat
od obytného bloku č.p. 729, po Umělecké kovářství Stawaritschovi a bude zahrnovat
vybudování parkovacích míst pro automobily, nové chodníky, rekonstrukci veřejného
osvětlení, vybudování sportovního hřiště, dětského hřiště a výsadbu zeleně. Celkové
náklady na realizaci I. etapy jsou vyčísleny na 15 029 219,- Kč. Na tuto investiční akci se
nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 6 000 000,- Kč.
Dokončení je naplánováno na prosinec roku 2020.
Výstavba hasičské zbrojnice
V době vydání Kosteleckých novinek již bude na základě výběrového řízení známa
firma, která bude v Kostelci na Hané stavět novou hasičskou zbrojnici. Na výstavbu
hasičské zbrojnice jsme obdrželi dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 4 500 000,- Kč. O
další finanční prostředky na výstavbu hasičské zbrojnice budeme žádat i Olomoucký kraj
a část výdajů bude hrazena z vlastního rozpočtu města. Celkové výdaje za výstavbu nové
hasičská zbrojnice, před výběrovým řízením na zhotovitele, jsou vyčísleny na cca
20 000 000,- Kč.
František Horák, starosta města
INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás upozornil na dvě důležité obecně závazné vyhlášky (dále jen
OZV), které se v tomto roce schválily na 8. zasedání zastupitelstva města, a které se
dotknou nás všech.

1. OZV č. 2/2019, o regulaci zábavní pyrotechniky
Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční svátky a s tím spojené oslavy vstupu do nového
roku 2020, tak bych vás chtěl informovat o existenci nové OZV města č. 2/2019, kterou se
reguluje používání zábavní pyrotechniky. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je
zákaz používání zábavní pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit
veřejný pořádek ve městě Kostelec na Hané nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajištění veřejného
pořádku, zlepšení pohody bydlení a pobytu občanů v zastavěném území města.
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Používání zábavní pyrotechniky je na území města ZAKÁZÁNO. Dovoleno je pouze:
a) v době konání tradiční akce „Mikuláš“,
b) dne 31. prosince v době od 16.00 do 24.00 hodin,
c) dne 1. ledna v době od 0.00 do 2.00 hodin.
Dohled nad dodržováním této OZV provádí Městská policie Kostelec na Hané, její
porušování bude postihováno podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

2. OZV č. 3/2019, kterou se ruší OZV č. 1/2010, o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti.
V minulosti došlo OZV č. 1/2010 k navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
na území města na hodnotu 2, což pro občany znamenalo navýšení daně z nemovitosti na
dvojnásobek minimální výše daně stanovené zákonem. Navýšení bylo nutné z důvodu
doložení schopnosti splácet úvěry v souvislosti s výstavbou kanalizace v našem městě.
V současné době již tento důvod pominul, a tudíž není nutné tento koeficient držet dále
v této výši.
Na zasedání zastupitelstva města v měsíci září byla tedy schválena OZV č. 3/2019,
kterou se ruší OZV z roku 2010, což pro občany města znamená, že od roku 2020 bude daň
z nemovitosti opět v minimální zákonné výši, čili poloviční, než doposud. Kompletní znění
obou OZV města je k dispozici na webových stránkách města www.kostelecnh.cz.
Filip Štrunc, místostarosta města

MATRIKA – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 23. listopadu 2019 byly v obřadní síni kostelecké radnice přivítány panem starostou
města Františkem Horákem tyto děti:









Oliver Klíč
Natálie Chytilová
Klaudie Kmentová
František Tobias Dzjezdic
Lucie Výmolová
Beáta Greplová
Mikuláš Drozd
Patrik Lukavský

* Lukáš Barták
* Anna Procházková
* Viktorie Grumlíková
* Anita Tesařová
* Jakub a Adam Štruncovi
* Martin Tvrdý
* Viktorie Hurtová
* Jiří Poulíček
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S programem vystoupily děti ze souboru Malý Kosíř pod vedením paní Miluše Dopitové
a Lucie Pospíšilové. Na miminka dohlížela zdravotní sestra paní Leona Coufalová.
Dárečky pro děti věnovalo město Kostelec na Hané. Kytičky připravila firma Květiny
Ptáčková s.r.o. z Kostelce na Hané. Našim novým občánkům a jejich rodičům přejeme do
života hodně zdraví, štěstí, lásky a také hodně úspěchů.

Nora Hynštová, matrikářka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Dempsey, Eoin

Růže bílá, černý les – Kniha přináší silný emotivní příběh
z druhé světové války inspirovaný skutečnými událostmi.
Mladá Franka přišla o celou rodinu a nemá důvod žít. Pak však
v lese objeví tělo parašutisty v uniformě Luftwaffe… Dokáží
k sobě najít cestu a důvěru, když je proti nim gestapo i sama
příroda?

Erskin, Barbara

Strom duchů – Čtenáři dlouho očekávaný román oblíbené
autorky, v jejíchž knihách se prolíná historie s přítomností
a nadpřirozeno se světem reálným, nás tentokrát zavede do
Skotska. Napínavé pátrání po kořenech vlastního rodu,
nečekaná láska, divoká skotská příroda.
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Jacobs, Anne

Venkovské sídlo 2. Bouřlivé časy – Pokračování nové rodinné
ságy od autorky bestselleru Panský dům čtenáře opět přivádí
na staré venkovské sídlo Dranitz, kde zvoní svatební zvony.
Franziska a Walter jsou po dlouhých letech konečně svoji.
Všechno mohlo být krásné nebýt rodiny, která se odmítá
usmířit.

Jindra, Jaromír

Jed pro kralevice – Historický román z pera
českobudějovického autora. Kdo usiloval o život budoucího
českého krále Karla IV. a jeho družiny? Vyplatilo se Janu
Lucemburského jeho italské dobrodružství? Příběh o touze po
moci i o velké lásce a odpuštění.

Keleová - Vasilková, Táňa Tři sestry – Tři sestry nespojují jen hřejivé vzpomínky, ale
i láska a pocit sounáležitosti. Jen na to ve víru života jaksi
pozapomněly. Věra žije ve šťastném manželství a rodině
věnuje téměř všechen volný čas. Lucie je pohlcená výchovou
synů, prací a svými problémy. Nejmladší Emu trápí, že se se
sestrami odcizily. Naštěstí je tu jejich máma a ta se pokusí vše
napravit.
Klevisová, Michaela

Sněžný měsíc – Nová detektivka Michaely Klevisové přivádí
čtenáře do idylické krajiny Beskyd, kde na horách ještě žijí
lidé podobně prostě a v souladu s přírodou jako generace jejích
předků. Nikdo by nečekal, že i zde se může stát vražda…

Nesbø, Jo

Nůž – Harry Hole se často probouzí s kocovinou, třeštěním
hlavy a temnou předtuchou. Tentokrát je to ale mnohem
horší – na rukou i kalhotách má krev a nepamatuje si na
události předešlého večera. Jednotlivé útržky se začnou
pomalu skládat v děsivý celek a jemu dochází, že ztratil
všechno, na čem mu kdy v životě záleželo. Bylo by lepší,
kdyby se vůbec neprobudil.

Obama, Michelle

Můj příběh – Michelle Obamová se díky svému životu stala
jednou z nejikoničtějších a nejpodmanivějších žen naší éry. Ve
své knize, plné hlubokých úvah a úchvatného vypravěčství,
zve čtenáře do svého světa a zaznamenává zážitky, které ji
formovaly od dětství až po dobu, kterou strávila na
nejslavnější světové adrese.

Šimánek, Leoš

Novým Zélandem od severu k jihu – Autobiografický cestopis
čtenáře tentokrát zavede za fascinující přírodou
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novozélandských ostrovů. Kniha je nabitá neobvyklými a
občas i dramatickými zážitky.
Vondruška, Vlastimil

Právo první noci – Během cesty po Moravě se panoš Ota setká
se svou vzdálenou sestřenicí Miladou ze Zástřizlí. Je zoufalá
a prosí ho o pomoc. Žije na Krakovci nedaleko Prostějova, kde
se v poslední době stalo několik podivných událostí, které
vyvrcholily vraždou jejího manžela. Co je však nejhorší, z jeho
smrti podezírají ji…

Pro děti a mládež
Černý, Jiří

Obrázky z moderních československých dějin (1945-1989) –
Výjimečná
komiksová
kniha
provází
dějinami
Československa a érou totality ve všech jejích podobách.
Přístupnou a srozumitelnou formou připomíná důležité
momenty naší moderní historie a přináší zajímavé informace
o významných osobnostech z kulturního a vědeckého světa či
sportu.

Dahl, Roald

Karlík a velký skleněný výtah – Pokračování Karlíka a továrny
na čokoládu je tady! Karlík se stal váženým majitelem
továrny. Když spolu se svou rodinou a panem Wonkou vystřelí
skleněným výtahem na oblohu, nedopatřením se ocitnou na
oběžné dráze Země. Najdou tu nejen nově postavený
Vesmírný hotel USA, ale i ty nejnebezpečnější stvůry z celého
vesmíru.

Griffiths, Andy

Ztřeštěný dům na stromě. 65 pater – Další pokračování
úspěšné knižní série. Andy s Terrym rozšířili svůj dům na
stromě
o dalších třináct pater a tentokrát cestují časem, aby pro dům
zpětně zajistili stavební povolení a zabránili tak demolici.

Mornštajnová, Alena

Strašidýlko Stráša – Představte si malé strašidlo. A teď si
představte, že tohle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků,
zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša.
Přečtěte si, jak se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem a
co všechno spolu zažijí.

Russell, Rachel Renée

Deník Mimoňky. Příběhy neskutečný narozkový frašky –
Nikki Maxwellová a její kamarádky plánují narozeninovou
oslavu, o které se bude ještě dlouho mluvit! Mají ale problém:
Nikkiini rodiče jí nákladný mejdan odmítají zaplatit. Kdoví jak
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to celé nakonec dopadne, jisté je jenom jedno - na tyhle
narozky Nikki nezapomene!
Walliams, David

Táta za všechny prachy – Další kniha jednoho
z nejoblíbenějších dětských autorů tradičně přináší brilantní
příběh s překvapivou pointou. Frank s tátou Denisem zůstane
sám a bez peněz. Když se táta dostane do vězení, jen Frank
věří v jeho nevinu a pokusí se ho zachránit…

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který najdete
na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
AKCE V KNIHOVNĚ
Ještě než začaly letní prázdniny, uskutečnilo
se v knihovně hned několik akcí. V květnu jsme se
sešli s dětmi z družiny při oblíbené pexesiádě,
které se zúčastnilo 25 soutěžících. Výherci však
mohli být jen tři. Třetí místo po napínavém
souboji obsadil Vojta Havlíček, druhé místo
patřilo Sáře Kišové a absolutní vítězkou pexesiády
se stala Klaudie Coufalová.
Ve středu 22. 5. si pak na své přišli dospělí.
Knihovnu navštívila česká spisovatelka Danka
Šárková, se kterou jsme se tentokrát vypravili na
jih Evropy, a to do slunné Itálie. Zároveň nám
přijela představit svoji zbrusu novou knihu
Zpáteční letenky. Nejprve jsme si poslechli, jak
vypadá práce spisovatele, jakou cestu urazí
rukopis,
než
se
z něj
stane
kniha,
a podívali jsme se i na samotné počátky autorčiny spisovatelské kariéry. Danka Šárková
nám také připomněla svoji dosavadní tvorbu mimo jiné prostřednictvím autorského čtení
a dozvěděli jsme se i zajímavosti z jejího osobního života.
Poté už jsme vyrazili za sluncem zalitými vinicemi v Toskánsku. Díky fotkám
a videím jsme se podívali do měst, jako jsou Sienna, San Gimignano či do Florencie plné
nádherných renesančních památek. Nemohl chybět Řím s neodmyslitelným Koloseem,
Kapitolem, Fontánou di Trevi a navštívili jsme i rozvaliny nejstarší části antického Říma
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Forum Romanum. Cestu po Itálii jsme zakončili ve Vatikánu přeplněném turisty. Na závěr
měli návštěvníci besedy možnost zakoupit si autorčiny knihy i s věnováním.
Červen patřil v knihovně už jen dětem. V pátek 7. 6. přijeli za žáky z kostelecké MŠ
a ZŠ herci Divadla KK Tereza Slánská a Kamil Koula a zahráli jim klasickou činoherní
pohádku O Sněhurce a sedmi trpaslících. Scénografie, kostýmů a loutek se ujala mladá
výtvarnice Lucie Heřmánková a děti si mohly poslechnout veselé písničky skladatele
Richarda Mlynáře. Celou dobu se malí diváci skvěle bavili a aktivně se zapojovali do děje.
Všichni jsme si to moc užili.
Ve středu 26. 6. se v knihovně konalo letní tvoření s pohádkou. I přes extrémní horké
počasí se nás sešlo tak akorát, abychom si užili pěkné tvořivé odpoledne.
Nejprve jsme si povídali o létě, procvičili jsme mozek s letními hádankami a než jsme
se pustili do tvoření, přečetli jsme si pohádku Záhada modrého tobogánu od Zuzany
Pospíšilové z knihy Prázdninové pohádky. Tentokrát jsme vyráběli barevné medúzy, a kdo
chtěl, mohl si vyrobit loutku. Sešli se nám tak pštrosi i jeden plameňák.
Hned po prázdninách knihovna ožila dalšími besedami a akcemi jak pro děti, tak pro
dospělé. Knihovnu si mimo jiné přišly prohlédnout děti a paní učitelky z místní mateřské
školy z třídy Květinky a strávili jsme spolu příjemné zábavné dopoledne. Nechyběla ani
návštěva nejmladších dětí z družiny.
Milan Zacha Kučera – Kam zmizela jantarová komnata?
V pátek 20. 9. byla na programu
přednáška
spisovatele,
filmaře,
ředitele televize Kinosvět či War TV
a hlavně výrazné osobnosti v oblasti
záhad a tajemna pana Milana Zachy
Kučery, se kterým jsme se vydali po
stopách ztracené jantarové komnaty.
Přednáška probíhala jen pár dní po
jeho z příletu z Petrohradu, kde se
věnoval studiu její věrné kopie
a všeho, co s hledáním jantarové
komnaty souvisí.
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Legendární jantarová komnata je zřejmě nejslavnějším nenalezeným pokladem, který
uloupili nacisté, a jejíž stopa končí během druhé světové války v dnešním Kaliningradu.
Jak jsme se na přednášce dozvěděli, existuje množství hypotéz, kde se dnes může nacházet.
Některé teorie tvrdí, že je v Japonsku, Hondurasu, ve Švédsku, a dokonce i v České
republice. Méně odvážná tvrzení pak pracují s pravděpodobnější domněnkou, že je někde
v oblasti Polska a Ruska. Tam se také nejintenzivněji pátrá. Celkem se na hledání podílelo
a podílí více než 80 komisí. Dále jsme se také dozvěděli, jak přesně jantarová komnata
vypadala, jakým způsobem byl jantar zpracováván na její výrobu, jak byla udržovaná a
také jsme si poslechli informace o její historii a osudech lidí, kteří ji vlastnili nebo po ní
bádali. Ačkoliv se již dříve na trhu se starožitnostmi objevily některé fragmenty jantarové
komnaty, jako byl sekretář či mozaika, jejich původ se nepodařilo vypátrat a osud komnaty
je stále nejasný.
Alena a Jirka Márovi – Kanada a USA
V pátek 27. 9. bylo v naší knihovně opět
plno. Letos už podruhé za námi dorazili
manželé Alena a Jirka Márovi, se kterými
jsme se vydali na dobrodružnou výpravu do
Kanady a Spojených států amerických.
Expedice startovala v Montrealu a
cestovatelé projeli napříč Kanadou
z východu až na západní pobřeží. Po cestě
jsme s Márovými poznali významná
kanadská města, jejich architekturu i
zajímavosti, jako je Ottawa, Winnipeg, Calgary, Vancouver či Toronto. Byli jsme také
svědky úžasných přírodních scenérií v místních národních parcích a poslechli si řadu
veselých i dramatických historek. Mohli jsme vidět volně žijící losy, jeleny, psouny i
medvědy. Zpět do Montrealu vyrazili Márovi pro změnu přes USA a společně s nimi jsme
navštívili další unikátní místa, jako je Mont Rushmore, Niagarské vodopády, Národní park
Badlands, Chicago a také New York se svými mrakodrapy.
Jarmila Mandžuková – Duševně fit až do stovky
Ve čtvrtek 3. 10. přijala pozvání naší knihovny a
místního klubu seniorů spisovatelka Jarmila
Mandžuková, se kterou jsme si povídali o tom, jak zůstat
duševně fit až do stovky. Dozvěděli jsme se, jak funguje
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mozek
a
co
všechno
zlepšuje
a
naopak
zhoršuje
naši
pamět
a mozkovou kapacitu. Prostřednictvím názorných praktických cviků jsme vyzkoušeli
mozkový jogging i jednoduché paměťové techniky. Společně jsme také dali dohromady
několik hlavních zásad, které je dobré dodržovat, aby mozek dlouho fungoval tak, jak má.
Podzimní tvoření s pohádkou
Ve středu 16. 10. se v knihovně konalo první poprázdninové tvoření s pohádkou.
Tentokrát jak jinak než podzimní. S dětmi jsme si povídali o všem, co patří k tomuto
ročnímu období, a nezapomněli jsme ani na zvířátka a jejich přípravy na zimu. Zaměřili
jsme se hlavně na ježky, kteří již v této době vyhledávají úkryt pro zimní spánek, a rovnou
jsme si o tom přečetli pohádku od Evy Bešťákové z knížky Dupálek – příhody malého
ježečka. Pak už jsme se pustili do tvoření. Děti si mohly vyrobit stromeček s jablíčky
z papírových
ruliček
a barevného papíru nebo o něco náročnějšího ježka ze šišek, kterého podle vlastní fantazie
ozdobily podzimními dekoracemi. Výrobky se všem opět moc povedly.
Petr Nazarov – Nový Zéland
V pátek 1. 11. navštívil naši knihovnu cestovatel, spisovatel a vynikající fotograf Petr
Nazarov a bylo zase plno. Tentokrát byla před námi cesta na Nový Zéland. Prostřednictvím
fotek a videí doplněných původní maorskou hudbou jsme nejprve objevovali krásy
Severního ostrova, kde Petr Nazarov strávil dva roky. K vidění byly nádherné přírodní
scenérie. Zátoky, útesy, ostrůvky, sopečné krátery, jezírka, rozlehlé pláže, moře, ve kterém
přebývají tuleni, delfíni i velryby. Navštívili jsme také osadu založenou Čechy, Cathedral
Cove – nejfotografovanější místo na Novém Zélandu, Hobitín či nejznámější turistické
letovisko Tauranga. Na fotografiích jsme mohli vidět i bezpočet majáků a vřídel, které
původní maorské obyvatelstvo využívá k přípravě pokrmů i praní prádla. Také Jižní ostrov
nám nabídl velké množství nezapomenutelných přírodních scenérií. Ledovce, fjordy, skalní
útvary. Navštívili jsme i ostrov Stewart Island, který je mimo jiné domovem mnoha druhů
živočichů, hlavně ptáků včetně populárního ptáka kiwi.
I v roce 2020 se můžete těšit na zajímavé besedy a přednášky. Nebude chybět ani
program pro děti. Na závěr bych chtěla poděkovat za přízeň a milé ohlasy a popřát všem
co nejklidnější prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku 2020!
Zuzana Valášková, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní nový školní rok nám
zřizovatel připravil příjemné překvapení.
Do školky jsme vkročily po novém
chodníku, který obklopuje celou budovu
mateřské školy. To však nebylo jediné
překvapení, co na děti čekalo. Další a
mnohem veselejší a zábavnější byl
Kasper. Kdo je Kasper? Je to poník,
kterého nám jeho majitelka V. Brabcová
přivezla ukázat až do mateřské školy a
ochotně děti seznámila, jak žije, jak je
třeba se o něj starat, čím se živí a jaké
pamlsky má rád. Poník dětem předvedl, jak umí poslouchat, jak reaguje na povely. Proběhl se
také po naší zahradě a předvedl dětem chůzi, cval i běh. Seznámení s Kasperem bylo zajímavé
a děti zaujalo. Vidět živého poníka to není každý den a naše zahrada měla zajímavého hosta.
Škoda jen, že naše zahrada nám dělá také velké starosti. Vzrostlé smrky usychají a už jich
několik bylo nutno pokácet a další ještě pokáceny budou. V říjnu se měla konat Drakiáda, která
se pro nepřízeň počasí nemohla uskutečnit. Velmi nás to mrzelo, protože děti si s rodiči
připravily krásné papírové draky a v mateřské škole se naučily taneční program s básničkami.
Pro nejstarší děti ze třídy „Květinky“ a „ Berušky“ se konal naučný program ústní hygieny
ve spolupráci se studentkami Zubního lékařství MU v Brně. Děti získaly základní poznatky o
zubech, bakteriích, zubním kazu, správných pomůckách k čištění zoubků, kdy a jak si je čistit.
Děti také viděly vystoupení žonglera a pohádku O zatoulaném koťátku. Všem přejeme hezké
prožití nejkrásnějšího svátku v roce.
Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kurz „Mosty“
Během prvního týdne nového školního roku od středy 4. září do pátku 6. září 2019 se
v nové budově základní školy a jejím okolí uskutečnil již tradiční adaptační kurz 6. ročníku.
Tato akce slouží ke sblížení kolektivu, k začlenění nově příchozích žáků a k usnadnění
jejich přechodu z I. na II. stupeň ZŠ. Žákyně 6.B Monika Protivánková na tuto akci
vzpomíná takto: „První den v rámci projektu Mosty jsme jeli autobusem do lanového
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centra v Olomouci. Největší úspěch měla
adrenalinová houpačka. Křičeli na ní
nejen holky, ale i většina kluků. Druhý
den jsme podnikli pěší výlet do
Běleckého Mlýna. Cestou jsme hráli
zábavné hry a po odpočinku jsme se
vlakem vrátili do Kostelce. Třetí den jsme
hráli hry na hřišti sportovního areálu.
Na všech bylo vidět, že si to užili.“
Sběr papíru
Ve dnech 15. a 16. října proběhl ve škole sběr
papíru. Zapojily se opět všechny třídy s výraznou
podporou rodičů. Přímo u sběrových kontejnerů
pomáhali žáci 8. a 9. ročníků. Žáci celkově
nasbírali skoro 15 tun papíru, přičemž nejlepšími
„sběrači“ byli žáci 3.B, kterým se podařilo
nasbírat více jak 2,5 tuny papíru.
Všem zúčastněným děkujeme, nejlepším
sběračům blahopřejeme a těšíme se na další
spolupráci na jaře 2020.
Markéta Horňáková

Projekt Erasmus+
V týdnu 4. - 9. listopadu jsme se zúčastnili takzvaného stínování v Holandsku. Hlavním
principem stínování je sdílení a výměna zkušeností mezi učiteli. Ti se tímto způsobem
profesně zdokonalují a nabyté zkušenosti mohou prakticky začlenit do výuky ve svých
předmětech. V průběhu celého týdne jsme navštívili celkem tři školy ve východní části
Nizozemí. Největší z nich byla ve městě Oldenzaal. Tato škola, čítající přes 1200 žáků a
150 učitelů, byla velmi prakticky zaměřená a žáci se tu kromě teoretických předmětů
vzdělávali také v praktických činnostech. Byla tu elektrodílna, autodílna, sekce, kde se žáci
učili vařit nebo třeba starat o zvířata a mnoho dalších. Žáci byli již ve věku 12 let rozřazeni
do tří „výkonnostních“ úrovní. Třídy s nadanějšími žáky pak měly dosti rozdílnou úroveň
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požadavků než třídy s méně nadanými
žáky. Toto brzké rozřazení nám přišlo
velmi praktické a i pro samotné žáky
velmi užitečné. Další dvě školy, jedna
rovněž v Oldenzaalu a druhá ve městě
Denekamp, byly podstatně menší.
Jednalo se o základní školy, kde byly
prosazovány
moderní
trendy
vzdělávání. Žáci tu měli dostatek
volnosti ve výběru, čemu se zrovna
chtějí věnovat, zároveň jim byly
nastaveny jasně dané požadavky, co by měli za určenou dobu zvládnout. Tento přístup
nabízel žákům větší míru volnosti, ale zároveň vyžadoval minimálně stejnou míru
sebeuvědomění a zodpovědnosti za svou práci. Všechny navštívené školy byly výborně
materiálně vybaveny. Na dvou menších školách měli téměř všichni žáci tablety nebo
notebooky, na kterých byly licencované programy, především do matematiky a
holandského jazyka. Žáci s nimi dokázali ve spolupráci s vyučujícími velmi efektivně
pracovat.
Pracovní cesta do Holandska pro nás byla velmi obohacující. Každý den jsme viděli
spoustu inspirativních věcí a některé náměty jistě zkusíme promítnout i do našeho
vyučování.
Václav Kubeček, Václav Slovák
Nová učebna fyziky
V rámci projektu Inovace odborných
učeben pokračujeme ve snaze připravit
našim žákům moderní pracoviště, které je
kvalitně připraví pro budoucí pracovní
život. Letos jsme se proto rozhodli
zrenovovat učebnu fyziky v budově nové
školy. Po vymalování a pokládce nové
podlahy následovalo vybavení novými
lavicemi. Staré a často nefunkční stanice
byly nahrazeny moderními pracovními
stoly, které by měly vydržet zvýšenou zátěž při realizaci nejrůznějších pokusů. Pro žáky je
připraveno celkem 30 míst. Také pro pedagogy bylo připraveno odpovídající zázemí,
součástí vybavení je také moderní učitelská katedra, které slouží k demonstraci
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nejrůznějších pokusů. Při realizaci pak využíváme nejrůznějších pomůcek, které spadají do
oblasti optiky, měření fyzikálních dějů, elektřiny či magnetismu. Opravdu pyšní jsme na
dotykový displej, který v podstatě nahradil klasickou tabuli. Učitel má při práci výrazně
více možností, jak využívat moderní informační technologie v praxi. Fyzika nepatří zrovna
k nejlehčím předmětům, proto přejeme žákům dobrý start v novém učebním prostředí.
Doufáme, že se jim bude opravdu dařit.
Děkujeme MAS Region Haná za spolupráci v projektu, městu Kostelec na Hané za
pomoc při financování a rád bych poděkoval i panu školníkovi, který svým pracovním
nasazením ušetřil škole řadu finančních prostředků při samotné realizaci.
Poznávací zájezd do Vídně
24. října jsme se žáky vyjeli na poznávací zájezd do Vídně. Přednost dostali starší žáci,
kteří se učí jako druhý jazyk němčinu. Kapacita se rychle naplnila a v očekávání krásných
zážitků vyjíždíme autobusem z Kostelce. Po cestě přisedá milá průvodkyně, která nás celou
cestu zásobuje cennými informacemi. A co nás čekalo ve Vídni? Navštívili jsme
Hundertwasserhaus, prošli jsme si zahrady u Schönbrunnu, prohlédli jsme si centrum
s dominantou katedrály svatého Štěpána.
Protože bylo nezvyklé teplo, někteří z nás vyzkoušeli zmrzlinu, nebo si pochutnali na
Sachr dortu. Na zpáteční cestě jsme si našli čas proběhnout také nějaké obchody a
občerstvení. Spokojenost byla veliká a už teď plánujeme další výlet.
Oldřich Bezdomnikov, ředitel ZŠ
3, 2, 1 – start!
Již druhým rokem jsme na 1. stupni ZŠ školní rok začali
projektem na upevňování vztahů ve třídě a pochopení
pravidel. Letos jsme se s 2. – 5. ročníkem vydali do Vesmíru.
Pro úspěšný start jsme si museli připravit první den raketu.
Další dny jsme prozkoumávali okolní planety a přepadli nás
mimozemšťané, kterým jsme se museli ubránit a zvítězit nad
nimi. Celý projekt vyvrcholil zvládnutím úkolů na fyzickou
zdatnost. Po splnění si mohli žáci vybrat drobnou odměnu.
Prvňáčci se po tuto dobu seznamovali, pomocí pohádek se
dozvídali pravidla, kterými se budeme řídit. Vše bylo
doplněno hraním her, malováním a povídáním. Projekt navozuje pozitivní atmosféru
v kolektivu, slouží jako poznávání ve vztahu žák – žák, učitel – žák.
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Indiáni z Kostelce (projekt Začínáme spolu)
Na konci srpna jsme se opět vypravili na Loveckou chatu v Horce nad Moravou. Jako
tradičně se tady setkávají budoucí prvňáčci se svými novými učitelkami.
Začali jsme krátkým zahájením a rozdělením
prvňáčků do nových kolektivů. Paní učitelky
s dětmi hrály několik her na seznámení. Rodiče
se přesunuli na jiné místo, kde se také formou
her poznávali. Pak je čekalo setkání s panem
ředitelem a paní psycholožkou.
Děti se mezitím učily indiánský taneček.
V další části programu si děti se svými rodiči
vyrobily indiánskou čelenku a naobědvaly se.
Potom je čekaly čtyři zajímavé úkoly – jízda na
koni, trampolína, minigolf a sjezd na laně. Za
jejich splnění dostaly razítka.
Na závěr byly děti pasovány na žáky prvního
ročníku základní školy, dostaly odměny a
zatančily naučený taneček.
Jarmila Křenková a Kateřina Humeníková
KULTURA V OBCI
POHÁDKOVÁ CESTA KOSTELCEM
Mateřské centrum ve spolupráci s
městem Kostelec na Hané, hasiči,
neodolatelnými "babičkami sokolkami" a
spoustou dalších dobrovolníků uspořádali
21. září 2019 další ročník pohádkové cesty
Kostelcem. Na trati bylo mnoho
pohádkových postaviček - letos v tradičním
stylu např.: motýl Emanuel a Maková
panenka, král a královna, Hurvínek a
Mánička, Perníková chaloupka, mravenečci a živá a mrtvá voda od Zlatovlásky s Jiříkem,
15

princezna Husopaska s větříkem, tři prasátka, Šebestová, O veliké řepě, princ a princezna,
Červená Karkulka s živým vlčkem, čert a Káča, víly. Letos poprvé jsme měli tombolu o
ceny z Baagl.cz, což bylo takovým malým zpestřením. Na trati bylo kolem dvou set dětí se
svými rodiči. Těšíme se na další ročník a všem zúčastněným děkujeme za příjemné sobotní
odpoledne.
Veronika Zapletalová
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V pátek 25. října se naším městem procházela
strašidla. Konal se totiž tradiční lampionový
průvod se strašidelnou stezkou. A jako každý rok
se bylo na co těšit! Po 18 hodině se před radnicí
začaly scházet děti v doprovodu rodičů,
prarodičů, sourozenců i známých. Strašidla
doprovodila děti ke stezce, která se vzápětí
rozzářila stovkami blikajících světýlek a
lampionů. Stezka byla plná nejrůznějších
strašidel. A ikdyž se některé děti bály, všechny
zdatně celou trasu zvládly. Po projití stezky ještě
dostaly drobnou odměnu za statečnost.
Na sportovním areálu už na všechny čekalo
občertvení a o pohodovou atmosféru se postaral hudebním doprovodem pan Petřík. Velké
díky patří všem pořadatelům i dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.
MAXIM TURBULENC
V sobotu 16. listopadu k nám do
Kostelce na Hané zavítala všem
dobře známá skupina Maxim
Turbulenc. Děti si užily odpoledne
plné písniček a tancování a některé
se dokonce odvážily i na pódium.
Kromě písniček si pro děti kluci
připravili i řadu soutěží a odměn
v podobě sladkých dobrot nebo CD.
Závěrem se každý s Maxim
Turbulenc
mohl
vyfotit
a
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zdokumentovat si tak vzpomínku na příjemně strávené
Děkujeme za kladné ohlasy na akci a těšíme se zase příště.

sobotní

odpoledne.

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
V sobotu 30. listopadu jsme pro
oobčany připravili další kulturní
akci a sice známou divadelní hru
Dobytí severního pólu. Jedná se
pravděpodobně
o
jednu
z nejlepších
her
z repertoáru
divadla Járy Cimrmana, kterou
nám zahrál divadelní spolek Voko
z Okrouhlé.
Herci
dostávali
zpětnou vazbu od diváků v podobě
smíchu a potlesku téměř okamžitě.
A tak je třeba vyzdvihnout výborný herecký výkon i originální, ručně vyrobené kulisy. Na
závěr herci dostali tu nejlepší odměnu v podobě bouřlivého potlesku ve stoje. Děkujeme
jak hercům, tak i Vám, kteří jste si přišli společně užít sobotní večer s kulturou.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
6. prosince navštívil naše město Mikuláš,
doprovázený andělem a velkou skupinou čertů, aby
hodné děti obdaroval mikulášskou nadílkou. Tradiční
akci uspořádalo město Kostelec na Hané ve spolupráci s
místními spolky a rozšiřující se řadou dobrovolníků. O
hudební doprovod a moderování se postarala Martina
Qvítko Procházková z Rádia Haná. Celá akce začala již
tradičně vánočním jarmarkem, který uspořádali žáci a
paní učitelky z prvního stupně naší základní školy. Poté
už všechny přivítal starosta města František Horák a
slavnostně rozsvítil vánoční strom. Následovalo
vystoupení dětí z naší mateřské školy, dětí z
dramatického kroužku a v neposlední řadě kroužku
zumby, kdy všichni předvedli to nejlepší ze své celoroční
činnosti. Poté se už začali rojit čerti, kteří se rozprchli
mezi děti, čekající na příchod Mikuláše s andělem. Nechybělo ani občerstvení, které
zajistili kostelečtí hasiči. Příjemný podvečer byl zakončen velkolepým ohňostrojem.
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GOSPEL ANEB VÁNOCE PLNÉ ZDRAVÍ
V sobotu 7. prosince se konal v prostorách našeho kostela sv. Jakuba jedinečný a zcela
speciální koncert. Vystoupil tu totiž nejslavnější slovenský gospel - THE GOSPEL
FAMILY společně s členem Národního divadla v Praze, operním pěvcem Zdeňkem
Plechem. Celou akci moderoval Petr Salava. Zazněly nejznámější gospelové písně, ale i
tradiční vánoční koledy a tak o příjemnou vánoční atmosféru bylo postaráno. Na závěr si
každý odnesl balíček zdravého mlsání.

Závěrem bych Vás ráda pozvala na druhý ročník koštu pálenek a slivovice, který se
uskuteční v sobotu 25. ledna 2020 od 16:00 hodin v sokolovně v Kostelci na Hané. A dále
na první Městský ples, který se uskuteční v pátek 21. února 2020 od 20:00 hodin
v sokolovně. O hudední doprovod se postará hudební skupina Romantica. Speciálním
hostem bude Olga Lounová s kapelou.
Nora Hynštová, referentka kultury

MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum v našem městě funguje již více jak 5 let, za tu dobu zde bylo nespočet
maminek, složení maminek se mění, stejně tak, jako věk dětí. Třetím rokem
probíhá kroužek pro předškolní děti "Budu školák" – každé úterý pro dvě skupiny dětí.
V rámci kroužku se podporuje jemná motorika dětí především netradičními technikami –
práce s hlínou, plstí, korálky, nůžkami, výroba úchopu na tužku…. Dále „Moje první
školička“ probíhá každé úterý 8:30 – 11:30. Maminky zde dovedou své ratolesti (již od
jednoho roku) dětem dají svačinku a dětem se zde věnují další dvě maminky, vyrábějí, hrají
si – vlastně si vyzkouší takovou první školku, bez spinkání a maminky si mohou zajít
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vyřídit bez dětí, co potřebují. Mateřské centrum se nachází v prostorách zdejší sokolovny
a to vždy ve stejný den i čas – každou středu začínáme v 9:00. Na programu bude: tančení,
zpívání, vyrábění, povídání, hraní… první sociální kontakt dětí s vrstevníky a maminky
opustí „stereotyp“ mateřského dění a dostanou se opět do kolektivu. Pod záštitou
mateřského centra probíhají deskové hry 1x za čtvrtletí, a to o víkendu. Děkujeme městu
Kostelec na Hané za podporu a těšíme se na další spolupráci. Těšíme se na nově příchozí i
pravidelné návštěvníky centra.
Za maminky z centra
Veronika
Zapletalová, Monika
Wasserburgerová,
Nikol Lehovcová a Bára
Rotterová

ZUM JE RADOST, z.s.

Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady….
to zaznělo i na letošním mikulášském
vystoupení dětí z kroužku zumby.
Spolek ZuM je radost, z.s. se totiž
rozhodl rozdat trochu té radosti i
ostatním. Celkem 50 slečen od 5 do 11
let se schází každý týden, aby si
společně zatancovaly, zahrály hry a
hlavně se pořádně pobavily.
Kromě malých tanečnic k nám chodí
cvičit i kostelecké maminky a babičky s dětmi ve věku 2 - 4 let. Běháme, cvičíme na nářadí,
tancujeme, hrajeme si a hlavně se učíme lásky k pohybu – když se rádi hýbou rodiče, tak
potom je to samozřejmost i pro děti 
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Čtvrteční odpoledne jsou na staré škole v Kostelci ve znamení našeho hesla: „ZuM je
radost, ZuM je smile, s pohybem jde život dál“. A to pro všechny věkové kategorie!
Nejprve zumba pro děti, potom cvičení těch nejmenších a celé odpoledne plné energie
zakončí zumba pro dospělé s posilováním. Kdokoli by se k nám chtěl přidat, je vítaný 
Děkujeme městu Kostelec na Hané za spolupráci a podporu. Děti díky vám mohou
ukázat rodičům, co vše se naučily a my jim můžeme dopřát i nějaké ty odměny a nové
pomůcky.
Přejeme všem co nejkrásnější a nejpříjemnější Vánoce a v novém roce se budeme
zase těšit!
P.S.: O jarních prázdninách si jedeme užívat tábor Mrazík do Jeseníků. Pojeďte s námi 
Zuzana Nedomová a celý spolek ZuM je radost

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
V současné době naše organizace sdružuje 23 členů, z toho 2 členové jsou do 18 roků.
Jako každý rok tak i v letošním roce jsme uspořádali v prostorách farské zahrady výstavu
drobného hospodářského zvířectva. Na této výstavě 47 chovatelů vystavilo 180 králíků,
80 ks holubů a 105 ks drůbeže. Část předvedených zvířat bylo prodejných. Vystavená
zvířata hodnotili posuzovatelé, kteří jsou delegováni z Ústředního svazu chovatelů Praha.
Na výstavě bylo uděleno 38 čestných cen a vyhodnocen nejlepší chovatel a rovněž
vyhodnocen nejlepší mladý chovatel. Počasí této výstavě přálo, což se také odrazilo na
solidní účasti návštěvníků, kterým srdečně děkujeme za jejich návštěvu.
V našich řadách uvítáme nové chovatele, kteří projevují zájem o chov králíků, drůbeže,
holubů, exotického ptactva atd. Jsme ochotni jim odborně pomoci a zajistit jim kvalitní
zvířata pro začátek chovu. Všem našim příznivcům a obyvatelům Kostelce přejeme krásné
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v příštím roce. Městu Kostelec na Hané
děkujeme za finanční podporu. Více zde: https://zocschkostelecnahane.webnode.cz/o-nas/
Výbor Základní organizace chovatelů v Kostelci na Hané
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SRAZ ABSOLVENTŮ
Kostelečtí absolventi z roku 1958 se scházejí pravidelně
Čas rychle letí všem a
jinak na tom nejsou ani
absloventi Základní školy
Kostelec na Hané, kteří
tento ústav ukončili již
v roce 1958. Chodili jsme
do dvou tříd a v každé nás
tenkrát bylo třiatřicet. Na
posledním srazu v roce
2014 jsme si řekli, že se
budeme scházet každých pět let. Slib jsme letos splnili a sešli jsme se v pořadí již
poosmnácté. Z těchto srazů za tu dobu máme kolem patnácti fotoalb, která nám připomínají
časy, jež jsme v Kostelci v mládí spolu prožili. Na posledním srazu v červnu 2019 se nás
sešlo devětadvacet. Bohužel devatenáct spolužáků se už dosavit nemohlo.
Se spolužačkou Marií Smékalovou jsme oslovili jednačtyřicet spolužáků a přítomných
devětadvacet byla krásná účast. Všichni jsme si vzpomněli na naše školní léta, učitele pana
Navrátila a Skládala a k tomu si prohlédli množství fotek. Na závěr jsme si společně
zazpívali s harmonikou. Na dnešní den budeme určitě všichni vzpomínat a doufám, že se
zase brzy všichni sejdeme.
Jaroslav Vyhlídal

KLUB SENIORŮ
Během letošního roku vstoupil Klub důchodců v Kostelci na Hané již do pátého roku
své činnosti. Schůzky probíhají buď venku - výlety či zájezdy, nebo v domově pro seniory.
Jsem moc ráda, že si k nám našli cestu i jeho obyvatelé a pravidelně se schůzek po celou
dobu našeho trvání zúčastňují.
I v roce 2019 jsem se snažila nabídnout kosteleckým seniorům zajímavé programy.
Začali jsme 10. ledna "Putováním po svaté zemi" s Václavem a Alenou Adamovými doplněno mnoha diapozitivy. 31. ledna následovalo zábavnou formou "Procvičování
paměti seniorů", 21. února se s námi podělil PhDr. Miloš Kvapil se vzpomínkou "Jak jsem
začal psát básničky a jak jsem to vydržel až do dneška". 1. března jsme se vydali do
Moravského divadla v Olomouci na operetu "Orfeus v podsvětí". Velitel kosteleckých
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hasičů Petr Látal nás 13. března poučil o "Požární ochraně v domácnosti" a 11. dubna pro
nás paní Eva Kremlová připravila již tradiční velikonoční dílničku, tentokrát "Výroba
velikonočních zajíčků". Také další akce byla jejím dílem, a to "Exkurze do pražírny Alika
Čelčice na Hané" spojená s prohlídkou lázní Skalka. 30. května nás potěšilo "Hanácké
odpoledne plné básniček, písniček a plkaček" v podání tetiček Lidušky Pospíšilové,
Lidušky Fiedlerové a kmocháčka Karla Vinklera. Pololetí jsme uzavřeli "Opékáním
špekáčků a společného posezení při hudbě".
Po prázdninách jsme se 14. září opět vypravili do Moravského divadla v Olomouci na
operetu "Mamzelle Nitouche". Ve výjezdu jsme pokračovali i 26. září akcí "Prohlídka
centra města Prostějova se změřením na domovní znamení" - komentovaná procházka zámek, náměstí T.G.M. a Pernštýnské náměstí. Společně s městskou knihovnou byla
připravena přednáška Ing. Jarmily Mandžukové "Duševně fit až do stovky."
Velmi úspěšným se stalo 24. října "Buchtobraní" s vyhlášením královny, kterou se stala
paní Františka Hrbatová s výborným jablečným závinem a vysloužila si zlatou korunu.
14. listopadu jsme se sešli na "Mysliveckém povídání" s pány Bohumilem Vyhlídalem
a Miloslavem Dopitou, kteří své zajímavé vyprávění doplnili ukázkami trofejí.
28. 11. proběhla "Vánoční dílničku paní Evy Kremlové - výroba přírodní vánoční
dekorace", 12. 12. zájezd na "Vánoce Flora 2019" a vánoční trhy na náměstí v Olomouci.
Poslední letošní setkání 13. 12. bude vánoční - povídání o Vánocích, zpívání koled a
posezení u kafíčka s našimi vánočními vzpomínkami.
Rádi bychom všichni poděkovali městu Kostelec na Hané za finanční podporu, bez které
by se některé z našich akcí nemohly konat. Děkujeme také za přízeň a vstřícnost, kterou
nám jeho zaměstnanci projevují. Všem Kostelečákům přejeme krásné vánoce plné pohody,
klidu a spokojenosti a do roku 2020 především zdraví a optimismus, pokud možno všech
366 dní!
Milena Jelínková se svými důchodci
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DOMOV PRO SENIORY KOSTELEC NA HANÉ
V roce 2019 se krom
kultury, aktivizace uživatelů,
spolupráce při mezigeneračním
setkávání
v
projektech
erasmus a mezi námi, věnujeme
samozřejmě i opravám, údržbě
a modernizaci budovy.
Letos
se
povedlo
zmodernizovat hlavní vstup do
domova, a to díky našemu
zřizovateli – městu Kostelec na
Hané, které tuto kompletní
výměnu
vstupních
dveří
uhradilo ze svého rozpočtu. Dřevěné vstupní dveře včetně zádveří byli nahrazeny
samozavíracími dveřmi s automatickým pohonem. Tuto výměnu realizovala firma
Mechanika Prostějov, a.s. Za sebe musím říct, že průběh prací byl naprosto vstřícný a
respektující potřeby provozu domova. Za dobu realizace nedošlo k sebemenšímu problému
a klienti domova si tento bezbariérový vstup velice pochvalují.
David Ševčík, ředitel

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
Minižáci TJ SOKOL Kostelce na Hané – HK se rozrůstají a daří se jim.
Po prázdninách TJ SOKOL Kostelec na Hané – HK jako každý rok pozval do svých řad
nové budoucí házenkáře, protože starší děti odešly do vyšší kategorie Minižáků starších
(MINI st.) a Minižáků mladší (MINI ml.), bylo třeba doplnit o budoucí naděje. A podařilo
se doslova excelentně. Cestu do házené si letos našlo 17 nových dětí. Aktuálně se tedy na
jednom tréninku v kostelecké hale tísní 44 dětí (MINI ml. a st.), kdy každá z kategorií má
k dispozici jen polovinu hřiště, tzn. více než 20 dětí na jedné polovině.
MINI ml.
Jak bylo výše popsáno, nejmladší kategorie dětí v našem oddíle se aktuálně po přijetí
nových dětí kolektivně sžívá a pracuje na prvních házenkářských dovednostech a
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znalostech. Formou her, soutěží a cvičení se učí pracovat s míčem, koordinaci pohybu,
orientaci v prostoru, spolupráci s ostatními, rozhodování a celé řady dalších dovedností,
které jim umožní zdravý nejen fyzický rozvoj těla.
MINI st.
Kategorie MINI st. už je v naprosto jiné situaci. „Ostřílení“ hráčky a hráči vběhli do
nového soutěžního roku do slova po hlavě a nabyté zkušenosti od počátku školního roku
hned zúročovali na velkých turnajích v ČR a také na Slovensku. A dařilo se jim…
Kostelečtí házenkářští minižáci vítězi Házenkářského festivalu Lovosice
Od pátku 6. září do neděle 8. září se v Lovosicích uskutečnil šestý ročník mezinárodního
turnaje dětí a mládeže Házenkářský festival Lovosice. Pro jeden tým starších minižáků
Kostelce na Hané to byla již druhá účast na tomto druhém největším mládežnickém turnaji
v České republice, kdy toto družstvo jelo obhajovat 3. místo z minulého roku. V naší
kategorii bylo přihlášeno 24 družstev, které organizátoři rozdělili do 4 skupin. První dva
zápasy na nás čekaly hned v pátek, kdy jsme se po velmi brzkém ranním vstávání a
několikahodinové cestě vlakem postupně utkaly s pro nás doposud neznámými týmy z
Liberce a Ústí nad Labem.
V obou utkáních mělo
naše družstvo nad svými
soupeři výraznou herní
převahu, která se projevila
i v konečných výsledcích, a
to 31:5 pro Kostelec v
zápase proti Liberci a 47:9
v zápase proti Ústí nad
Labem. Sobotní ráno nás
překvapilo
poměrně
vydatným deštěm, což s
sebou přineslo jisté obavy
z toho, jak to na
venkovním hřišti bude vypadat a do jaké míry to ovlivní výkon našeho týmu. Naštěstí se
však počasí umoudřilo, a tak jsme mohli nastoupit k dalším třem utkáním v základní
skupině. Jako první na nás čekal německý Coswig 1920, se kterým si naše děti rovněž
poradily poměrně snadno (36:4) a získaly tak další dva body do tabulky. Následně nás čekal
podle dosavadních výsledků nejtěžší soupeř naší základní skupiny, tým Dukla Praha I. Ani
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tento zápas však nakonec nepřinesl nějaké ,,drama“ a vítězství 27:12 pro nás zajistilo další
cenné body a poslední vítězné utkání nad týmem Jičín II. v poměru 29:2 pak postup do
čtvrtfinále z 1. místa v základní skupině bez ztráty bodu. Trenér i děti si uvědomovali, jak
důležitý zápas je čeká, a proto netrpělivě čekali, kdo bude naším soupeřem. Tím se nakonec
stalo družstvo domácích Lovosic, které postupovalo z 2. místa ve své skupině. Vědomí
toho, že tento zápas pro nás musí skončit vítězně, pokud chceme vůbec pomýšlet na
medailové umístění, bylo hodně svazující, ale naši hráči na hřišti předváděli disciplinovaný
výkon, kdy své protivníky převýšili jak po technické, tak i fyzické a psychické stránce hry
a po 20 minutách hry si výsledkem 28:12 zajistili postup do semifinále, které bylo
plánováno na nedělní ráno. Semifinálovým soupeřem stejně jako minulý rok byl tým Jičín
I., který si semifinále zajistil vítězstvím nad Velkým Meziříčím. Věděli jsme, že se jedná o
velmi kvalitní tým, ale touha vyhrát a vrátit loňskou semifinálovou porážku, byla obrovská.
První poločas byl velmi vyrovnaný, soupeř se neustále držel v těsném brankovém rozdílu
za námi a po deseti minutách hry byl výsledek 15:13. Druhý poločas však již byl zcela v
režii našeho týmu. Jičín jakoby fyzicky a následně i psychicky odpadl a míčů v jeho brance
přibývalo. Konečný výsledek 28:15 přinesl obrovskou euforii, protože ,,medaile“ už byla
jistá. V pravé poledne nás pak v Lovosicích čekal soupeř nejtěžší, Dukla Praha II. Stejně
jako my ani ,,červení dukeláčci“ neokusili pachuť prohry, a tak se očekával lítý boj, jak na
hřišti, tak i mezi fanoušky, kterých měla Dukla ze svých řad opravdu hodně. Po nervózním
začátku, kdy se příliš střelecky nedařilo ani jednomu týmu, však postupně naši začali
získávat nad soupeřem převahu a poločas skončil 16:10. Stejně jako tomu bylo v
semifinálovém boji, tak i druhý poločas finálového utkání již řídili výhradně naši hráči.
Konečný výsledek 36:17 a ZLATO bylo doma.
A aby té radosti nebylo málo, tak na nás čekalo ještě jedno velmi příjemné překvapení
a ocenění. Náš Martin Schönfeld byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
Sestava: Zimmermannová Martina, Schönfeld Martin, Stuchlík Patrik, Stuchlík Martin,
Coufal Jan, Černý Ondřej, Mlčoch Jakub, Kouřil Jakub.
Dalším úspěchem této věkové kategorie bylo také ještě v září vítězství na turnaji
v Horce n/M (z 10-ti týmů), v Praze (z 6-ti týmů) a v říjnu ve slovenských Malackách (z
10 týmů).
S uzávěrkou tohoto vydání Kosteleckých novinek minižáci přinesli ještě jednu
fantastickou zprávu, a to vítězství na Přeborech České obce sokolské 17.11.2019 ve
Velkém Meziřící, kde v konkurenci 13 sokolských týmů z celé ČR vybojovali 1. místo.
Patrik Coufal, Trenér Minižáků, TJ SOKOL Kostelec na Hané – HK
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Florbal - Ohlédnutí za rokem 2019
Jarní část sezóny 2018/2019 skončila pro obě mužstva méně úspěšně jak minulou
sezonu. Mužstvo A v regionální lize mužů skupina 7 odehrálo 20 zápasů, ze kterých 5
vyhrálo, 1x remizovalo a 14x prohrálo a s celkovým počtem 16 bodů a skórem 106:140
obsadilo 10. místo. Nejlepší hráč s celkovým počtem 60 bodů (40 gólů a 20 asistencí)
v družstvu se stal Jiří Drčka.
Mužstvo B v Olomouckém přeboru mužů odehrálo 20 zápasů, ze kterých 8 vyhrálo, 0x
remizovalo a 12x prohrálo a s celkovým počtem 24 bodů a skórem 75:117 obsadilo 9.
místo. Nejlepší hráč s celkovým počtem 26 bodů (15 gólů a 11 asistencí) v družstvu se stal
mladý hráč Petr Růžička. Na novou sezónu 2019/2020 se opět přihlásily dvě družstva, muži
A do regionální ligy skupina 7 a mužstvo B do olomouckého přeboru.
V aktuální části sezóny se mužstvo A s odehranými 8 zápasy drží na 9. místě
(8/2/0/6/6/39:61). Další domácí turnaj čeká hráče 4. 4. 2020 v Kostelci na Hané.
Mužstvo B se s odehranými 8 zápasy drží na 10. místě (8/0/0/8/0/26:48). Další domácí
turnaj čeká muže 28. 3. 2020 v Kostelci na Hané.
Začátek sezóny se oběma družstvům zatím moc nedaří, doufáme, že se vše v lepší obrátí.
I letos bude florbalový oddíl pořádat Vánoční turnaj 28. 12., tzv. Povánoční florbalení
v Kostelci od 8:00.
Děkujeme všem fanouškům, hráčům, městu a sponzorům a přejeme příjemné prožití
Vánočních svátků a šťastný, minimálně stejně úspěšný Nový rok.
Jaroslav Dopita
MUŽI – podzim 2019
Muži TJ Sokol Kostelec na Hané - HK zahájili letní přípravu již tradičně první týden v
srpnu nabíráním fyzické kondice s postupným přechodem k herním činnostem. Kádr byl
doplněn o kostelecké dorostence z Centra Haná Filipa Havlíka, Dušana Knápka a Vojtu
Pospíšila, na hostování přišli z Nového Veselí Jan Ševčík, Martin Hanták, Jakub Grulich a
Andrej Parolly. K házené se vrátil Jirka Vymětal, který svými zkušenostmi a novou chutí
hrát velmi pomáhá týmu mladíků. Hlavním trenérem zůstává Milan Varhalík, asistentem
je Leoš Havlík. Účast na letní přípravě byla poměrně vysoká. Družstvo mužů sehrálo
několik přípravných utkání a předsezónní přípravu zakončilo prohraným zápasem I. kola
Českého poháru v Droždíně.
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Samotná sezóna II. ligy JM začala pro naše mužstvo v domácím prostředí utkáním
s rezervou Brna, za které nastoupili 4 hráči extraligového Brna, bohužel utkání skončilo
prohrou HK. Poté následovalo nevydařené utkání v Maloměřicích, kde opět nastoupili za
rezervu hráči, kteří alternují v extralize. Další domácí zápas s Bohunicemi, které mají
ambice na postup byl velmi vypjatý, a bojovný výkon domácím přinesl bod za remízu
22-22. Zápas v Kuřimi měl vyrovnaný průběh, po poločasové remíze nakonec HK padlo
o 4. Další týden jsme hostili nevyzpytatelného nováčka z Újezdu u Brna. Průběh zápasu
nasvědčoval spíše tomu, že domácí opět budou body rozdávat. V druhém poločase ukázal
ale bojovnost a touhu po vítězství a hákáčko vyhrálo 33-32.
S vidinou zlepšujících se výkonů mladého týmu, jsme všichni očekávali dva body
v domácím utkáním s Olomoucí. Neproměněné šance a hlavně špatně hozené čtyři
sedmimetrové hody rozhodly o porážce s herně slabou Olomoucí. Na další zápas v Telnici
jsme odjížděli s dvěma dorostenci z Nového veselí, odchovancem Kostelce Janem
Ševčíkem a slovenským reprezentantem do 19 let Andrejem Parollym. Standartně složitý
kluzký povrch v „Bublifuk aréně“ dělal potíže našim mladíkům a přes vyrovnaný průběh
postupně získávali navrch domácí a prohra o 7 branek byla vzhledem k výkonu příliš krutá.
Následuje derby s Prostějovem. Utkání, které nemá jasného favorita Kostelečáci zvládli
mnohem lépe, než poslední utkání v PV, a jasným vítězstvím o 8 branek si připsali důležité
dva body.
Rádi bychom poděkovali za podporu a přízeň našim fanouškům, přispěvatelům a
sponzorům našeho klubu.
Kádr družstva:
Tomáš Varha, Jan Mayer, Pavel Navrátil, Jakub Grulich (brankáři), Jindřich Prášil, Václav
Prášil, Martin Popelka, Adam Kolář, Dušan Knápek, Filip Havlík, Martin Hanták (křídla),
David Palička, Lukáš Říčař , Vojtěch Pospíšil, David Ševčík (pivoti), Jan Smékal, Marek
Dostál, Marek Grepl, Lukáš Varhalík, Jan Ševčík, Andrej Parollyj, Martin Grulich, Jiří
Vymětal, Rostislav Podhrázský (spojky).
David Ševčík, asistent trenéra

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Děkujeme všem rodičům, fanouškům a podporovatelům za podporu v roce 2019 a přejeme
mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a hodně pracovních i osobních úspěchů
v novém roce.
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SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
Mistrovství světa Ulyanovsk 2019
V polovině srpna se v ruském
městě Ulyanovsk, které se nachází
necelých 900 km od Moskvy a jímž
protéká jedna z největších řek světa
Volha, konal již 20. ročník
mistrovství světa ve střelbě z polní a
matchové kuše. Česká reprezentace
čítala 7 členů, z čehož 4 pochází
z našeho oddílu Savana KKK.
Před samotným mistrovstvím se
uskutečnil závod Volga Cup, který
sestával z 10 sad na 50 metrů a následné eliminace. Již zde jsme zjistili, proč se Ulyanovsku
říká „Město větrů“. Během jedné sady se vítr dost měnil. Jednou foukalo zprava, podruhé
zleva, nakonec do zad a u terče úplně jinak. I přes to jsme se dostali do eliminací a zastříleli
si proti budoucím mistrům světa. Barbora Pospíšilová svedla dech beroucí souboj
s chorvatským střelcem Ivanem Borakem, který si o pár dnů později vystřílel stříbro. Hana
Nedělníková porazila Michaelu Oborovečki, budoucí držitelku stříbrné medaile,
a vybojovala krásné třetí místo.
V závodní dny mistrovství panovalo poněkud mírnější počasí, ani vítr se nám nesnažil
porozbíjet všechny dalekohledy nebo sfouknout kšilty. Přestože jsme byli unavení a
hladoví, vystříleli jsme si dobré výsledky. Hana Nedělníková obsadila mezi ženami
11. místo. Hned první den se jí podařilo navýšit osobní rekord na 824 bodů. Mezi juniory
Martinem Hajným a Karolínou Hynkovou se odvíjel dramatický souboj o osmé místo,
poslední finálové. O účasti ve finále se rozhodlo až posledním šípem, který dopadl blíže
středu v Karolínině terči. V kategorii nejmladších jsme měli hned 3 želízka v ohni. Denis
Vyskočil z Plumlova obsadil místo desáté. Jana Koleňáková obsadila přes zdravotní potíže
místo deváté a Barbora Pospíšilová vystřílela místo osmé, a tedy i účast ve finále. Naši
kadeti se utkali i v soutěži družstev, kde pro Českou republiku získali BRONZOVOU
MEDAILI!
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo finále. Pátý střelecký den, horko, vítr, únava, ale
ani to nás nezastavilo, abychom si to naposled užili a dokázali, že se můžeme měřit se
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světovou špičkou. Jako první se odehrálo finále kadetů, kde naši reprezentaci zastupovala
Barbora Pospíšilová. I přes zákeřné poryvy větru nastřílela 91 ze 100 bodů. Tímto
výsledkem rozdrtila dokonce i mistra světa pro rok 2019, který nastřílel o 2 body méně.
Následovalo finále juniorů, a přestože Karolíně málem upadla všechna brka na finálovém
šípu, nastřílela 95 bodů ze 100.
Mistrovství České republiky
V září se uskutečnilo mistrovství
České republiky ve střelbě z polních
kuší, které se odehrálo na fotbalovém
hřišti v Čechách pod Kosířem. Díky
nepříznivému počasí se o tituly mistrů
přijelo pobít pouhých 27 střelců.
Upřímně řečeno, víc než dramatický boj
o medaile se konal ještě dramatičtější boj
s počasím a sám se sebou a vítězem se
stal každý, kdo vydržel dostřílet i druhý
den až do konce. Počasí se na nás
neúprosně vyřádilo. Všichni jsme byli promočeni na kost a třásli se zimou. Za takových
podmínek je opravdu potěšení střílet.
I přes to Savana KKK získala 2 zlata
(Jaroslava Nědělníková, ženy, a Barbora
Pospíšilová, kadeti), 3 stříbra (Josef
Nedělník, muži, Hana Nedělníková,
ženy, a Karolína Hynková, junioři) a 2
bronzy (Lukáš Andrés, junioři, a Jana
Koleňáková, kadeti). V soutěži družstev
jsme se umístili na druhém a třetím
místě.
Další závody
V říjnu jsme se účastnili našeho oblíbeného závodu Europa Cup ve Slavonském Brodu.
Ani odtud jsme neodjeli s prázdnou. V seniorech se neztratili manželé Nedělníkovi, kteří
si domů přivezli stříbrnou a bronzovou medaili. V juniorech si bronz vystřílela Karolína
Hynková a mezi kadety třetí místo ovládla Barbora Pospíšilová. Vrcholem letošní sezóny
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bylo prosincové Finále světového poháru, jehož se v rámci našeho oddílu zúčastnila
Jaroslava a Josef Nedělníkovi a Karolína Hynková.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Kostelec na Hané za celoroční podporu a
popřát vám všem pohodové prožití Vánoc a jen to nejlepší do nového roku.
Savana KKK

FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
Fotbalisté v běhu
Hlavní událostí léta v kostelecké kopané již tradičně patří hodovému víkendu. Navázali
jsme na úspěšnou akci uspořádanou již v roce 2018 a opět uskutečnili promítání letního
kina pod širým nebem na fotbalovém hřišti. V letošním roce jsme si pro návštěvníky
připravili hit léta se sportovní tématikou Ženy v běhu a podle salvy smíchu a nadšení diváků
měl tento film opět veliký úspěch.
Tato netradiční akce je velmi
populární a svým pojetím rozhodně
přispívá ke společensko-kulturnímu
vyžití v obci. Forma promítání,
posezení na dekách, ale i občerstvení
s hot dogy a pop cornem, táhne
diváky na naše letní kino snad i více
než
na
některé
profesionální
„letňáky“. Proto se na fotbalovém
trávníku sešlo odhadem více než 500
spokojených návštěvníků.
Další vydařenou akcí pod záštitou FC Kostelec na Hané byl Příměstský fotbalový
kemp, který se uskutečnil v týdnu 15. - 19. 7. 2019, jehož se účastnilo celkem 29 fotbalistů
ve věku 7 – 13 let. Ti se sjeli ze všech koutů okresu a početnou základnu vytvořili i kluci
až ze Sigmy Olomouc. Během kempu se nejen trénovalo, ale proběhly i odpolední soutěže,
návštěva hasičů, večerní diskotéka, spaní ve stanu, výlet na Kosíř a dokonce s námi
potrénoval i ligový hráč Martin Hála ze Sigmy Olomouc. Kluci si kemp neskutečně užili,
rodiče odpočinuli a už se všichni těšíme na příští rok, kdy znovu proběhne minimálně jeden
prázdninový turnus. Po sportovní stránce jsme opět zahájili fotbalovou přípravu a novou
sezónu, v letošním roce dokonce s kompletními mládežnickými kategoriemi. Můžete se tak
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těšit a přijít povzbudit mladší a starší přípravky na zápasech hraných v mini turnaji, mladší
a starší žáky v krajské soutěži, resp. okresu, dorosty nově taktéž v krajské soutěži, muže B
v „trojce“ a samozřejmě domácí Áčko opět v 1. A třídě. Je to pěkná porce družstev,
doufáme, že Vám budeme i letos dělat radost a bavit Vás fotbalem.
A jak že jsme dopadli v minulém fotbalovém ročníku?
Mladší a starší přípravky si užívaly hru a hráli pro zábavu a radost z fotbalu. Mladší
žáci úspěšně zahájili přechod k většímu fotbalu, vyhráli a stali se přeborníky OFS
Prostějov. Dorostu bohužel jedním bodem utekly zápasy o finálové play off, ale i tak
s mladým kádrem obsadil slušné 7. místo. Béčko do posledního zápasu bojovalo o vítězství
ve III. třídě, bohužel posledním nevydařeným utkáním jim první místo smolně uteklo. Áčko
se zabydlelo v 1. A třídě Olomouckého kraje a po úvodním pátém místě jsme v minulé
sezóně skončili tentokrát na 8. místě.
Děkujeme všem za podporu, těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme úspěšný rok 2020!
A na další tradiční akci našeho klubu, fotbalovém plese, v pátek 14. února na Valentýna na
viděnou!
Lubomír Baláš, sekretář FC Kostelec na Hané
MYSLIVECKÝ SPOLEK KOSTELEC NA HANÉ
Vážení přátelé myslivosti a přírody,
dovolte pár řádků o činnosti našeho
mysliveckého spolku. V polovině června
proběhly střelby na letící asfaltový terč,
kde se zúčastnilo 28 střelců. Na 1. místě
se umístil Libor Pitron. Bylo zajištěno
bohaté občerstvení včetně výborného
kančího guláše. Vítězové i poražení
dostali věcné dary a proběhla i tombola.
Velké díky za dary do tomboly patří těmto
sponzorům: Rols Lešany, Statek Kostelec
n/H, Agros Haná Stařechovice, Služby města Kostelce n/H, Hasiči Kostelec n/H, Prodej
požárního vybavení Látal Kostelec n/H, Korn-lešení Kostelec n/H. Příští rok budeme zase
střelby pořádat a příznivci tohoto sportu jsou srdečně zváni. V letních měsících, kdy naši
krajinu sužovala sucha a tropická vedra, byly zbudovány v naší honitbě napaječky pro zvěř
a stávající napaječky byly členy mysliveckého spolku pravidelně doplňovány vodou.
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V měsíci říjnu byly za podpory vedení města Kostelec na Hané vysázeny vzrostlé stromy
v lokalitě Cihelna. Na tomto místě bylo již v minulosti vysázeno několik desítek stromů a
keřů, ale vzhledem ke kamenivo-štěrkovému podloží se tyto stromy velmi těžko ujímaly.
Proto bylo na členské schůzi mysliveckého spolku rozhodnuto, že se zakoupí vzrostlejší
stromy v kontejnerech, které lépe zakoření. Pro tuto lokalitu byl zvolen druh stromu jeřáb
a jeřabina, aby jejich plody v budoucnu poskytovaly potravu pro bažanty, kteří se tam hojně
vyskytují. V listopadu na členské schůzi nás hospodář informoval o stavu zvěře sražené
dopravními prostředky.
Od jara letošního roku bylo sraženo 10 kusů srnčí zvěře, z toho 6 srnců (1 srážka na trati
vlakem), 3 srny a 1 srnče, dále pak 2 kusy černé zvěře a asi 5 zajíců. Vážení řidiči, buďte
bdělí a pozorní, zejména v tomto zimním období, kdy se brzo stmívá a zvěř přechází přes
cestu.
Závěrem mi dovolte s přicházejícím adventem popřát krásné prožití vánočních svátků a
pohodové vykročení do nového roku bez nehod. To vám přejí členové Mysliveckého
spolku Kostelec n/H.
S přáním myslivosti zdar Myslivecký spolek Kostelec na Hané
HANÁCKÉ FOLKLÓRNÍ SOUBORY
KOSÍŘ
Hanácký soubor Kosíř z
Kostelce na Hané v roce
2019 registroval 37. výročí
znovuobnovení
souboru.
Soubor se v letošním roce,
opět především díky dotaci
z Olomouckého kraje, a
dotaci od města Kostelce na
Hané zúčastnil mnoha akcí,
na kterých s úspěchem
prezentuje hanácký folklór
prostřednictvím lidových písní a tanců z Hané.
V plesové sezóně jsme vystupovali na Mysliveckém plese v Ohrozimi, na Hanáckym
bále v Hrušce, na Reprezentačním plese KDU-ČSL v Národním domě v Prostějově a na
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Hanáckém bále národopisného souboru Mánes opět v Národním domě v Prostějově.
V nově opravené kostelecké sokolovně jsme 26. ledna uspořádali XXXX. Kostelecké
hanácké bál. V průběhu roku jsme vystupovali na mnoha slavnostech a akcích.
Velikonoční pomlázce
ani letos neutekla většina
ze
současných
ani
bývalých
Hanaček
souboru. Už sice ne na
tradičním žebřiňáku ale
auty stihli krojovaní
Hanáci objet a vymrskat
Hanačky v Kostelci na
Hané,
Bílovicích,
Lutotíně,
Smržicích,
Prostějově, Stařechovicích, Služíně, Lutíně, Luběnicích a Olomouci. V březnu jsme
vystupovali na Vítání jara v sokolovně v Kostelci na Hané. Do prvomájového rána jsme se
již tradičně prozpívali s cimbálovkou Dubina na „Posezeni ô cimbála“ pod žudrem v
Bílovicích. V květnu jsme reprezentovali město Kostelec na Hané a Olomoucký kraj na
IV. ročníku Hanáckého dne v Kroměříži na Hanáckém náměstí. Rovněž jsme se účastnili
Hanáckých slavností v Chropyni.
V červnu jsme svým vystoupením na Svatojánských zámeckých hodech v zámeckém
parku v Čechách pod Kosířem podpořili obnovu tohoto parku po proběhlé náhlé povodni,
která poničila část obce Čechy pod Kosířem a zámecký park. V červenci jsme již tradičně
tančili na Folklórních hodových slavnostech v Troubkách a na Jakubské pouti u nás
v Kostelci na Hané.
Hanácký lidový folklór jsme reprezentovali svým vystoupením na slavnostním zahájení
I. ročníku Mistrovství Evropy univerzit v orientačním běhu, které bylo historicky poprvé
uspořádáno v České republice, u nás v Olomouckém kraji. Slavnostní zahájení proběhlo
v amfiteátru Korunní pevnůstky v Olomouci. V srpnu jsme vystupovali na počest
100. výročí TGM v Loučce a na hodech v Kojetíně. V září jsme tančili a zpívali na
Svatováclavských vepřových hodech v Ochozi. Na soustředění souboru, které proběhlo v
říjnu na Slovensku, jsme začali připravovat nová taneční pásma pro vystoupení v roce
2020. Členové folklórní souboru Kosíř se scházejí na pravidelných zkouškách vždy v pátek
od 19:30 hod. v tělocvičně 1. stupně základní školy. Rádi uvítáme nové členy našeho
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souboru. Prezentaci činnosti souboru Kosíř můžete nalézt na webových stránkách
www.kosir-webnode.cz Členové Hanáckého folklórního souboru Kosíř děkují za přízeň
v roce 2019. Do nadcházejícího roku 2020 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v osobním i profesním životě. Těšíme se na setkání s Vámi na některém z našich
vystoupení.
Vladimír Procházka, předseda souboru Kosíř
MALÝ KOSÍŘ V ROCE 2019
V Kostelci na Hané funguje již mnoho let folklorní soubor Malý Kosíř, který
momentálně vede paní Miluše Dopitová a paní Lucie Pospíšilová. Do souboru chodí 18
dětí z Kostelce na Hané a přilehlého okolí. S dětmi se scházíme každý pátek od 18:00 do
19:00 v místní malé tělocvičně při ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, kde procvičujeme lidové
tance a písně.
Nový rok 2019 jsme zahájili vystupováním na Hanáckém plese v Kostelci na Hané.
Snažíme se úzce spolupracovat s dospělým souborem „Kosíř“.
Během roku 2x někdy 3x
děti vystupují na vítání
občánků na MÚ v Kostelci na
Hané. V dubnu jsme přivítali
„Jaro“ v sokolovně pásmem
tanečků, říkanek a písniček
„Ráček“. V červnu se děti
účastnily setkání Kostelců
v Kostelci u Jihlavy a
29. 6. 2019 soubor Malý Kosíř
potěšil svým vystupováním
babičky a dědečky v DD
v Kostelci na Hané na jejich akci zvané „Karibik párty“. V červenci, i když byly prázdniny,
se děti předvedly v krásných hanáckých krojích a rozveselily farníky na Jakubských hodech
na farní zahradě hanáckými písněmi a tanečky. V září společně s velkým souborem Kosíř
děti vystoupily na svatováclavských hodech v Ochozi. V říjnu při příležitosti 50 let
výstavby Sídliště Sport v sokolovně potěšily starousedlíky hanáckými písněmi a tanci.
Chtěli bychom poděkovat za finanční i morální podporu městu Kostelec na Hané,
maminkám a všem ostatním, co se podíleli na přípravě krásných hanáckých krojů, všech
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vystoupeních a podporu rodičů při zkouškách. Přejeme všem šťastné prožití Vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a nadále dobrou spolupráci.
Miluše Dopitová a Lucie Pospíšilová
SKAUTSKÝ ROK
V průběhu roku 2019 pracovaly ve
středisku Petra Bezruče čtyři družiny dětí ve
věku 7 – 14 let, které se pravidelně každý
týden scházely na družinových schůzkách a
mimoto se také během roku, účastnily
několika různorodě zaměřených akcí.
Letošní skautský rok jsme tradičně
započali jarním výstupem na Velký Kosíř.
Tentokrát se akce konala v pátek 22. 3. 2019.
Pátého ročníku akce ,,Ukliďme si Česko",
která se konala 6. 4. 2019 se opět účastnilo i naše středisko. Odpadky, které někteří do
přírody donesli a pak je zde i nechali, se dobrovolníci v
několika skupinách vydali posbírat v okolí cyklostezky a
silnice do Prostějova, silnice na Smržice a kolem povodí
říčky Romže.
13. 4. 2019 se konalo okresní kolo Svojsíkova závodu
v Prostějově v Kolářových sadech. Závod byl určen pro
věkovou kategorii skautů a skautek. Čtyři členky z
družiny Zelených ještěrek, které se těchto závodů
zúčastnily, skončily i přes nízký věk na krásném šestém
místě. Celý závod proběhl v chladném, deštivém a
větrném počasí, které závodníkům moc neprospívalo.
O víkendu 3. 5. - 4. 5. 2019 se naše středisko tradičně účastnilo 14. ročníku Noční
Konice. Pro děti, které na tuto akci dorazily, byla připravena jako obvykle noční hra.
V sobotu 25. 5. 2019 vyrazili členové Tučňáků a Zelených ještěrek k trampské chatě
Osamělý Grizzly. Na dětském dnu, který se konal 2. 6. 2019, jsme opět zajišťovali
stanoviště. Děti si mohly ověřit svou zručnost v podobě zatloukání hřebíků.
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Vařit guláš do lomu na Kosíři se družiny Zelených ještěrek a Tučňáků vydaly 9. 6. 2019.
Rozdělily se do dvou skupinek po třech a soutěžily v tom, kdo uvaří guláš lépe. Nakonec
se výherce nevybral a všichni si na guláších pochutnali.
O letních prázdninách, přesněji od 20. 7. do
27. 7. 2019, probíhal skautský tábor, který se
konal ve skautském srubu Líheň poblíž
Olomouce. Členové Tučňáků a Zelených
ještěrek se snažili postavit vlastní galskou
vesnici. Domečky si mohli koupit za zlaťáky a
stříbrňáky, které dostávali za body získané za
hry a činností v táboře. Galské vesnice na závěr
ocenili i Asterix, Obelix a Panoramix. Třetí
ročník "Bezručovského véplazu" se konal
12. 10. 2019. Přibližně 89 účastníků se vydalo na
trasu dlouhou 12,5 km. Vlakem se jelo do
Dzbelu. Po cestě do Jesence jsme se zašli podívat na pramen Romže. V Jesenci jsme
navštívili krásný kostel sv. Libora. Obyvatelka obce nám vyprávěla o historii kostela, který
založila Zuzana Kateřina Liborie. Po obohacení našich vědomostí jsme pokračovali do
Ponikve. Tam jsme navštívili muzeum řemesla, na bývalé sovětské základně. Po prohlídce
jsme pokračovali do Konice, ve které naše cesta končila, a vlakem jsme se vrátili do
Kostelce.
V den státního svátku 28. 9. 2019 vyrazili členové Tučňáků a Zelených ještěrek do
Terezského údolí. Zde jsme strávili dopoledne plné her a soutěží. Opekli jsme si špekáčky
a na závěr proběhlo vyhlášení výsledků našeho snažení. Sladká odměna čekala na každého.
Koncem října nás zastihla smutná zpráva, že nás opustila naše milá a obětavá sestra Eva
Šindelářová, která pro skauting v Kostelci udělala hodně a budeme na ni s vděčností
vzpomínat. O víkendu 2. 11. - 3. 11. 2019 se družiny Zelených ještěrek a Tučňáků vydaly
do Rudy nad Moravou. I přes nepříznivé počasí jsme vyrazili na krátkou výpravu na Šošolu.
Z výpravy jsme se vrátili s promočenými botami. Po nepříjemném zjištění, že nefunguje
plynový kotel, který byl v opravě, nás zachránila krbová kamna. V klubovně jsme pak,
místo pobytu venku, hráli deskové hry a plnili vědomostní úkoly. V prosinci nás čeká
Mikulášský výstup na Kosíř a společné ukončení roku na Vánoční besídce.
Za Junák - Český skaut, z.s. Adéla Trnkalová, Andrea Trnkalová

36

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
Žehnání nových zvonů
Po sedmasedmdesáti letech se
kostelecký kostel sv. Jakuba
Staršího
konečně
dočkal
kompletního zvonového vybavení
ve své věži. V sobotu 27. července
byly dva nově ulité zvony
slavnostně požehnány olomouckým
pomocným biskupem Josefem
Nuzíkem.
Zvony byly odlity firmou UMĚLECKÉ ZVONAŘSTVÍ DYTRYCHOVÁ s.r.o.
z Brodku u Přerova a dodány na konci května letošního roku. Během dvou měsíců byly oba
skvosty vystaveny uvnitř kostela, kde si jej mohli všichni prohlédnout a případně vyfotit.
V pátek před sobotním žehnáním se musely zvony přemístit na venkovní prostranství vedle
kostela.
Přes noc je zde střídavě hlídali dobrovolníci, jako čestná noční stráž. Brzy ráno se malý
i velký zvon oděli do slavnostní výzdoby připravené Svatkou Tylšarovou, aby za tónů
dechové hudby Vřesovanka mohli důstojně přivítat všechny účastníky připravované
slavnosti.
Během přesně daného ceremoniálu byly též přečteny přímluvy a po každé z nich
poklepáno žehnacím kladívkem na zvony. Zvonům na zdárnou cestu do věže zazpíval
Svatojakubský chrámový sbor pod vedením Karla Vlacha. Speciálním jeřábem pak za
asistence firmy BOROKO došlo k vyzdvižení zvonů a jejich zavěšení do věže kostela, což
neuniklo řadě médií, která o této historické chvíli informovala širokou veřejnost.
Následovala slavnostní mše svatá, kterou spolu s pomocným biskupem Josefem Nuzíkem
sloužilo dalších sedm kněží. Když lidé odcházeli po mši svaté z kostela, rozezněly se
všechny zvony ve věži poprvé ve své nově sestavené melodii. Celým Kostelcem a do
širokého okolí tak mohl zaznít tlukot našeho nového srdce, co by symbol společného úsilí
po napravení naší historické újmy. Žehnací slavnost byla obzvláště krásnou oslavou letošní
Svatojakubské pouti, výjimečně konané v sobotu.
K památkově chráněnému, pozdně baroknímu zvonu, zasvěcenému Panně Marii
Bohorodičce a svatému Jakubovi o přibližné hmotnosti 500 kg v tónu A1 přibyl zvon
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menší, zasvěcený svatým Cyrilu a Metodějovi o hmotnosti 340 kg s laděním C2 a zvon
větší, zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie o
hmotnosti 847 kg a ladění G1. Všechny tři zvony se mohou pohybovat díky novému
elektromagnetickému mechanizmu, který nejvíce napodobuje nejšetrnější způsob zvonění,
kterým je ruční táhání za provazy.
Pořízení zvonů zásadně napomohla vyhlášená
veřejná sbírka, na jejímž kontě se za sedm měsíců,
v den slavnostního žehnání, shromáždilo 870 tisíc Kč.
Jelikož sbírka pokračuje až do konce tohoto roku,
dosahuje aktuální částka hodnoty 965 tisíc Kč. Takto
vysoká částka je překvapením pro všechny a štědrost
ke společnému cíli je dechberoucí.
Všem, kteří jste se do sbírky zapojili, buď svým
finančním darem, aktivní pomocí, nebo duchovní
podporou v podobě modlitby, srdečně děkujeme.
Poděkování tak patří jednotlivcům, rodinám, spolkům,
firmám i obecním zastupitelstvům z Bílovic –
Lutotína, Čelechovic na Hané a Kostelce na Hané.
Možná až s odstupem času nám bude docházet, co jsme všichni společně dokázali udělat
pro naše místo společného života, co se nám podařilo zanechat budoucím generacím, za co
na nás mohou v budoucnu v dobrém a s úctou vzpomínat ti, kteří po nás přijdou.
Zpívání u jesliček
Římskokatolická farnost v Kostelci na Hané
vás zve na tradiční štěpánské Zpívání u jesliček
26. prosince ve 14:30 v kostele sv. Jakuba
Staršího. Ve vánočně vyzdobeném chrámu si
mohou malé i větší děti zazpívat koledy, nebo je
zahrát na hudební nástroj a potěšit tak své rodiče a
prarodiče, které srdečně zveme. K vánoční
atmosféře neoddělitelně koledy a vánoční písně patří, a pokud jsou jejími interprety děti,
pak to bývá zaručeně milé a kouzelné. Pro tuto příležitost si děti, které navštěvují scholu
pod vedením Lenky Vyroubalové připravily krátké pásmo koled s hudebním doprovodem.
Věřím, že vám touto nabídkou děti zpříjemní nejkrásnější období roku a místní kostel
nabídne možnost vzájemného setkání s prohlídkou betléma.
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Radostné prožití vánočních svátků, mnoho dobra a lásky kolem vás a vše nejlepší do
Nového roku s Božím požehnáním přeje všem lidem dobré vůle Římskokatolická farnost
Kostelec na Hané.
Za pastorační radu farnosti Jiří Vrba
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Slyšte, slyšte, na vědomost se dává, že dne
4. ledna navštíví naše město králové…aneb
Tříkrálová sbírka se blíží.
Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové
sbírky je Charita Česká republika. První
ročník sbírky proběhl v roce 2000 v
olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic
na základě staré lidové tradice první
dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro
potřebné.
O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se
Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku, o čemž svědčí přehled jejích
jednotlivých ročníků. V roce 2020 oslaví sbírka 20. výročí.
Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou
lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit a rozvoj charitních služeb.
Sbírka přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle
mohou zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti, právě to je největším posláním sbírky.
Setkávání lidí, napříč generacemi, zapojení se do řetězu lidské solidarity.
Těšíme se na setkání, požehnaný advent a radostné Vánoce přejí přátelé charity. Více
na www.trikralovasbirka.cz
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GALERIE ZELENÝ DOMEČEK
Dům č.p. 232 v bývalé Mlýnské ulici byl postaven v roce 1877 krejčím Ondřejem
Dokoupilem. Po své smrti za sebou zanechává manželku Marii a 7 dětí. V roce 1933 byl
dům předán nejstarší dceři Karolíně Dokoupilové /Karolince/. Karolinka zemřela v roce
1974. Zanechala závěť, v níž dům odkázala své neteři Jarmile Cetkovské. Ta jej v roce
1975 prodává pracovníku Českých drah Stanislavu Janoškovi z Velkých Pavlovic. Ten
v něm však nebydlí, jen sem občas dojíždí. 8. září 1994 mění domek majitele naposledy.
Kupuje jej Jiří Kastner, který měl v Kostelci sběrné suroviny. Částečně opravený slouží
jako kancelář firmy.
V roce 2013 je dům kompletně rekonstruován a je zde zahájená výstavní činnost pod
názvem Galerie Zelený domeček.
Vystavovali zde fotograf a výrobce
ručního papíru z Husovy ulice Vladimír
Krejčí - Brunton, kovářská dílna
Stawaritsch, řezbáři Miroslav Srostlík a
Stanislav Filip. Svou fotografickou
tvorbu představili Radek Bartoš a
Jarka
Petříková. Místo tu našla
expozice ke 150 letům narození Petra
Bezruče. Dnes tu probíhá výstava
prostějovského
fotografa
Boba
Pacholíka.
Jiří Kastner
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