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Poklepání základního kamene hasičské zbrojnice

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Slavnostní zahájení výstavby hasičské zbrojnice v Kostelci na Hané
V pondělí 24. 2. 2020 byl slavnostně poklepán základní kámen nové hasičské
zbrojnice v Kostelci na Hané. Slavnostního zahájení se se zúčastnili hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, krajský ředitel HZSOL Ing. Karel Kolářík,
ředitel Územního odboru Prostějov Ing. Marek Sobek, vedení města Kostelce na Hané,
velitel JPO II Petr Látal, včetně kosteleckých hasičů, místní farář Petr Šimara, zástupce
firmy realizující stavbu a mnoho dalších hostů a místní občané. Na výstavbu hasičské
zbrojnice jsme získali dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 4 500 000,- Kč, dále žádáme
o dotaci i na Olomouckém kraji. Zde jsme podali individuální žádost v oblasti krizového
řízení na finanční částku ve výši 4 500 000,- Kč. Celkové náklady na výstavbu hasičské
zbrojnice činí necelých 25 000 000,- Kč. Stavba bude dokončena do konce června 2021.

František Horák, starosta města
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ADRESNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V našem městě v posledních měsících probíhalo zavádění systému adresného třídění
odpadu. V první fázi (květen a červen 2019) proběhlo vydávání nádob na tříděný odpad
(plast, papír, bioodpad) ve sběrném dvoře, které bylo spojeno i s možností zakoupení
plastové nádoby na SKO výměnou za kovovou nádobu, a to za dotovanou cenu. Ve
druhé fázi (červen a červenec 2019) prováděly pověřené osoby čipování nádob na odpad
přímo v ulicích města. Poslední fází byla modernizace některých sběrných míst a
výměna kontejnerů na plast a papír na všech sběrných místech.
Nové kontejnery na těchto místech umožňují občanům mnohem snazší přístup, a
tím zvyšují komfort při třídění odpadu. Kontejnery jsou určeny primárně pro běžný
odpad z domácností (plast, papír). V případě, že potřebujete vyhodit tříděný odpad
objemnějšího tvaru (např. desky polystyrenu, plastové židle, objemnější krabice apod.),
který by zabral větší část kontejneru, využijte prosím služeb našeho sběrného dvora.
Sběrný dvůr je otevřen vždy ve středu od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
V současné době probíhá tzv. zkušební provoz, na základě kterého se dolaďují
nesrovnalosti v čipování nádob, probíhá kontrola a zpracování dat z načipovaných
nádob a příprava dat v aplikaci, ze které budou následně generovány přihlašovací údaje
pro kontrolu množství vyvezeného odpadu pro jednotlivá čísla popisná.
Proč vlastně adresné třídění odpadů zavádíme?
Hlavním cílem je maximální snížení množství směsného komunálního odpadu.
Abychom tohoto cíle dosáhli, je nutné zapojit do systému co nejvíce obyvatel města,
kteří budou poctivě a účelně třídit. Poctivě vytříděný odpad snižuje městu finanční
prostředky vynaložené na likvidaci odpadu, což může občanům v budoucnu přinést
snížení poplatku za komunální odpad.
Systém adresného třídění odpadu je pro občany trvale otevřený, tzn. kdykoliv
se do něj mohou přihlásit další občané.
Pro lepší orientaci v problematice třídění odpadu jsou na dalších stranách těchto
Kosteleckých novinek přehledy, které vám mohou pomoci při třídění odpadu. Na závěr
mi dovolte připomenout, že se jedná o projekt, který je teprve ve svém počátku a vyžádá
si od nás všech velkou dávku sebekázně a trpělivosti. Všichni se budeme učit správně
třídit.
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DO NÁDOBY PATŘÍ

DO NÁDOBY NEPATŘÍ

Žlutý kontejner
PLAST a
NÁPOJOVÝ
KARTON
(Tetrapak)

Plastové nádoby a PET lahve
Kelímky od jogurtů, pokrmových tuků
Sáčky, fólie, plastové tašky, CD obaly
Ostatní výrobky z plastů
Čistý polystyren
Obaly od mléka, džusů apod.

Podlahové krytiny, novodurové
trubky
Obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek
Mastné a znečištěné obaly,
obaly se zbytky jídla
Nápojové kartony se zbytky
nápojů
Znečištěný polystyren (např. ze
stavby apod.)
Žádný jiný odpad (sklo, textil,
papír, kovy apod.)

Modrý kontejner
PAPÍR

Kancelářský papír, noviny, časopisy, karton,
balicí papír
Obálky s fóliovými okénky
Bublinkové obálky bez plastového vnitřku
Papír vč. kancelářských sponek apod.

Znečištěný papír, povoskovaný
papír, náp. kartony, termopapír
(účtenky, uhlový papír)
Již recyklovaný papír (např.
ruličky od toaletního papíru,
kuchyňských utěrek, plata od
vajíček)
Žádný jiný odpad (sklo, kovy,
textil apod.)

Hnědý kontejner
BIOODPAD

Rostlinný odpad ze zahrady (tráva, větve,
listí, plevel)
Neznečištěná zemina
Kuchyňský bioodpad rostlinného původu
(např. čajové sáčky, kávová sedlina, slupky
od ovoce, zeleniny apod.)

Bioodpad živočišného původu
Maso, kosti, uhynulá zvířata
Olej z potravin
Obaly od potravin (sklo, plast,
kov) rozložitelné obaly či pytle

Šedý kontejner
KOVY

Plechovky od nápojů a konzerv
Drobnější kovový odpad
Kovové tuby a víčka
Alobal, kancelářské sponky, hřebíky apod.

Plechovky od barev a
nebezpečných látek
Elektrospotřebiče, tlakové
nádoby
Kovová zařízení složena s více
materiálů
Těžké a toxické kovy, olovo,
rtuť apod.

Bílý kontejner
ČIRÉ SKLO

Sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin
Rozbité sklenice apod.

Zelený kontejner
BAREVNÉ SKLO

Lahve od vína, lahve od alkoholických a
nealkoholických nápojů,
Tabulové sklo z oken či dveří apod.

Keramika, porcelán, autoskla,
zrcadla
Drátěná skla
Pokovená či zlacená skla
Varná a laboratorní skla
Sklokeramika

3

RECYKLAČNÍ ZNAČKY ODPADŮ
PATŘÍCÍCH DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Obecná doporučení

Žlutý kontejner
PLAST a
NÁPOJOVÝ
KARTON
(Tetrapak)

Snižte maximálně objem
veškerých plastových
odpadů, které to
umožňují (PET lahve,
nápojové kartony apod.)
Objemnější plastové
výrobky (např. plastové
židle, desky polystyrenu
apod.) raději odvezte do
našeho sběrného dvora,
ať v kontejneru
nezabírají zbytečně
místo

Modrý kontejner
PAPÍR

Snižte maximálně objem
veškerých papírových
obalů, které to umožňují
(např. krabice)

Hnědý kontejner
BIOODPAD

Nevhazujte bioodpad v
plastových pytlích (lze
použít pouze biologicky,
rozložitelné obaly či
pytle)

Šedý kontejner
KOVY

Snižte maximálně objem
veškerých kovových
odpadů, které to
umožňují (např.
plechovky od nápojů)

Bílý kontejner
ČIRÉ SKLO

Sklo nemusí být vymyté
a lze jej vyhazovat
včetně uzávěrů.

Zelený kontejner
BAREVNÉ SKLO

Pozn. V případě, že je kontejner zcela plný, tak využijte jiné sběrné místo nebo služby
našeho sběrného dvora. NETVOŘTE KOLEM SBĚRNÉHO MÍSTA SKLÁDKU
ODKLÁDÁNÍM ODPADU MIMO KONTEJNERY!!
Filip Štrunc, místostarosta města
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
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. 2020
Výše poplatku:
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele


200,- Kč
300,- Kč

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. 2020
Výše poplatku na celý rok 2020

672,- Kč/osoba

Markéta Vondálová, správce místních poplatků
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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 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.

Z činnosti strážníků prováděné na ulicích města:
 dohled na dodržování zákonů a nařízení – povinnost dle zákona,
 pátrání po osobách a věcech,
 úzká spolupráce s PČR a IZS Olomouckého kraje (např. při dopravních nehodách,
asistence záchranné službě atd.),
 dohled na bezpečné přecházení dětí při příjezdu a odjezdu ze školy a s tím spojená
i výchovná činnost,
 dohled na dodržování provozních řádů na veřejných sportovištích,
 kontroly restaurací, obchodů, hřbitova a dalších veřejných prostor,
 kontroly dodržování dopravního značení na ulicích města,
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 kontroly dodržování obecně závazných vyhlášek města Kostelce na Hané
zjišťování závad a nedostatků na ulicích města a provádění opatření k jejich
nápravě a odstranění,
 kontroly majetku občanů města, např. vozidel zaparkovaných na ulicích, zahrad,
novostaveb a podobně,
 odchyt toulavých psů a jiných zvířat,
 dohled na bezpečnost a veřejný pořádek při konání kulturních, společenských
a sportovních akcí a v neposlední řádě i svou přítomností provádění prevence
kriminality v ulicích města.
Vybrané statistické údaje:
Přijatá oznámení:
Evidované nepřijaté hovory / oznámení
Počet projednaných přestupků:
Počet přestupků projednaných na místě:

176
111
27
23

Počet oznámení přestupku spr. orgánu:
Počet předvolání k podání vysvětlení:
Počet odchycených zvířat:
Oznámeno PČR pro podezření z TČ:
Počet výjezdů na žádost PČR:
Počet předaných doručenek
Počet ostatních doručení

4
11
9
5
15
179
243

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. 2019 žilo v Kostelci na Hané 2 878 obyvatel. V roce 2019 se v Kostelci na
Hané narodilo celkem 18 dětí, z toho 9 chlapců a 9 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
7

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Bryndza, Robert

Kanibal z Nine Elms – Před patnácti lety byla Kate
Marshallová vycházející hvězdou londýnské policie.
Dokázala vyřešit sledovaný případ nebezpečného
sériového vraha s přiléhavou přezdívkou Kanibal z Nine
Elms, i když přitom sama málem zemřela. Nyní se snaží
vést poklidný život, když se minulost začne vracet…

de la Motte, Anders

Zimní oheň – Jednička mezi švédskými thrillery
o předvánočním večírku dospívajících dětí, který skončil
ohnivou tragédií. Třicet let poté je postupně odhalováno
tajemství toho, co se oné noci stalo, a objevují se
odpovědi, jež nikdo netoužil znát…

Kosačík, Tomáš

Nejjednodušší recepty pro každý den – Nová kniha
Břicháče Toma přináší jednoduše připravená jídla ze
surovin, které vždy najdete doma. Ideální pro všechny,
kteří nemají čas, a přesto chtějí jíst zdravě.

Lamballe, Marie

Hluboká modř moře – Když Kateřina najde na půdě
domu svých rodičů desky s akvarely znázorňujícími
malebnou krajinu, touží zjistit, odkud se vzaly. Postupně
však přichází na stopu temného tajemství. Stejně jako v
předchozí autorčině knize Hortenziová zahrada se na
pozadí dech beroucích kulis Bretaně odvíjí dramatický
příběh plný romantiky.

Liviero, Gemma

Stezka v troskách – Strhující román z poválečného
období, který ukazuje, že i když druhá světová válka
možná oficiálně skončila, pro obyčejné lidi, chycené
v pasti daleko od jakékoliv pomoci, trvá dál. Autorka
opět vypráví příběh, na který se nezapomíná.

Macmillan, Gilly

Chůva – Malá Jo zbožňuje chůvu Hannah víc než svoji
matku, a tak když jedné noci Hannah beze stopy zmizí, je
naprosto zničená. O 30 let později se Jo vrací do
rodičovského domu. Když jsou v jezeře na jejich
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pozemku objeveny lidské ostatky, Jo začne pochybovat o
všem, o čem byla až dosud skálopevně přesvědčená…
Mlynářová, Marcela

Z lodiček do holin – Autorka úspěšných humoristických
knih vypráví o tom, co vše musí překonat žena zvyklá na
pohodlí bytu v centru Prahy, přátele a společenský život
po přestěhování na samotu uprostřed pohraničního lesa.

Rožek, Filip

Gump – pes, který naučil lidi žít – Příběh vyprávěný
očima toulavého psa Gumpa o cestě plné překážek a
pastí, o lásce, která má sílu dosáhnout až za duhový most,
o psí obětavosti, která bez váhání dá za život člověka svůj
vlastní.

Vackovi, Monika a Jirka

Ostrovy našich snů – V cestopisné knize plné nádherných
fotografií vás manželé Vackovi zavedou na exotická
místa Karibiku, Pacifiku, Indického oceánu, Polynésie,
Oceánie a také ledového kontinentu Antarktidy.

Vašíček, Arnošt

České tajemno – Kniha českého spisovatele, scénáristy
a záhadologa pojednává o neuvěřitelných faktech
a tajemných nálezech na území naší republiky.

Vondruška, Vlastimil

Mstitel z Jenštejna – Nejnovější kniha oblíbeného autora
historických románů ze série Letopisy královské komory
představí Jiřího Adama z Dobronína, který je pověřen
vyšetřením.

Pro děti a mládež
Kinney, Jeff

Deník malého poseroutky 14. Na spadnutí – Nečekané
dědictví umožní rodině Grega Heffleyho důkladně
přestavět dům. Jenže brzo se zjistí, že taková
rekonstrukce není vůbec žádná legrace…

Landsman, Dominik

Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána –
Čeněk se vrací do Sedmimoří, kde opět hrozí probuzení
vládce všech démonů, a vezme s sebou i tatínka. Ten mu
ovšem nebude kazit zábavu dlouho, protože ho brzy i s
lodí unesou rytíři Zlaté korouhvičky. Záchranná výprava
začíná…
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Pilkey, Dav

Dogman. Utržený ze řetězu - Hrdina s psí hlavou se opět
představuje ve světově proslulém komiksu! Dokáže
zatočit se zločinem ve svém rodném městě? A kdo mu
protentokrát bude stát v cestě? Zdá se, že Dogman se
tentokrát doslova utrhl ze řetězu… Komiks je určený
dětem od 7 let.

Šárková, Danka

Alenka a Krakonoš – Půvabná pohádková knížka se
šťastným koncem představí dětem malou Alenku, jejího
pejska Sisinku včetně spousty dalších zvířátek, ale také
Krakonoše a život na našich nejvyšších horách.

Wilsonová, Jacqueline

Zlatá klec – Rose bydlí v honosném domě v Londýně se
svým otcem, známým malířem, hádavou matkou, šesti
sourozenci
a spoustou služebnictva – a připadá si jako ve zlaté kleci.
Nejnovější román populární autorky čtenářky tentokrát
zavede do viktoriánské doby.

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který
najdete na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
AKCE V KNIHOVNĚ
Než jsme se rozloučili se starým rokem 2019, uskutečnilo se v knihovně ještě
několik akcí. Na své si přišli dospělí i děti. Koncem listopadu za hojné účasti knihovnu
navštívil spisovatel Arnošt Vašíček a v prosinci čekalo na děti setkání se spisovatelkou
Dankou Šárkovou a také vánoční tvoření s pohádkou.
Arnošt Vašíček – České tajemno
V pátek 22.11. se v knihovně sešlo na pět desítek
příznivců tajemna, aby se společně se spisovatelem,
záhadologem a scénáristou Arnoštem Vašíčkem vydali
po stopách tajemných jevů a záhad naší země. Jak uvádí
sám Arnošt Vašíček ve své knize České tajemno, je
Česko skutečně zemí záhadám zaslíbenou a mnohá
tajemství, z nichž některá se dotýkají největších mystérií
naší planety, máme na dosah ruky.
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Jako první jsme si představili nejzáhadnější knihu na světě tzv. Voynichův rukopis,
který na konci 16. stol. koupil Rudolf II. a který je tak složitě zašifrovaný, že se jej
dodnes nepodařilo rozluštit. Přes spojení českých tradic a legend s hinduismem jsme se
poté dostali na hrad Zvíkov, kde se ukrývá bezpočet záhadných a dosud nevysvětlených
jevů, a traduje se, že tamější tajemná věž Markomanka by mohla ukrývat dokonce Svatý
grál. Dále nás beseda zavedla na Valašsko, kde již v první polovině minulého století
lidé zachytili aktivitu Ufo, a také do Frýdku Místku, kde by se mohl ukrývat hrob
hunského vojevůdce Attily. Nechyběly ani tajemné svítící a létající objekty, které se
objevovaly v okolí obce Miličín a které byly nakonec vědecky vysvětleny. Návštěvníci
besedy měli na závěr prostor na dotazy a také si přímo od spisovatele mohli zakoupit
jeho knihy.
Danka Šárková – Krakonoš, Krkonoše a zvířátka
V pondělí 9. 12. přijela za dětmi z kostelecké MŠ a
ZŠ česká spisovatelka Danka Šárková. Představila jim
nejenom svoji nejnovější obrázkovou knížku Alenka a
Krakonoš, ale děti si také poslechly zajímavé povídání
o tom, jak se žije na horách nebo co má takový
Krakonoš na starosti. Na chvíli měly také možnost
proměnit se v postavy z knížky a zahrát si divadlo. Na
závěr si mohly novou knížku od Danky Šárkové
zakoupit i s osobním věnováním.
Vánoční tvoření s pohádkou
Ve středu 11. 12. se v knihovně uskutečnilo vánoční
tvoření s pohádkou. Knihovna byla opět plná dětí a jejich
rodičů a udělali jsme si pěkný tvořivý podvečer. Nejprve
jsme se podívali na vánoční pohádku o Máše a medvědovi
a pak jsme se pustili do vyrábění. Na programu byl typický
symbol českých Vánoc – vánoční stromeček, a to hned na
několik způsobů. Od toho nejjednoduššího, který zvládly i
ty nejmenší děti, až po složitější výrobky. Na ozdobení
bylo k dispozici nepřeberné množství různých ozdob a
dekorací a vznikly tak krásné a originální výtvory. Kdo
chtěl, mohl si tradičně vyrobit ještě něco navíc. Tentokrát
to byli sobi z papírových ruliček, kteří se dětem také moc
povedli.
Pásmo akcí v novém roce zahájila Saša Ryvolová se svojí cestovatelskou
přednáškou a hned další týden na ni navázal Milan Zacha Kučera s besedou o záhadném
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Zlatém vlaku. Nechyběla ani akce pro děti, za kterými přijel Jiří Šebesta se svými
neobyčejnými hrami.
Saša Ryvolová – Zběsilá Čína
V pátek 24. 1. navštívila naši knihovnu cestovatelka, trampka, příležitostná
spisovatelka a publicistka Saša Ryvolová, se kterou jsme se vydali na dobrodružnou
výpravu do Číny. Na úvod nám objasnila, co se skrývá za přívlastkem zběsilá, a jistili
jsme, že projet hromadnou dopravou za jediný měsíc 10000 km, navštívit na 20 lokalit,
a to s batohem na zádech a s totální jazykovou bariérou, může být opravdu dost divoké.
První přednáška tohoto roku nás nejprve zavedla do Pekingu na náměstí Nebeského
klidu a do Zakázaného města. Viděli jsme také Chrám nebes a Letní palác, oblíbené
místo zábavy, výletů a pikniků.
V ulicích hlavního města jsme mohli obdivovat rozmanitá bizarní vozítka a stánky
s jídlem a nepřeberným množstvím zboží. Z Pekingu jsme se vydali na Velkou čínskou
zeď, za terakotovou armádou do Xianu i do Soutěsky tygřího skoku. Po tisících
schodech jsme vystoupali na kultovní horu Emei Shan a viděli jsme i nádherný národní
park Wulong, kde se natáčel film Avatar. Nechyběla ani největší sedící socha Buddhy
v Leshanu, která měří přes 70 m, či monumentální jeskynní sochy v Logmenu a
Yungangu. Přednášku kromě nezaměnitelného humoru provázely fotografie a videa
včetně záběrů z dronu.
Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty
Do podivuhodného světa tajuplných
her Jiřího Šebesty mohly nejmladší děti
z kostelecké základní školy vstoupit
v úterý 28. 1. v knihovně. Čekaly je tam
originální stolní i jiné hry vytvořené ze
dřeva, kovu, kamení či bavlny zcela
odlišné od klasicky vyráběných her
z papíru nebo plastu. Autor dětem
trpělivě vysvětloval jejich pravidla a
děti si je mohly všechny osahat, vyzkoušet a poznat jak fungují. Každá hra je osobitá a
nezaměnitelná a všichni si tak přišli na své. Děti si prověřily své manuální dovednosti i
analytické myšlení a odcházely s úsměvem na rtech.
Milan Zacha Kučera – Záhada Zlatého vlaku
V pátek 31. 1. byla v knihovně na programu záhada Zlatého nacistického vlaku, o
kterém nám přijel popovídat spisovatel a ředitel CS filmu Milan Zacha Kučera. Vlak,
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ukrývající největší nacistický poklad na území Evropy, se měl ztratit na konci druhé
světové války, na jaře 1945. Spekulovalo se až o 300 tunách zlata a uměleckých
kouscích nakradených nacisty na východě. Od 50. let 20. stol. se po vlaku pátralo již
mnohokrát. V 70. letech jej dokonce hledala i polská tajná služba. Když se však po 15.
srpnu 2015 rozkřikla zpráva, že nedaleko českých hranic ve Valbřichu nalezli dva
badatelé zakopaný zlatý vlak z druhé světové války, nastal nevídaný boom a novinářské
žně. Ačkoliv některé informace neseděly, armáda místo uzavřela a začalo se
s průzkumem. Na přednášce jsme se dále dověděli, jak bádání po vlaku probíhalo, kde
a jakým způsobem se kopalo, kolik to všechno stálo a jak na situaci reagovala média i
politici. Kromě toho, že místo přilákalo ohromné množství turistů, tak se nenašlo vůbec
nic, a není ani jisté, že takový vlak kdy existoval. Na závěr přednášky, doplněné
fotografiemi a videi, byl prostor na dotazy.
Zuzana Valášková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní zima dětem moc zimních radovánek nedopřála, proto paní učitelky stále
připravovaly činnosti, které alespoň pravou zimu připomněly. Jedna třída se změnila
v Ledové království, které děti společně postavily. Inspiraci našly v pohádce, která se
vysílala v době Vánoc, a děti si ji velice oblíbily. V této vytvořené zimní krajině již
nebylo tak těžké si tyto zimní radovánky připomínat.
Jiná třída se zase přenesla na severní pól, kde si postavily eskymácké iglú a tam si
„pravou zimu“ prožívat. Jako každý rok zimní období zakončíme masopustním
karnevalem, který nám připraví divadelní společnost Jana z Olomouce. Ani my s dětmi
nebudeme zahálet a vyrobíme si různé karnevalové ozdoby na zkrášlení třídy.
Děti se vždy těší, jaký karnevalový
převlek si s rodiči vymyslí a rázem budeme
mít plnou školku princezen, námořníků,
loupežníků, veselých zvířátek apod. Děti
z nejstarších tříd Květinky a Berušky se
začaly seznamovat
s novou
moderní
pomůckou robotickou hračkou Bee Bot. Tato
robotická pomůcka slouží k rozvíjení
prostorového vnímání, vnímání času a jeho
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posloupnosti, rozvíjení matematických představ a paměti. Děti hra s Bee Bot zaujala a
rychle pochopily manipulace s touto pomůckou. Zápis do MŠ se bude konat ve dnech
13. a 14. května 2020 v budově MŠ Kostelec na Hané od 10:00 do 15:00 hodin.
Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I v letošním roce naděloval dětem ve školce a na prvním stupni ZŠ Mikuláš. Role
čertů, andělů a Mikulášů se zhostili žáci devátých ročníků. Všechny děti byly odměněny
a zlobivci byli po právu potrestáni pohotovými čerty.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Vánoční atmosféra zavládla na obou
stupních ZŠ při vánoční besídce. Na prvním
stupni se zpívaly za hudebního doprovodu
fléten a klavíru na chodbě koledy. Na druhém
stupni si nachystali žáci hudební i taneční
vystoupení, zazpíval nám školní pěvecký
sbor a zároveň se soutěžilo ve výtvarné
soutěži, do níž se zapojila řada žáků druhého
stupně. Programem provázeli žáci devátých
ročníků Filip Krupa a Míša Kaštilová.
PTAČÍ KRMÍTKA
Při práci v centrech aktivit žáci 4.A pod
vedením paní učitelky Mgr. Zuzany
Nedomové vyrobili podle návodu dřevěná
krmítka pro ptáky. Při výrobě se učili
praktickým dovednostem jako je řezání,
šroubování, zatloukání a měření. Cílem
bylo vést děti k samostatné práci,
kooperaci ve skupině a rozvoji zručnosti.
Krmítka si sami pověsili před školu a naplnili zrním. Teď už je jejich úkolem jen hlídat
obsah krmítek, pravidelně je doplňovat a pozorovat, jací ptáci k nim přilétají.
Tereza Večeřová
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ZAHRANIČNÍ STÁŽ V DUBLINU
V období od 27. 1. 2020 do 7. 2. 2020 jsem se zúčastnil kurzu v irském Dublinu.
Kurz byl zaměřen na používání aplikací, tabletů a sociálních médií ve škole. Jako
školní ICT koordinátor jsem vybíral kurz, který bude odpovídat naším potřebám v
budoucnu.
Kurz byl rozdělen na dva týdny, kdy jsme se každý
týden věnovali jiné problematice. V prvním týdnu se
jednalo o aplikace a tablety. Postupně jsme prošli
různé aplikace roztříděné do kategorií dle použití.
Například se jednalo o aplikace z kategorie pro
nahrávání obrazovky, pro pokročilé sdílení
prezentací, správu třídy v rámci materiálů a úkolů
(tzv. classroom managment), aplikace na podporu
výuky jazyka, tvorbu interaktivních obrázků, kvízy,
úprava videí s vložením obsahu, rozšířená realita,
tvorba jednoduchých online her dle šablon, apod.
Obsah jako takový byl nad mé osobní očekávání a mohu říci, že jsem si odvezl více
znalostí, než jsem předpokládal. Druhý týden jsme se věnovali hlavně sociálním sítím
a dalším aplikacím. Probrali jsme problematiku sociálních sítí v běžném životě člověka,
ale také jsme si ukázali, jak využít některé sociální sítě ku prospěchu, například
začleněním do výuky, nebo hledáním pracovní pozice po škole.
Kurz v Dublinu hodnotím jako velice povedený a přínosný pro budoucnost naší
školy. Načerpané zkušenosti postupně předám kolegům a budu jim pomáhat začleňovat
tyto prvky do výuky. Mobilita byla spolufinancována evropskou unií z projektu
Erasmus+.
Jiří Vaško

KULTURA V OBCI
KOŠT PÁLENEK A SLIVOVICE
V sobotu 25. ledna 2020 se v našem městě uskutečnil II. ročník koštu pálenek a
slivovice. Košt jsme uspořádali na hlavním sále zrekonstruované sokolovny.
Podmínkou účasti bylo dodání 0,3 litru pálenky. K hodnocení bylo odevzdáno 40
vzorků pálenek a zastoupení bylo ve všech šesti vypsaných kategoriích.
Nejvíce
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vzorků pálenek bylo v kategorii slivovice, a to 14vzorků, ostatní (směsky) 4 vzorky,
jablkovice 4 vzorky, hruškovice 3 vzorky, meruňkovice 11 vzorků a třešňovice
(višňovice) 4 vzorky.
Většina dodaných vzorků pocházela od
kosteleckých pěstitelů, zastoupeny byly ale
i vzorky z okolních obcí. Nejdříve se
vyhodnotili
vítězové
jednotlivých
kategorií.
Po
vyhlášení
vítězů
v jednotlivých kategorií se hodnotily mezi
sebou vítězné vzorky z jednotlivých
kategorií, z kterých byl vyhlášen celkový
vítěz. Nejlepší pálenka byla zvolena
slivovice, kterou do soutěže přinesla paní
Kučerová. Pro soutěžící bylo připraveno občerstvení a pro dobrou náladu hrál pan
Petřík.
1. MĚSTSKÝ PLES
V pátek 21. února jsme byli svědky
velké premiéry. Konal se totiž zcela
první Městský ples. Od 20 hodin do
sokolovny začaly přicházet davy lidí
a to nejen z našeho města, ale i
z širokého okolí. Ples zahájil prvním
tancem starosta města s partnerkou a
manželé
Hoffmanovi
půvabným
valčíkem. Úkol to byl nelehký, avšak
zvládnutý na jedničku. Ve 22 hodin
pódium ovládla Olga Lounová
s kapelou.
Sokolovnou se tak rozezněly hity jako Optimista nebo Stará žena a tak není divu, že
parket praskal ve švech. Následovala tombola se spoustou hodnotných cen a poté volná
zábava se skupinou Romantica. Velké díky patří všem, kteří se na akci podíleli.
Děkujeme za kladné ohlasy na akci a těšíme se opět za rok!
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MAŠKARNÍ BÁL
V neděli 1. března jsme strávili
odpoledne v kostelecké sokolovně
ve společnosti dětí, jejich rodičů,
babiček,
dědečků,
dalších
příbuzných i známých. Po roce se
totiž konal tradiční maškarní bál
pod záštitou města Kostelce na
Hané. A děti se tak mohly opět
radovat z písniček, tanečků a
soutěží. Využít mohly také
tematického malování na obličej
nebo tetování. Sokolovna praskala ve švech. Připravena byla také bohatá tombola se
spoustou hodnotných cen. O zábavu i program se postaral spolek Zum je radost. Všichni
odcházeli domů s radostnými tvářemi a unavení z tance a soutěží. Všem pořadatelům i
zúčastněným moc děkujeme a budeme se za rok zase těšit.
Nora Hynštová, referentka kultury

MATEŘSKÉ CENTRUM
Zveme všechny maminky, tatínky s
dětmi na aktivity pořádané v rámci
mateřského centra. kroužek pro předškolní
a školní 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, malba na plátno, výroba jehelníčku.
Dále Moje první školička“ probíhá každé
úterý 8.30 – 11.30 hodin, maminky zde dovedou své ratolesti (již od jednoho roku)
dětem dají svačinku a dětem se zde věnují dvě maminky, vyrábějí, hrají si – vlastně si
vyzkouší takovou první školku, bez spinkání a maminky si mohou zajít vyřídit bez dětí,
co potřebují. Mateřské centrum se nachází v prostorech zdejší sokolovny a to ve stejný
den i čas – každou středu v 9.00 hodin začínáme v sokolovně. Na programu bude:
tančení, zpívání, vyrábění, povídání, hraní, první sociální kontakt dětí s vrstevníky a
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maminky opustí „stereotyp“ mateřského dění a dostanou se opět do kolektivu.
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
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
VÝNOS TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020
„Známe obsah všech pokladniček – a je rekordní!
Tříkráloví koledníci se činili, dárci byli mimořádně štědří a
my díky tomu můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Takové
je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do téměř 25 000
pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové
výši 130 336 113 Kč, dalších 922 151 Kč přišlo
prostřednictvím dárcovských SMS v průběhu přenosu
Tříkrálového koncertu 5. ledna na ČT1.“
Takto jsou komentovány výsledky TKS 2020 na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz , kde si můžete přečíst další podrobnosti a zajímavosti z celé
ČR.
Také v Kostelci na Hané
můžeme s radostí ohlásit
nárůst výnosu, který letos
činí 72 367,- Kč. Charitě
Prostějov se tedy přispělo
celkovou
částkou
1 222 769,- Kč, které se
dělí
mezi
jednotlivé
projekty. Mezi záměry
Charity Prostějov patří
např. koupě repasovaného elektromobilu pro pečovatelskou službu nebo úprava
zahrady Domova Daliborka. V Kostelci je úžasná základna dobrovolníků, kteří nikdy
neváhají při organizaci TKS pomoci. Díky všem.
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Chcete se dozvědět více ze zákulisí? Zeptejte se koledníků. Poví vám vlastní zážitky
– třeba o pronásledování domácími mazlíčky, o zatoulané pokladničce nebo o štědrosti
a pohostinnosti dobrých lidí.
Děkujeme a příští rok se zase těší přátelé charity.
HLEDAJÍ SE ZPĚVÁCI
Rádi zpíváte? Máte rádi hudbu různých žánrů? Rádi se scházíte s přáteli nebo
partou? Rádi byste se zapojili do kulturního života? Rádi byste svůj pěvecký hlasový
projev zdokonalili? Pokud jste si alespoň na jednu z těchto otázek kladně odpověděli,
pak se můžete stát členem Svatojakubského chrámového sboru, který pro své pěvecké
aktivity hledá nové členy. Pro uchazeče nejsou stanovené žádné limity, důležitá je dobrá
vůle a chuť zpívat. Mezi aktivity sboru patří hlavně doprovod mší při různých svátcích
během roku, kde zpíváme hlavně duchovní hudbu a jsme zváni i do okolních obcí. Dále
se účastníme různých oslav, vzpomínkových akcích, zpívání pro seniory nebo třeba
živého betlému.
V případě zájmu volejte na číslo 774 500 452 (Jana Bartoníková) nebo se přijďte
podívat na zkoušku, kterou máme každý pátek od 19:00 do 20:30 hodin.
Za Svatojakubský chrámový sbor Jana Bartoníková.

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci jsou pro tento soutěžní
ročník složena z hráčů ročníku 2007 a
mladších. Příprava byla zahájena v srpnu
soustředěním v areálu Sokola II Prostějov
ve Ptenském Dvorku. Pod vedením
trenéra Davida Kittnera a vedoucího
družstva Zdeňka Zatloukala se jej
účastnilo 20 hráčů.
Od září byla zahájena příprava ve sportovní hale v Kostelci na Hané 2x týdně a 1x
týdně v Prostějově. Realizační tým byl rozšířen o trenéra Davida Jurečku a vedoucího
družstva Pavla Rajtra s asistentem Filipem Rajtrem.

19

Díky tomu byla tak vytvořena dvě dvanácti členná družstva. Oproti loňskému roku
došlo ke spolupráci se severomoravským krajem a ke změně herního systému. Hrajeme
turnajově, vždy 3 družstva systémem každý s každým, nově s družstvy jako Karviná,
Frýdek Místek, Ostrava, Kopřivnice a Polanka. V podzimní části si družstvo mladších
žáků A drží prozatím 4. místo. V podzimní části si družstvo mladších žáků A drží
prozatím 4. místo. Družstvo mladších žáků B má již podzimní část odehranou a skončili
na 3. místě. Závěrem bych rád poděkoval všem rodičům, za pomoc a podporu, bez které
by vše nebylo možné.
Za mladší žáky Pavel Rajtr – vedoucí družstva B
ZORNO CUP
Během pololetních prázdnin (31.1. – 2.2.) vyrazili hráči Centra Haná, na 7. ročník
mezinárodního turnaje Zorno cup, ve slovenské Stupavě. Na Slovensko odjela tři
družstva, a to výběry mladších a starších žáků a družstvo mladších dorostenců.
MLADŠÍ DOROST (4. místo) Již před
odjezdem na turnaj se mladším dorostenců zranil
klíčový hráč týmu brankářská jednička Jakub
Hromek. Tím pádem nebyla situace velmi
příznivá a na turnaj jsme odjížděli bez velkého
očekávání, jelikož i skupina, která nám byla
vylosována, byla zajímavá. V prvním zápase
jsme se utkali s domácí Stupavou (1. liga SR).
Hned v prvním utkání ukázali kluci velké
odhodlání a po výborném kolektivním výkonu
jsme domácí porazili 18:14.
V dalším zápase, který začal po 40 minutách zápasu se Stupavou, jsme narazili na
vítěze naší skupiny, a to celek z Jičína (1.liga ČR), i když jsme tento zápas prohráli
16:21, kdy nás Jičín přehrál, až v samotném závěru. Po prvních dvou zápasech tak byla
šance, že by mohli kluci hrát o medailové pozice. Třetí utkání jsme sehráli proti Ostravě,
která nezískala na turnaji ani bod a kluci pod tímto domněním si mysleli, že zápas
vyhrají sami bez větších problémů. Opak byl, ale pravdou a po ukončení zápasu jsme
mohli být rádi za remízu 18:18, kdy jsme vyrovnávali 20 vteřin před koncem utkání.
V posledním zápase ve skupině na nás čekal celek z Kuřimi, se kterou se utkáváme i v
soutěži. Úkol a cíl před tímto zápasem byl zcela jasný, pokud jsme chtěli hrát semifinále,
tak jsme museli v tomto utkání zvítězit. To se podařilo a Kuřim jsme porazili 16:14.
V semifinále jsme narazili na výběr rakouské házenkářské akademie z Vídně, která
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nakonec celý turnaj vyhrála a o jejích kvalitách nebylo pochybu ani v semifinálovém
zápase. Rakušáci nás jasně přehráli, doslova rozstříleli, kdy jsme si chvilku připadali
jak na kolotoči – házená jiné úrovně, než na co jsme zvyklí a zaslouženě prohráli 10:27.
V boji o konečné 3. místo jsme se utkali opět s Jičínem. Do zápasu jsme vstoupili velmi
dobře, kdy jsme se poučili z chyb z předchozího vzájemného duelu a udržovali se
vedení o dvě branky. Poločas jsme dokonce vedli rozdílem čtyř branek a pokračovali
v podobné hře i během druhého dějství. Ještě 5 minut před koncem jsme vedli o čtyři
branky a vypadalo to, že dotáhneme zápas do vítězného konce. Bohužel v tu chvíli, jako
by měli kluci strach vyhrát a zbytečnými chybami (uspěchaná střelba, technické chyby,
nedůraz v obranné činnosti), jsme dovolili soupeři se vrátit do zápasu. V tu chvíli si
kluci přestali věřit a hrát to co měli a tím pádem soupeř otočil zápas na svou stranu, a
nakonec nás porazil 15:17. Tím jsme obsadili nepopulární 4. místo, což nás velmi
mrzelo, protože jsme byli lepší, než soupeř a prohráli si vyhraný zápas. Přesto je to
nakonec velký úspěch, se kterým jsme před odjezdem do Stupavy nepočítali ani
náhodou.
MLADŠÍ ŽÁCI (6. místo)
Výběru mladších žáků se na Zorno cupu dařilo podobně jako mladším dorostencům.
Předváděli líbivou házenou již od prvních zápasů. V základní skupině se postupně utkali
s týmy Velkého Meziříčí, Úvaly a slovenskou Stupavou. Velké Meziříčí porazili 14:12,
úspěšní byli i proti Úvalům výhra 13:7. Tím si zajistili postup do čtvrtfinále
a v posledním zápase ve skupině proti Stupavě hráli o místo, ze kterého budou
postupovat. Bohužel se Stupavou prohráli 12:14 a do čtvrtfinále postupovali z druhého
místa, kde na ně čekal již známý soupeř ze soutěže a to Frýdek – Místek. Proti Frýdku
to klukům nevyšlo a prohráli jej 8:24. Touto prohrou, pro ně turnaj neskončil a naši
nejmenší hráli skupinu o 5. až 8. místo.
Prvním soupeřem našich mladších nadějí byl slovenský Trebišov, který porazili po
dramatické bitvě 11:10, kdy o vítězi museli rozhodnout až sedmimetrové hody. Výhra
posunula kluky do boje o 5. místo proti Kopřivnici, která nás porazila 15:17. Konečné
6. místo a celkově předvedená hra, svědčí o dobré práci, kterou mladší žáci předvádí
nejen v zápasech, ale i na trénincích. Nutno podotknout, že týmu chyběli dvě týmové
opory Tomáš Hrabal (nemoc) a Tomáš Jurík, který hrál se staršími žáky na Slovensku.
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STARŠÍ ŽÁCI (15. místo)
Výběr starších žáků se na Slovensku
nepotkal úplně s optimální herní formou.
Postupně prohráli s týmy Frýdku Místku
12:16, Úval 8:11, rakouskou Vídní 4:22
a slovenským Martinem 11:14. První výhru
se jim podařilo získat až v posledním zápase
o 15. místo proti Kopřivnici 16:9.
V rámci zimní přípravy se družstva
Centra Haná zúčastnila i dalších turnajů.
Mladší žáci – Mikulášský turnaj v Zubří (8.
místo), turnaj v Kuřimi (2. místo). Starší žáci – Dobiáš cup v Rožnově pod Radhoštěm
(13.místo). V rámci své soutěže hrají starší žáci tzv. zimní turnaje, kde jsou týmy
z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Zatím mají odehrané čtyři zápasy s bilancí
1 výhry (Žeravice 14:11), 1 remízy (Ostrava 16:16) a 2 proher (Nový Jičín 11:17 a
Krmelín (16:20). Mladší dorostenci absolvovali pouze turnaj ve slovenské Stupavě,
protože už 22. února na půdě Ivančic zahajují jarní část sezóny 2019/2020. Žákovská
družstva začínají své soutěže až koncem března. Předtím se ještě mladší žáci představí
na Kofola cupu v Novém Veselí (15.2 a 16.2) a o týden později 23.2 budou pořádat
domácí turnaj, na kterém přislíbilo účast družstvo ze Slovenska, takže se bude jednat o
mezinárodní turnaj.
Vrcholem bude účast na největším mezinárodním turnaji Prague handbal cup, který
se uskuteční v období Velikonočních prázdnin. Na tomto turnaji se představí všechny
tři mládežnické kategorie, které v Centru Haná máme.
Centrum Haná

SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
První březnový víkend se konalo mistrovství České republiky ve střelbě z polní
kuše. Do kostelecké haly se sjelo 36 střelců, kteří se ze sebe ve dvou dnech snažili
vyždímat všechny síly a ovládnout pomyslné trůny svých kategorií. Z našeho klubu se
o stupně vítězů rvalo 12 střelců.
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V kategorii seniorů se
pan František Sedláček
umístil na šestém místě.
V mužích se Josef Nedělník
prostřílel na místo třetí.
Naše ženy se postaraly o
velice zajímavé souboje.
Irena Hynková do poslední
sady bojovala o bronz, ale
bohužel na něj dvěma body
nedosáhla.
Boj
matky
s dcerou o první místo byl
stejně nervy drásající, neboť také skončil rozdílem dvou bodů. Tentokrát se ze zlata
mohla těšit Jaroslava Nedělníková, Hana obsadila místo druhé. V juniorské kategorii si
stříbro odnesla Jana Koleňáková a bronz Karolína Hynková. Naši nejmladší kadeti
Anička Myšková a Míša Simandl se umístili na krásném desátém a dvanáctém místě. O
největší překvapení a radost se postarala Barbora Pospíšilová, která obrazně řečeno
rozstřílela svou konkurenci na cucky a ovládla svou kategorii celkově třetím nejlepším
výsledkem. V soutěži družstev zabodoval tým Savana A, který si vystřílel druhou
příčku.
V sobotu se mimo závod
odehrála i ukázka nové disciplíny
Carousel (čtěte karusel), která
zatím není oficiální, ale výhledově
by se mezi oficiální disciplíny
měla zařadit. V Carouselu jde o to,
že se společně se střílením i běhá.
Byť se tak netváří, tato kombinace
dokáže být velmi vražedná.
Na
mistrovství
České
republiky přispělo město Kostelec na Hané a záštitu převzal náměstek hejtmana
Olomouckého kraje, místostarosta města pan Ladislav Hynek a starosta města Kostelec
na Hané, pan František Horák, za což děkujeme.
Savana KKK

23

FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
ÚSPĚCHY KOSTELECKÉ KOPANÉ I V ZIMĚ
S podzimním sychravým počasím
a klesající teplotou začínající zimy se
postupně
fotbalisté
přesouvají
z travnatých hřišť do krytých
tělocvičen a zejména naši mladí
fotbalisté pak v zimním období kromě
samotných tréninků absolvují řadu
halových turnajů. I náš klub pořádá
každoročně několik fotbalových
domácích turnajů, a tak se může každý
mládežnický tým FC Kostelec ukázat před domácím publikem.
Loni jsme uspořádali tyto turnaje o dvou prosincových víkendech pro všechny
kategorie mládeže, a tak jsme mohli být ve sportovní hale ZŠ Kostelec na Hané svědky
nejen fotbalových bojů těch starších v kategorii dorostu a žáků, ale také radosti ze hry
a získaných medailí u těch nejmenších v kategorii přípravek. A jak si naši mladí borci
vedli?
Dorost v kvalitně obsazeném turnaji
s týmy z Konice, Vyškova, Němčic nad
Hanou nebo Dolan nepoznal přemožitele a
po jedné remíze a tří výher skončil na
prvním místě! Mladší žáci si o týden
později rovněž vedli skvěle a po
vyrovnaných bitvách obsadili nakonec
druhé místo!
I v kategorii přípravek si lépe vedli ti starší, přičemž starší přípravka svůj domácí
turnaj ovládla bez prohry a získala první místo po třech výhrách a dvou remízách! Ti
mladší, kde jde samozřejmě primárně o radost z fotbalu, si také odnesli medaili, když
skončili na svém turnaji na pěkném druhém místě! Ovšem nejen doma naši mladí
fotbalisté bodují, ale získávají zkušenosti a vynikající umístění i na ostatních turnajích
po celém kraji, přičemž si pak zejména dorost a žáci často odvážejí i medaile z cenných
kovů za umístění na nejvyšších místech!
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Zimní halovou sezónu ukončí mládežníci opět domácím turnajem konaným 22. 3.
2020 ve sportovní hale v kategorii mladších a starších přípravek, ti starší se již budou
připravovat na travnatých hřištích tak, aby mohli již na konci března zahájit jarní
sezónu. V tuto dobu zahajují sezónu i muži pod vedením nového trenéra svojí jarní bitvu
za záchranou 1.A třídy krajské soutěže a nezbývá než doufat, že se jim to podaří.
Protože fotbalisté nezahálí ani přes zimu a snaží se Vám přinést zábavu i v těchto
zimních měsících, uspořádali jsme opět fotbalový ples v sokolovně v Kostelci na Hané.
Ten se uskutečnil v pátek 14. 2. na svatého Valentýna a již tradiční večerní překvapení
v podobě vystoupení nadšenců FC a organizátorů plesu shlédla plně vyprodaná
kostelecká sokolovna.
V rámci scénky mohli návštěvníci plesu
vidět šestici vesnických bábin prožívající
valentýnskou romantiku, kdy po zahřívacím
trnky brnky tanečku předvedly nefalšovaný
sexy taneček zakončený striptýzem. Závěr
poté patřil romantické hře na kytaru a na
scéně se objevil i bobr. Obrovský potlesk a
úsměv na tvářích jen potvrdil úspěšné
vystoupení, stejně tak i pozitivní ohlasy
vypovídají o vydařeném celém plese a skvělé práci organizátorů. A ti už opět vymýšlejí,
čím Vás překvapí příště… Těšíme se s Vámi na viděnou v letošním roce ať již při
fotbalových utkáních či dalších pořádaných kulturních a společenských akcích a
děkujeme za Vaši podporu!!!
Lubomír Baláš, sekretář FC Kostelec na Hané

SDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení spoluobčané,
nastává období, kdy zima začíná být minulostí a snad všichni se těšíme na teplejší a
slunečnější dny, které toužebně očekáváme. Stejně je tomu i u hasičů. Koncem
minulého roku se hasičský sbor podílel na pořádání Mikuláše s hojnou účastí. Pro nás
je to již zaběhlá rutina, a tak by se dalo říci, že vše proběhlo v naprostém poklidu.
Následovalo vánoční období, kdy jsme si i my snažili dopřát trochu té vánoční
atmosféry a klidu rodinného kruhu. S příchodem roku 2020 se ve sboru započalo
s přípravami na nastávající události, které nás v nejbližší době čekají. Hned v prvním
měsíci jsme se účastnili semináře na krajském úřadě v Olomouci, jehož cílem bylo
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získat informace o aktuálních dotačních titulech pro hasičskou činnost. Jako každý
lednový měsíc je ve znamení hasičského plesu, který pořádáme se Sbory dobrovolných
hasičů Bílovice, Lutotín. Účast na plese byla hojná, zábava dobrá, a pro ty mlsnější bylo
připraveno i něco na zub. Jedna z velkých
událostí se konala na konci 24. února.
Myšlenou událostí bylo slavnostní
poklepání základního kamene, kterou
započala výstavba nové hasičské zbrojnice.
Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci
města, olomouckého kraje včetně hejtmana
Ladislava Oklešťka, zástupci HZS
Olomouckého kraje a další hosté. Tímto se
završilo mnoholeté vyčerpávající období zainteresovaných osob, které museli vynaložit
mnoho času a úsilí za účelem vývoje projektové dokumentace, podávání žádostí o různá
schvalovací stanoviska a povolení. A co si od nové zbrojnice slibujeme? Hlavně
důstojné a odpovídající prostory dnešní době, prostorná garážová stání, kde bude
umístěna veškerá zásahová technika na jednom místě a tím dojde i ke zrychlení a
zefektivnění zásahové činnosti. Je třeba podotknout, že nová zbrojnice není jen několika
málo hasičů. Je vlastně všech občanů města a samotný přínos pocítí všichni obyvatelé
našeho hasebního obvodu, který není zrovna malý.
Naše hasičská mládež se i přes zimní měsíce scházela v hojném počtu, kdy v průběhu
chladného počasí prováděli v klubovně přípravu na nastávající soutěže nebo utužovali
sportovního ducha v tělocvičně. V novém roce se mladí hasiči zúčastnili soutěže
Ratajský soke. V neposlední řadě je třeba zmínit započatou rekonstrukci hasičské
stříkačky, kterou budou závodní družstva využívat při soutěžích. Závěrem ještě dodám
několik slov k činnosti zásahové jednotky. Závěr loňského roku patřil bilancování a to
v podobě asi 60-ti zásahů. První výjezd letošního roku přišel 3. ledna, kdy byl hlášen
požár komínu rodinného domu v obci Čechy pod Kosířem. Do konce měsíce února
evidujeme 11 zásahů různého charakteru, převážně dopravní nehody a technické
pomoci ve spojitosti se silným větrem, který nás poslední týdny potrápil. Celoročně se
členové věnují odborné přípravě. V měsících lednu a únoru jsme absolvovali několik
odborných školení, jako například školení prevence, periodické školení v autoškole
nebo školení strojníků a velitelů družstev. V polovině února jsme pořádali společnou
odbornou přípravu pro všechny členy zásahové jednotky. Závěrem děkuji všem, kdo
jste věnovali čas těmto řádkům, a těším se na příští vydání, kdy budu moci opět přispět
něčím ze života kosteleckých hasičů.
Za SDH Kostelec na Hané Michal Pospíšil
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OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že došlo k přemístění prodejny požárního vybavení. Na nové adrese Za
Branou 346, Kostelec na Hané. Kontaktní osobou je pan Libor Miškovský. Kontakty
nezměněny – 606 946 254. Závěrem bych chtěl poděkovat firmě Bohemia Recycling
zastoupenou panem Liborem Miškovským za poskytnutí prostor.
Martin Látal, provozovatel prodejny
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD KOSTELEC NA HANÉ
Čistírna odpadních vod Kostelec na Hané upozorňuje občany, že při pravidelném
čištění kanalizace a na nátoku na ČOV, obsluha objevuje odpady, které by se rozhodně
neměly do stokové sítě dostávat. Nepříjemným trendem poslední doby jsou vlhčené
ubrousky, které lidé stále častěji splachují. Ty se na rozdíl od toaletního papíru nerozloží
a způsobují problémy zejména na čerpacích stanicích, kde dochází k ucpávání košů,
česlí a čerpadel. Další hrozbou jsou tuky (fritovací oleje), které zanášejí stokovou síť a
jsou těžko odbouratelné. Lidé si navíc takovým chováním mohou ucpat domovní
kanalizační přípojku nebo lokálně zanést veřejnou kanalizaci, která se musí nechat za
nemalé finanční prostředky vyčistit. V případě splachování zbytků jídel, dochází
k zahnívání, zápachu, ale hlavně krmení, a tím i množení potkanů.
Co do kanalizace v žádném případě nepatří:
-

hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, dětské pleny, dámské vložky, vatové
tyčinky, tampóny, látky apod.),
pevné předměty (PET lahve, plechovky, plasty…),
biologický odpad (zbytky jídel, zeleniny, tuky, fritovací oleje apod.),
chemikálie, léky a nedopalky od cigaret.

Žádáme tímto občany, aby do odpadní sítě nevhazovali a nesplachovali
předměty, které patří do komunálního a biologického odpadu!
Čistírna odpadních vod Kostelec na Hané dále upozorňuje občany, jak nakládat
s obsahem domovní jímky v případě, že nejsou připojeni na stokovou síť.
Na začátku roku 2019 vešla v účinnost novela, která zpřesňuje vodní zákon. Mimo
jiné z ní vyplývá, že doklad o vyvezení žumpy bude nutné dokládat až od roku 2021,
ale od 1. ledna 2019 je povinnost uchovávat doklady za vývoz žumpy pro případnou
kontrolu.
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Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen na kanalizaci a používá
žumpu?
Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí, předložit doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo
provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
vydat doklad, ze kterého bude patrno:
-

jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky,
množství odvezených odpadních vod,
datum odvozu,
název osoby, která odpadní vodu odvezla,
název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Co hrozí, pokud majitel nesplní zákonné povinnosti?
Jestliže vlastník požadované doklady kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to
bez dalšího považovat za porušení povinností stanovených vodním zákonem
pro nakládání s odpadními vodami. Sankce i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale
mohou vystoupat do výše až desítek tisíc korun.
Proto bychom chtěli upozornit všechny majitele domu, kteří doposud nejsou,
ale mají možnost se připojit na stokovou síť, aby tak učinili, jelikož v roce 2021
bude prováděna kontrola dle zákona o vývozech domovních jímek (žump).
Pavel Kudláček, technik a obsluha ČOV
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