Foto: Dětský den - 29. května 2016

Červen - 2016

2 Kostelecké
novinky

Vítání občánků - 23. 4. 2016

Knihovna - pasování žáků I. ročníku

Mateřská školka

ZŠ - Den se složkami IZS

ZŠ - sběr papíru

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o některých projektech, které v současné době
připravujeme k podání žádosti o dotaci. Nyní se intenzivně pracuje na dokončení dvou
větších projektů. Jde o výstavbu sběrného dvora ve městě, kdy žádost o dotaci
s projektovou dokumentací budeme podávat v měsíci listopadu tohoto roku. Předpoklad
realizace výstavby by byl v roce 2017. Druhým projektem je regenerace panelového
sídliště, kde do konce letošního roku musíme zpracovat kompletní projektovou
dokumentaci a požádat o stavební povolení. Současně s tímto bude zahájeno zpracování
žádosti o dotaci na první etapu. V březnu proběhly dvě pracovní schůzky
s projektantem, kde byli přizváni i zástupci jednotlivých společenství vlastníků bytů.
Byl zde představen první návrh studie a proběhla debata. Zapracovaly se zásadní
připomínky zástupců společenství a byla předána první studie projektu.
Chtěl bych se ještě zmínit o opravě krajské komunikace v úseku od křižovatky
u radnice po městský hřbitov, která proběhne ve druhé polovině letošního roku
a v následujícím roce by se mělo v opravě této komunikace pokračovat až
k Čelechovicím na Hané.
V květnu byla podepsána kupní smlouva s Českou unií sportu na odkup sokolovny
a byla podána žádost na katastru nemovitostí o převod tohoto majetku do vlastnictví
města.
Stále ještě čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na opravu sportovního areálu.
Doufám, že už je to otázka několika dnů, tak abychom v případě přidělení financí mohli
v dalších měsících začít pracovat na výběrovém
řízení a případné realizaci.
Za vedení města chci velmi poděkovat
Zahradnickému centru Marciánová za darování
květin do truhlíků a jejich vlastní osazení na
budově radnice.

Ladislav Hynek, starosta města
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INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Dotace na letošní rok
V minulém čísle Kosteleckých novinek jsem informoval o žádostech o dotaci, které
jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Z třech podaných žádostí nám byly
schváleny dvě. V rámci dotačního titulu „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
v obci“ jsme získali dotaci 300.000,- Kč na opravu kaple na místním hřbitově. Druhou
dotaci ve výši 400.000,- Kč jsme získali z dotačního titulu „Podpora zapojení dětí do
komunitního života v obci“ na dětské hřiště v mateřské škole. Realizace těchto akcí se
uskuteční během prázdnin.
Co nám nevyšlo je získání dotace z Programu obnovy místních komunikací“ na
rekonstrukci místní komunikace Legionářská. Na základě kritéria nejnižší nabídky ve
výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel - STRABAG a.s. s nabídkovou cenou
1.139.263,- Kč bez DPH, která byla o cca o 1.000.000,- Kč nižší než předpokládaná
cena zakázky dle projektu. O tom,
zda se bude rekonstruovat
komunikace Legionářská i bez
získání
dotace
rozhodnou
zastupitelé na červnovém zasedání.
Dění ohledně sokolovny
V první polovině ledna
letošního roku proběhlo v sídle
České unie sportu (ČUS) v
Praze jednání ohledně odkupu
kostelecké sokolovny městem
Kostelec na Hané. Jednání byli
přítomni zástupci výkonného
výboru ČUS včetně předsedy
JUDr. Miroslava Jansty, za
město Kostelec na Hané
starosta města Ladislav Hynek
a místostarosta města Mgr.
František Horák.
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Jednání probíhalo velmi konstruktivně a byla na něm snaha domluvit řešení schůdné
pro obě strany. Po vzájemné dohodě si Česká unie sportu nechala vyhotovit aktuální
posudek na nemovitost a následně připravila smlouvy k prodeji. Sokolovna bude městu
prodána na základě patnáctiletého splátkového kalendáře. Dále bylo dohodnuto, že po
dobu splátek bude Česká unie sportu každý rok vracet část finančních prostředků zpět
kosteleckým klubům, které jsou jejich členy.
V březnu se uskutečnilo 13. zasedání zastupitelstva města Kostelce na Hané, kde
jsme projednávali odkup sokolovny a návrh kupní smlouvy. V kupní smlouvě je sjednán
15letý splátkový kalendář, celková kupní částka činí 3.350.000,- Kč. Po dobu těchto
15-ti let budou FC Kostelec na Hané a Klub kuší SAVANA Kostelec na Hané nově
dostávat od ČUS každoročně příspěvky na činnost (FC částku 135.000,- Kč, Klub kuší
SAVANA částku 20.000,- Kč). Díky tomu, že se nám podařilo vyplácení uvedených
příspěvků od ČUS vyjednat, nebudou už tyto dále vypláceny městem a tím se celková
částka za odkup sokolovny sníží na 1.000.000,- Kč. Zastupitelé odkoupení sokolovny
odsouhlasili jednohlasně. V dubnu schválila prodej valná hromada České unie sportu.
Na základě schvalovacího procesu obou stran došlo k podpisu smlouvy a přepisu na
katastru nemovitostí. Tímto aktem se sokolovna stala poprvé od své výstavby majetkem
města Kostelce na Hané.
Na jedné straně jsou všichni zastupitelé rádi, že se odkup dominanty města podařil,
na druhou stranu jsme si vědomi, že nás čekají velké starosti se zajištěním nemalých
finančních prostředků na opravu chátrající budovy.
Rozdělení příspěvků
Podpora sportovních a kulturních aktivit v našem městě
Dne 16. března se uskutečnilo 13. zasedání zastupitelstva města Kostelec na Hané,
kde bylo součástí programu schvalování rozpočtu města na rok 2016 a rozdělování
finančních prostředků určených na podporu organizací věnujících se sportovní činnosti,
kultuře, práci s mládeží a místních spolků. Celkem byla z rozpočtu města přerozdělena
částka 955.017,- Kč. Při rozdělování finančních prostředků se vycházelo z částek
přidělených v minulých let. Město Kostelec na Hané přistoupilo ke krácení dotace
jednotlivým spolků z důvodu neplnění podmínek vyplívající z veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace. Ve smlouvě se píše, že: „Příjemce dotace se zavazuje, že bude
spolupracovat při všech kulturních a dalších akcích pořádaných městem Kostelec na
Hané, bude pravidelně přispívat svými články do městského zpravodaje a jednou za rok
předloží zprávu o činnosti do kroniky města“. Za každé nesplnění dané podmínky byla
dotace krácena oproti návrhu o 5 %.
3
3

V oblasti kultury město Kostelec na Hané rozdělilo částku 75.000,- Kč následovně:
OBLAST KULTURY
Kosíř
Malá Kosíř
Římskokatolická farnost

55.000,- Kč
15.000,- Kč
5.000,- Kč

V oblasti volného času město Kostelec na Hané rozdělilo částku 39.600,- Kč
následovně:
OBLAST VOLNÉHO ČASU
Junák
Mladí hasiči
Český svaz chovatelů
Myslivecké sdružení KnH
Český svaz zahrádkářů

9.500,- Kč
9.000,- Kč
9.000,- Kč
4.500,- Kč
7.600,- Kč

V oblasti sportu město Kostelec na Hané rozdělilo částku 744.917,- Kč následovně:
OBLAST SPORTU
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Kostelec na Hané
Klub kuší SAVANA Kostelec na
Hané
TJ Sokol Centrum Haná

300.000,- Kč
191.250,- Kč
62.000,- Kč
28.667,- Kč
163. 000,- Kč

Kromě příspěvku na činnost byla spolkům v oblasti sportu přidělena i dotace na
pronájem sportovní haly, a to v částkách, které vycházely z využití sportovní haly v roce
2015.
Klubům FC Kostelec na Hané a kuší SAVANA město Kostelec na Hané v letošním
roce ještě navíc přispělo na činnost na období deseti měsíců, a to z toho důvodu, že
nevíme, kdy nově slíbené finanční prostředky přepošle klubům ČUS. Pokud by kluby
příspěvky obdržely až v měsíci říjnu, dostaly by se do velkých finančních problémů
a jejich činnost by byla ohrožena.
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Pokud zůstanou dotace pro sportovní kluby ze strany města v příštích letech ve stejné
výši, nebude již město klubům FC Kostelec na Hané a kuší SAVANA dotaci na činnost
poskytovat (podrobně vysvětleno ve výše uvedeném článku „Dění ohledně
sokolovny“). Pouze jim bude poskytnuta dotace na pronájem sportovní haly. V případě,
že zastupitelstvo navýší finanční prostředky v oblasti sportu, bude navýšen příspěvek
na činnosti i těmto dvěma spolkům.
Obnovení sídelní zeleně před základní školou a ve školní zahradě
Začátkem března začaly práce na obnovení sídelní zeleně před základní školou a ve
školní zahradě. Celková cena realizovaného díla činí 589.571,29 Kč. Na tuto akci jsme
získaly dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 389.799,- Kč. Tímto
projektem vznikne v našem městě další kousek zeleně, kde si budou moci občané
našeho města odpočinout. Projekt je zaměřen na ekosystémovou funkci zeleně v
městské zástavbě, který navazuje na další zeleň – školní zahrady. Výsadba je zastoupena
původními dřevinami, jsou zde položeny nové trávníky a byly zde zrealizovány
opatření, zlepšující biologickou rozmanitost. Vznikly zde úkryty pro plazy a drobné
obratlovce, podpořeny byly místa určená pro hnízdění ptáků. Bylo zde vysázeno plno
trvalek, které napomohou ke zvýšení počtu zdrojů nektaru pro hmyz. V těchto dnech je
již vše dobudováno.

Oprava chodníku na ulici Sportovní
V měsíci květnu Služby města Kostelce na Hané vybudovali nový chodník na ulici
Sportovní. Stávající chodník se nacházel v havarijním stavu. Dlaždice byly vyviklané,
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což zejména v dešti způsobovalo značné nepříjemnosti. Chodník byl vybudován
v zámkové dlažbě i s novými podkladovými vrstvami.

původní stav

realizace nového chodníku

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ V KOSTELCI NA HANÉ
V pátek 3. června 2016 zavítal do
Kostelce
na
Hané
ministr
zemědělství Ing. Marian Jurečka.
Společně s místostarostou města
Mgr. Františkem Horákem navštívili
kostelecké firmy – Statek Kostelec
na Hané, a.s. a firmu Makovec a.s.
Majitelé seznámili ministra s historií
a
současností
svých
firem.
Pohovořili o svých plánech do
budoucnosti a také o případné
podpoře z Ministerstva zemědělství
ČR. Ing. Marian Jurečka popřál
kosteleckému regionu a těmto
firmám mnoho úspěchů v dalším
rozvoji.
Za výše uvedené články Mgr. František Horák, místostarosta města
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UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
K zajištění místa pro oddělené soustřeďování biologických
odpadů rostlinného původu, jsou v prostoru před oplocením
areálu staré čistírny odpadních vod přistaveny dva
velkoobjemové kontejnery. Jeden kontejner je určen pouze
pro ukládání větví dřevin a další obdobné dřevní hmoty.
Druhý kontejner je určen pouze pro ukládání ostatního
biologického odpadu rostlinného původu, kterým se rozumí
biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s
biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného
původu. Jedná se např. o trávu, plevel, listí, zbytky z ovoce a zeleniny. Žádáme občany,
aby do kontejnerů odkládaly pouze odpad, pro který jsou určeny a nevhazovali příměsi
nerostlinného původu, např. plastové obaly, kovové vázací prostředky apod.
Svoz nádob určených k ukládání rostlinného bioodpadu bude probíhat vždy každý
sudý čtvrtek na odpolední směně. První pravidelný svoz se uskuteční dne 16. 6.
2016, další svozy pak již pravidelně ve 14-denním intervalu vždy každý sudý čtvrtek.
Bližší informace získáte na tel. čísle 582 374 091 – Městský úřad Kostelec na Hané.
Ing. Jiří Štěpán

SLUŽBY MĚSTA KOSTELCE NA HANÉ
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA O VYPOUŠTĚNÍ
ODPADNÍ VODY DO VEŘEJNÉ KANALIZACE
Služby města Kostelec na Hané upozorňují občany, že do konce června 2016 jsou
splatné poplatky za stočné. Pokud nebudou do tohoto termínu poplatky uhrazeny, budou
občané upomínáni a následně odpojeni z veřejné kanalizace. Občanům, kteří platí
stočné dle stavu vodoměru, bude zaslána faktura za stočné do konce září 2016. Majitelé
nemovitostí mají dle podepsané smlouvy povinnost udávat správné údaje o počtu osob
bydlících a každou změnu nahlásit provozovateli vodovodu a kanalizace.
Cena stočného pro rok 2016 činí za 1 m3 32,51 Kč včetně DPH. Dle vyhlášky bez
měření 35 m3 na rok za osobu činí poplatek 1.138,- Kč, včetně DPH. Platbu lze provést
v kanceláři Služeb města Kostelec na Hané nebo na BÚ 150 204 0349 / 0800,
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variabilním symbolem je číslo domu. Vypouštěné srážkové vody do veřejné kanalizace
z rodinných domů nejsou v roce 2016 zpoplatněny.
VODNÉ OD 1. 1. 2016
cena za 1 m3 s DPH - 35,01 Kč
pevná složka - nájemné vodoměru s DPH - 207,- Kč
V průběhu měsíce června 2016 budou prováděny odečty vodoměrů pracovníkem
Služeb města do konce září 2016 bude zasláno vyúčtování - faktury. V měsíci dubnu
provedly Služby města čištění potoka od mostárny po starou čistírnu odpadních vod.
Služby města Kostelce n/H., příspěvková organizace nabízí pro občany tyto služby:
- doprava-Renault – kontejner – 7 t, Multicar, Nakladač - Cat 240 - zemní práce
- zednické práce-obklady, dlažby, zámkové dlažby, oplocení, zídky, opravy domů
- sečení trávy
Veškeré informace o Službách města Kostelce na Hané vč. ceníku jsou k dispozici
na internetových stránkách: www.sluzbykostelecnh.cz.
Petr Kudláček, vedoucí služeb města Kostelce na Hané

MATRIKA – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 23. dubna 2016 byly v obřadní síni kostelecké radnice přivítány panem
místostarostou Mgr. Františkem Horákem tyto děti:








Viktorie Urbanová
Simona Bláhová
Eliška Bystroňová
Tereza Vodičková
Nela Menšíková
Klára Mrákavová
Lucie Dočkalová

* Kristian Langer
* Karel Láník
* Ondřej Kučera
* Vojtěch Tesař
* Matyáš Lehar
* Marek Socha
* Dominik Polanský

S programem vystoupily děti ze souboru Malý Kosíř pod vedením paní Miluše
Dopitové a Lucie Pospíšilové. Na miminka dohlížela zdravotní sestra paní Vladimíra
Křížková. 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.
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Lenka Kudláčková, DiS., matrikářka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S knihou za zábavou a poučením!!!
(výběr z nových knih ve fondu městské knihovny)
Corwell, B.
Čermák, P.
Keleová-Vasilková, T.
Macmilian, G.
McEwen, S

Minier, B.

Sharpovo Waterloo – dobrodružné příběhy z napoleonských
válek
Simona Stašová – ponořme se do hlubin krásné a obsažné
duše herečky velikých vášní, Simony Stašové
Touhy, Nataša, Srdce v temnotách – psychologické
a milostné romány pro ženy od vaší oblíbené autorky
Spálená obloha – fascinující psychologický thriller, v němž
matka pátrá po svém záhadně zmizelém synovi
Vlk – akcí a bojem naplněné dobrodružství z řady Elitní
sniper zavádí čtenáře na vzrušující jízdu Evropou za
2. světové války
Mráz – vynikající kombinace série skutečně strašidelných
zločinů, mrazivé atmosféry a houževnatého policisty dělá
z této knihy napínavé čtení, během kterého budete až do
konce hádat, kdo je vrah
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Niedl, F.

Patterson, J.
Poláček, T.
Quillen, J.
Roberts, N.

Taylor, P.

Trenter, Ch.
Vondruška, V.

Pro děti a mládež
Bowden, O.

Brezina, T.

Březinová, I.
Bull, J.
Burdová, M.

Rytíři z Vřesova – píše se rok 1310 a vlády v Čechách se
ujímá Jan Lucemburský, skutečnými hrdiny tohoto příběhu
jsou však spíše ti, o nichž většinou kroniky mlčí
Podezřelý č. 1 – mariňák Jack Morgan ví, že čelí
nejmocnějším nepřátelům za svou kariéru, nesmí udělat
žádnou chybu, jinak přijde o vše, i o život
STOP – bláznivá cestopisná výprava stopem přes Sibiř,
Aljašku, Střední Ameriku nebo peruánskou poušť až do
Ohňové země
Vězněm v Alcatrazu – očité svědectví dramatického pokusu
Jima Quillena o útěk z nejstřeženější věznice na světě
Posvěcené zlo – washingtonská policie vyšetřuje sérii vražd
mladých žen, které mají jedno společné: vrah je uškrtil
šálem, které je součástí kněžského roucha, proto mu média
začali říkat „Kněz“
Doktore, tak na zdraví – lékař F. F. O´Reilly dojímá
a rozesmává milovníky rozverných příhod z malebného
irského městečka Ballybucklebo
Dáma z popela – mrazivý příběh o smrti, jedině žena se
železnou vůlí může uspět jako pohřební zřízenec ve
viktoriánském Londýně
Husitská epopej. Za časů bezvládí – čtvrtý díl začíná v roce
1438, po smrti císaře Zikmunda nastoupí na trůn jeho zeť
Albrecht Habsburský, ten také záhy umírá a v zemi se
rozhoří domácí válka
Assassin´s creed. Podsvětí – temným tajemstvím obestřený
asasin pracuje hluboko v utajení, aby ukončil nadvládu
templářů nad Londýnem
Čtyři kamarádi v akci. Město v říši divů, Případ pro tebe
a Klub Tygrů.
Ztracená Atlantida – dobrodružné a detektivní příběhy
o dětech od oblíbeného autora
Robinson Crusoe. Na ostrově zvířátek – napínavý příběh,
v němž nechybí legrace a dobrodružství, vypráví papoušek
jménem Úterý
Šikulka – v této knize najdete celou řadu jednoduchých
a inspirativních nápadů, jak zabavit malé šikovné ruce a vést
děti ke kreativitě
Syn pekel 1. a 2. díl – vydejme se do Velwetie, tajemné země
obývané
Temnovlky – nesmrtelnými bytostmi, ze kterých jde strach
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Vykoupená – závěrečný díl oblíbené fantasy série Škola noci
Divotání, Zrcadlení – 2. a 3. díl ságy Šepotání je
pokračováním příběhů Říše divů
Hrachovcová, M.
Zrzečka pod hvězdami – tato kniha děti zavede do přírody,
mezi veverky a ostatní obyvatele lesa
Kinney, J.
Deník malého poseroutky 10. – tentokrát chce Greg Heffley
zkusit, jak se žilo za starých časů
Kuzukov, O.
Máša a medvěd – oblíbení hrdinové, veselé příběhy a pestré
ilustrace - to vše najdete v nové knížce o Máši a medvědovi
Lebeda, J.
Pohádky skřítka Medovníčka - půvabná knížka pohádek
o dobrodružstvích malého skřítka, který rád jí med, kamarádí
se všemi včelkami v okolí a pomáhá i jiným zvířátkům
Ledové království – nejkrásnější kolekce příběhů o Anně,
Else a Olafovi
Russel, R. R.
Deník mimoňky. Příběhy nehorázný primadony – třináctiletá
Nikki vypráví, jak se stát z nepopulární mimoňky hvězdou
večírků, pěveckou superstar, jak okouzlit svého idola a navíc
být tou nejsuprovější kámoškou na světě
Komiksy: Čtyřlístek a záhadná karta, Deadpool. Drákulova výzva, Karel IV. Cesta na
královský trůn
Cast, P. C.
Howard, A. G.

Vážení čtenáři,
pokud nestíháte vracet knihy, můžete si je sami prodloužit. Přes on-line katalog:
knihovna.skolakostelec.cz/katalog/ vstupte do sekce „Vaše čtenářské konto“, zadejte
číslo Vašeho čtenářského průkazu a PIN ve tvaru RRMMDD (dvojčíslí vašeho narození
rok, měsíc, den – např. 870526). Klikněte na odkaz „Odešli“ a zobrazí se seznam vašich
aktuálně vypůjčených knih včetně data vrácení a případně poplatků z prodlení,
registrací nebo rezervací. U knih, které chcete prodloužit, označíte políčka a klikněte
na: „Prodluž označené výpůjčky“. Výpůjční dobu prodloužíte jen na měsíc od data, kdy
prodloužení provádíte. Prodlužte tedy až ke konci výpůjční doby. Nezapomeňte se
odhlásit.
Pokud
vám
nefunguje
prodloužení, je to proto, že už jste výpůjční
dobu 2x prodloužili, popř. máte upomínku
a blokaci. Chcete-li výpůjční dobu dál
prodlužovat i po dvou prodlouženích,
zastavte se s knihami do knihovny, vraťte
je a znovu si je půjčte. Můžete také volat
na číslo: 588 882 149 nebo psát na email:
knihovna.kostelec@email.cz.
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Do knihovny jsme nakoupili společenské hry a říkala jsem si, že smysluplně
vyplním dopoledne dětem o jarních prázdninách. Přišlo jich 12 a jedna maminka. Četli
jsme, kreslili a hlavně jsme hráli deskové hry. Nejvíce se líbily hry: Dostihy a sázky,
Cestujeme po ZOO, Černý Petr a KrisKros. Užili jsme mnoho zábavy, legrace
a soutěživosti.
Na březnovém čteníčku jsme si povídali
a četli o Velikonocích. Tvořili jsme
velikonoční dekorace a ptačí hnízdo
z vrbového proutí, do něhož jsme položili
vajíčka a ptáčky z vlny. Rodiče i děti byli
z výrobků nadšeni. Na dubnovém čteníčku
jsme chtěli přivítat jarní sluníčko. Jarní
básně, písně a pohádka o sluníčku se dětem
líbily. Tvoření mávajících sluníček bylo
složitější, proto pomáhali i rodiče, sluníčka
se všem podařila. Na květnové čteníčko jsem připravila povídání a čtení o motýlech.
Tvořili jsme dekorativní květinu se třpytivým motýlem. Výrobky vypadaly nádherně.
Jsem poctěna, že se děti i rodiče na čteníčka těší a jsou spokojeni.
V pátek 11. března 2016 proběhlo v knihovně vyhlášení nejlepších čtenářů za rok
2015. V úvodu si děti kostelecké ZŠ připravily kulturní program ve formě přednesu.
Poté byli vyhlášeni a oceněni čtenáři v kategorii dospělých a dětí. Přes 300 knih si
vypůjčila Božena Hrbatová a Mária Vrabcová jich v loňském roce přečetla 170.
Ve věkové kategorii mládeže byla nejpilnější Helena Turnová s 99 knihami. Mezi dětmi
do 8 let byly nejlepšími čtenářkami Elen Kumar se 144 svazky knih a Nela Soldánová
se 136 vypůjčenými tituly. Jako dárek a poděkování věrným čtenářům (přišlo jich 60)
jsme uspořádali přednášku rodiny Márových z Přerova o jejich zážitcích z daleké
Austrálie.
Již potřetí se v kostelecké knihovně
konala Noc s Andersenem. Poutavou
aprílovou noc prožilo 20 dětí ve věku od
6 do 10 let díky aktivitě knihovnice
V. Vykoupilové a vychovatelky místní ZŠ
Markéty Jehlářové. Od 17:00 hodin v pátek
do 9:00 hodin v sobotu se děti rozhodně
nenudily. V programu jsme využili
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700. výročí českého krále Karla IV. Samozřejmě jsme nezapomněli na H. Ch.
Andersena a jeho pohádky. Skupinky dětí samostatně obcházely vyznačenou trasu po
Kostelci, hledaly a řešily ukryté pohádkové úkoly. Večer plný her, křížovek, kreslení
a diskotéky uzavřelo promítání pohádky na dobrou noc. Plni dojmů naši spáči za chvíli
usnuli. Rodiče si po snídani odváděli spokojené děti, které byly po celou dobu velmi
hodné, takže se akce po všech stránkách vydařila. V pátek 8. dubna 2016 se s námi
cestovatel Jiří Jůzl z Trutnova podělil o své snímky a dobrodružné zážitky z trampování
divočinou západní Kanady a Aljašky. Z poutavého vyprávění se návštěvníkům tajil
dech. V úterý 19. dubna 2016 přijel po roce oblíbený malíř Adolf Dudek. Děti se velmi
těšily, přišlo jich 62. Přímo před jejich zraky ilustrátor kreslil na keramické tabuli
obrázky z pohádkových knížek, které byly dětmi aktivně doplňovány. Děti se staly
přímými účastníky pohádek a užily si radost nejen z kreslení, ale také si uvědomily, že
morální poselství z pohádek je stále aktuální i v dnešní době. Nakonec všechno dobře
dopadlo i po závěrečné autogramiádě na čela dětí. Hlavně jsme užili mnoho legrace.
Cestovatelka Nataša Kučerová nás v pátek 22. dubna 2016 pozvala na dobrodružné
putování do nekonečných stepí tajuplné Sibiře. Přepluli jsme společně hlubiny Bajkalu,
zaposlouchali se do mystických příběhů burjatských šamanů. Poznali jsme, že Sibiř není
jen chladná pustina, ale překrásná země, obydlená svéráznými lidmi a opředená
tajemstvími lákajícími nahlédnout do jejího nitra. Vyprávění bylo úžasné
a návštěvníci byli nadšeni.
Před pasováním prvňáčků na čtenáře přišly obě třídy 1. ročníku se svými učitelkami.
Děti se blíže seznámily s knihovnou. Dozvěděly se, jak se hledají knihy v policích, také
chtěly vědět vše o půjčování. Nechybělo ani čtení pohádky. Velmi se jim líbilo
prohlížení a čtení pohádkových knih. Získali jsme v nich nové čtenáře.
PASOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU
Již počtvrté v úterý 24. května 2016 knihovnice Věra Vykoupilová a vychovatelka
místní ZŠ Markéta Jehlářová uspořádaly pasování žáků 1. ročníku na rytíře řádu
čtenářského. Pro děti to byl slavnostní den, na který se velmi těšily. Přišlo je podpořit
30 rodičů, prarodičů a známých. Po úvodních fanfárách jsme přivítali královnu Pohádku
z Písmenkového království, prvňáčci se představili parafrází známé písničky My jsme
žáci 3. B. Zpívali o tom, jak chtějí být čtenáři a přečtou celou knihovnu. Následovalo
pásmo básní Jiřího Žáčka a zdramatizovali jsme veršované pohádky Perníková
chaloupka a Paleček a jeho kamarádi od Františka Hrubína. Děti si s královnou povídaly
o svém vztahu ke čtení a kolik již přečetly knih. Poté slavnostně složily čtenářský slib
a slíbily, že budou knihy nejen číst, ale také je opatrovat jako vzácný poklad. Královna
pasovala 25 rytířů řádu čtenářského mečem, předala jim pamětní list, knihu od Kláry
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Smolíkové Knihožrouti z projektu „Už jsem
čtenář“,
omalovánky,
čtenářský
průkaz
a medaili čtenáře. Nově pasovaní čtenáři si mohli
půjčit svou první knihu a konala se malá hostina.
Akce se vydařila a splnila, co bylo cílem, podpořit
u dětí čtenářství. Těším se na pravidelné návštěvy
prvňáčků v knihovně.
Letní variace na čtení
Pojedete letos k vodě?
Určitě se budete mít dobře.
Bavte se a užívejte,
cestujte a utrácejte.
Taky někdy v klidu,
čtěte skvělou knihu.
Přeji vám krásnou dovolenou,
po ní se těším na shledanou!
Mgr. Věra Vykoupilová, knihovnice
DĚTSKÝ BAZÁREK
Město Kostelec na Hané
společně s Mateřským centrem
Kostelec na Hané uspořádalo
v nové škole dne 23. dubna
2016 BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ.
Prodávající i kupující byli
nadmíru spokojeni, nakoupili
a prodali vše, co potřebovali.
Pro velký úspěch se bude
bazárek v Kostelci na Hané
opakovat pravidelně. Těšit se
můžete ještě letos na podzim - a to v sobotu 24. září 2016.
Lenka Kudláčková, DiS., matrikářka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
PŘIŠLO JARO, UŽ JE TU!
V naší mateřské škole se stále něco děje. Stejně je tomu tak i v jarním období, na
které jsme se po dlouhé zimě všichni moc těšili. Hned na začátku dubna se děti
z hudebně pohybového kroužku „Korálky“ zúčastnily festivalu mateřských škol
s názvem „Prostějovská Mateřinka“. Jedná se o přehlídku hudebních, pohybových
a tanečních vystoupení dětí z mateřských škol z Prostějova a okolí. Naše vystoupení se
nazývalo „Hody, hody doprovody“. Děti tancovaly v nových kostýmech, za které moc
děkujeme našim rodičům - paní Mlčochové, Procházkové, Rubešové, Musilové,
Nedomové a také p. řediteli PaedDr. Marcinovi.
Děti z nejstarších tříd tradičně
navštívily
lidovou
hvězdárnu
v Prostějově. Upoutalo je vyprávění
o vesmíru. Dozvěděly se spoustu
nových
poznatků
o
hvězdách
a planetách, o Zemi a jejím pohybu.
Nechyběla ani pohádka s názvem
„Čtyři roční období“. Na závěr čekala
děti prohlídka velkých hvězdářských
dalekohledů, kterými pozorovaly
oblohu přes odsunutou střechu.
Velké poděkování patří také našemu tatínkovi panu Mrázkovi, který připravil pro
děti nevšední a velmi zajímavé překvapení. Do školky pozval příslušníky Policie ČR,
kteří provedli ukázku výcviku policejních psů. Celkem čtyři vycvičení psi ukázali, jak
dovedou reagovat na pokyny svého psovoda, jak dokážou vyhledat a zadržet
nebezpečnou osobu.
Na závěr bychom chtěli také poděkovat rodině Mlčochové z Rynku, která nás
pozvala na prohlídku své malé farmy se stádem ovcí. Pan Mlčoch dětem také ukázal
různé hospodářské stroje a nářadí a vysvětlil, na co se používají.
Školní rok se završí každoročními akcemi, jako např. Den dětí, Setkání u táboráku,
rozloučení s MŠ a pak hurá na prázdniny. Všem dětem naší mateřské školy přejeme
hodně sluníčka. Mateřská škola bude uzavřena od 18. 7. do 31. 8. 2016.
Bc. Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
c

LVZ
V pondělí 7. března 2016 se 54 účastníků z naší školy v doprovodu 5 dospělých
(Marcin, Ševčíková, Zelinková, Marcinová, Hrabalová - zdravotník a noční dozor)
rozjelo do Jeseníků - přesně na Dolní Moravu na hotel Sněžník.
Žáci byli rozděleni do družstev podle svých schopností a dovedností na lyžaře
a snowboardisty. Pro družstvo snowboardistů jsme si pronajali instruktora z místní
lyžařské školy, který se našim žákům věnoval po celou dobu výcviku. Všichni
začátečníci se naučili lyžovat, ti pokročilí se více zdokonalili. Díky dostatečnému
množství sjezdovek, krásnému počasí a dobré náladě jsme prožili na horách pohodový
týden.

Mgr. Jarmila Marcinová
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje 9. ročník 37 žáků, před kterými stála volba
vhodné střední školy či učiliště. Pouze jednu přihlášku si podali 2 žáci, 34 žáků pak
přihlášky dvě a jeden žák přihlášky tři. MŠMT vyhlásilo pro letošní školní rok „Pokusné
ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
s využitím povinné přijímací zkoušky“ a datum konání přijímacího řízení stanovilo na
15. 4. 2016.
Z devátých tříd absolvovalo 24 žáků alespoň na jednu z vybraných škol testy
„CERMAT“, 4 žáci testy „SCIO“, talentovou zkoušku také 4 žáci, pohovor žáků 5
a jiný druh přijímacích testů (test z přírodopisu či chemie) 5 žáků. Úspěšnost přijetí na
alespoň jednu zvolenou školu byla 100 %.
V níže uvedené tabulce uvádíme, kterou školu si žáci zvolili, a kam tedy 1. 9. 2016
žáci nastoupí.
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Název školy

Obor

Počet
žáků

celkem

RG a ZŠ města
Prostějova

čtyřleté gymnázium (4)

5

5

SOŠ podnikání a
obchodu spol.s.r.o., PV

sportovní management (4)

1

řízení služeb a marketing turismu (4)

3

podnikání v EU a projektové řízení
(4)

2

elektrotechnika (4)

3

mechanik seřizovač (4)

1

strojní mechanik (3)

1

5

Střední zdravotnická
škola, Prostějov

zdravotní asistent (4)

4

4

SŠ zemědělská a
zahradnická, OL

agropodnikání (4)

2

2

Obchodní akademie, PV

obchodní akademie (4)

2

2

Sigmundova SŠ
strojírenská, Lutín

mechanik seřizovač CNC (4)

2

2

Švehlova SŠ
polytechnická, PV

opravář zemědělských strojů (3)

2

2

SŠ a VOŠ zdravotnická
E. Pöttinda, OL

laboratorní asistent (4)

1

1

SŠ designu a módy,
Prostějov

užitá malba (4)

1

1

ART ECON - střední
školy, s.r.o.

veřejnosprávní činnost (4)

1

1

SOŠ průmyslová a SOU
strojírenské, PV

17
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6

Název školy

Obor

Počet
žáků

celkem

SŠ polygrafická,
Olomouc

grafik pro média (4)

1

1

Gymnázium
J. Blahoslava a
Stř.ped.škola, Přerov

předškolní a mimoškolní pedagogika
(4)

1

1

SOŠ, Šumperk

agropodnikání (4)

1

1

SOŠ služeb (cestovního
ruchu) s.r.o.

cestovní ruch (4)

1

1

Biskupské gymnázium,
Žďár nad Sázavou

čtyřleté gymnázium (4)

1

1

SOŠ lesní a strojní,
Šternberk

lesní mechanizátor (3)

1

1

Tab.1 – zvolené obory žáků 9. ročníků (vysv. (3) : 3-letý učební obor, (4): 4-letý obor
s maturitou)
Na tříleté učební obory zakončené získáním výučního listu nastoupí 11 % žáků
(4 žáci), 89 % žáků pak na 4-leté maturitní obory (33 žáků). Za zmínku stojí úspěšnost
našich žáků při přijímacím řízení na Reálné gymnázium v Prostějově. V prvním ročníku
tohoto čtyřletého se bude otvírat 1 třída o počtu 30 žáků a 5 žáků bude ze ZŠ a MŠ
Kostelec na Hané. Navíc naši žáci obsadili
v přijímacím řízení na tuto školu
1. a 2. místo. Oba výše uvedení žáci byli
přijati jak na Reálné gymnázium, tak na
Gymnázium Jiřího Wolkera (kde obsadili 3.
a 7. místo). Rovněž žákyně 9.A se
v přijímacím řízení na SOŠ Šumperk (obor
agropodnikání) umístila na 1. místě a žákyně
9.B na 1. místě na SŠ pedagogickou
a sociální ve Zlíně.
Foto – nejúspěšnější žáci školy
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V následujících grafech uvádím statistiku volby škol dle typu, délky studia
a zřizovatele. Tak, jako v každém roce, otvíráme pro zájemce z řad žáků 9. ročníků
kroužek „Cvičení z matematiky“ (letos pod vedením Mgr. Aleny Řepkové a Mgr. Pavly
Schystalové) a „Cvičení z ČJ“ (letos pod vedením Mgr. Jarmily Kalvodové a Mgr. Jany
Sedláčkové), v němž s žáky procvičujeme učivo potřebné k přijímacímu řízení
a zkoušíme si cvičné testy. Děkujeme žákům za účast v těchto kroužcích, za jejich zájem
o nadstandardní úkoly, a všem přijatým uchazečům srdečně blahopřejeme!

Druh školy dle
výběru žáků
gymnázia
SOŠ
SŠ

Graf č. 1 – volba škol dle typu

Počty žáků a jejich volba školy
35
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Graf č. 2 – volba škol dle zřizovatele a délky studia
Mgr. Pavla Schystalová, třídní učitelka 9.A

DEN SE SLOŽKAMI IZS
V pátek 29. 4. 2016 se třída 7.A
zúčastnila „Dne s integrovaným
záchranným
systémem“
na
velodromu za Kosteleckou ulicí
v Prostějově. Na akci se podílela
Policie ČR, Městská policie,
Vojenská policie, Celní správa,
Hasičský
záchranný
sbor
a Zdravotní záchranná služba.
Slavnostní
událost
zahájila
prostějovská primátorka Alena
Rašková, která vyzvedla obětavou
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a záslužnou práci všech těchto zúčastněných složek. Jedna akce střídala druhou.
Bouřlivé ovace dětí si vysloužily nejrůznější ukázky, jako např. zneškodnění bomby
zkušenými pyrotechniky, zadržení nebezpečného pachatele vojenskými policisty
společně s jejich čtyřnohým pomocníkem Astorem nebo vyproštění zraněného řidiče ze
zdemolovaného auta v podání hasičů. Velkou atrakcí pro děti bylo vozidlo simulující
náraz do pevné stěny, které se s dětskou posádkou dokázalo přetočit kolem své osy.
Během celého dopoledne si žáci mohli vyzkoušet různé výzbroje, výstroje, testy, kvízy,
laserovou střelnici, laserový měnič rychlosti, speciální brýle simulující alkohol a drogy.
Bylo toho opravdu hodně k vidění a pro zúčastněné žáky další rozšíření vědomostí
a poznatků v oblasti chování člověka v mimořádných situacích, které věnujeme i u nás
ve škole výraznou pozornost.
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
S příchodem jara pořádá naše škola soutěž
v uměleckém přednesu. Nebylo tomu jinak
ani v letošním roce. Soutěžili žáci 6. - 9.
ročníků. Školnímu kolu předcházela kola
třídní. Recitovala se poezie i próza, českých
i zahraničních autorů. Pětičlennou porotu
tvořili převážně vyučující českého jazyka
a literatury, ale i vyučující jiných předmětů
a zástupci z řad žáků. Z 18 - ti soutěžících
měla porota vybrat ty nejlepší. A jak to
dopadlo?
Tady jsou výsledky:
Kategorie 6. a 7. tříd
1. místo - Alena Steinerová
2. místo - Denisa Holubová
3. místo - Veronika Tylová

7.B
6.B
7.A

Kategorie 8. a 9. tříd
1. místo - Lenka Soběslavská
Michaela Zavadilová
2. místo - Petr Fiala
3. místo - Vendula Vybíralová
Soňa Zbořilová

9.B
9.B
8.B
9.B
8.A
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Poděkování a gratulace patří nejen umístěným, ale všem zúčastněným žákům, kteří
se nebáli vystoupit před přísným publikem svých vrstevníků.
Za výše uvedené články Mgr. Jarmila Marcinová
SBĚR PAPÍRU
Ve školním roce 2015/2016 škola organizovala sběr papíru ve dvou termínech.
V měsíci říjnu 2015 prošlo rukama žáků na dvoře nové školy 16 tun a 820 kg. Již tento
sběr jsme považovali za velmi úspěšný. Letošní dva květnové dny však předčily naše
očekávání. Nejen žáci a děti MŠ, ale i rodiče, prarodiče, známí a pracovníci školy se
zasloužili o rekordních 22 tun a 775 kg papíru. Celkem ve školním roce musela auta
firmy Bohemia pana Miškovského odvézt 39 595 kg. Všem bychom chtěli touto cestou
upřímně poděkovat. Mezi nejlepší patřily třídy vyhodnocené podle průměru kg na žáka.
1. stupeň: 2.A 175 kg
2. stupeň 9.B 157 kg

2.B 105 kg
6.A 91 kg

1.B 84 kg
7.A 66 kg

Odpovědný pracovník za sběr Mgr. Jarmila Marcinová
SPORTOVNĚ BRANNÝ DEN – MIMOŘÁDNÉ SITUACE
Dne 27. 5. 2016 se žáci 1. stupně zúčastnili sportovně-branného dne, který se konal
v povodí říčky Romže, jak bylo plánováno. Celá akce se velmi vydařila.
Žáci museli zvládnout šest stanovišť. Start všech hlídek byl na fotbalovém hřišti.
Hlídky vyběhly jižní brankou z hřiště a po vyznačené polní cestě běžely k pomníčku
Padlých, kde na ně čekalo první stanoviště – DOPRAVA – příslušníci Státní policie se
záludnými otázkami. Po přejití můstku, který překlenuje říčku Romži, se hlídky dostaly
na druhé stanoviště a) STŘELBA NA CÍL – u myslivecké střelnice. Městská policie
čekala na soutěžící, jejich úkolem bylo trefit se do terče. Střelba ze vzduchové pušky
byla připravena pro žáky čtvrtých a pátých ročníků. Druhé stanoviště b) HOD NA CÍL
– po polní cestě směrem k Bílovicím - byla připravena babička jednoho žáka
a instruktoři z 9. ročníků. Všichni závodníci si vyzkoušeli hod na cíl do vyznačeného
prostoru. Třetí stanoviště – ZDRAVOVĚDA - závodníci si prověřili, jaké mají znalosti
z poskytování první pomoci při různých úrazech. Čtvrté stanoviště – HASIČI – čekali
na naše žáky u brodu přes Romži. Kluci a holky zdolávali přírodní překážku – lano přes
říčku Romži. A po překonání přírodní překážky se rozběhli k pátému stanovišti – JÍZDĚ
ZRUČNOSTI NA KOLOBĚŽCE, která byla pro ně připravená. Na polní cestě za
zahradami, směrem k fotbalovému hřišti, žáci museli projet připraveným slalomem
a jízda rovně ve vyznačeném prostoru. Po absolvování jízdy zručnosti utíkali
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k fotbalovému hřišti a po proběhnutí západní brankou se dostali k šestému - poslednímu
stanovišti – HOD NA PET LAHVE. Od šestého stanoviště to měli žáci jen pár desítek
metrů do cíle.
A jak celý den dopadl?
Soutěžili jsme ve dvou kategoriích a to mladší a starší. V mladší kategorii: 2. – 3. třídy
se na prvních třech místech umístili tito žáci:
1. Čevora Tomáš, Kocourek Tobiáš, Krejčí Max, Vaněk Tomáš, 3.B
2. Řezníček, Protivánková Lucie a Monika, Hrazdil Vojtěch, 2.B
3. Procházková Nela, Pavlíčková Veronika, Horáková Kristina, Balašová Kristýna, 3.A
A ve starší kategorii: 4. – 5. tříd se na prvních třech místech umístili tito žáci:
1. Parák Jan, Slavíček Ondřej, Komišák Adam, 5.A
2. Koudelka Lukáš, Svoboda Matyáš, Crhák Ondřej, Bártů Patrik, 4.B
3. Musil Ondřej, Štourač Dominik, Navrátil Matěj, 4.A
Závěrem bychom rádi poděkovali panu místostarostovi Mgr. Františku Horákovi
za sponzorský dar. Dále Policii ČR - Prostějov, Městské policii Kostelec na Hané
a hasičům z Kostelce na Hané, zdravotníkům paní Haně Zonové, panu Jiřímu
Rozehnalovi, rodičům a prarodičům žáků z jednotlivých tříd, kteří nám jako každý rok
obětavě pomáhali celou akci zabezpečit. Dík patří i našim žákům z devátých ročníků,
kteří pracovali na stanovištích jako instruktoři a Mgr. Zuzaně Nedomové, Mgr. Aleně
Kvapilové a v neposlední řadě i slečně Tereze Oklešťkové, která letos se s velkým
úspěchem zhostila úkolu v cíli.
Za žáky I. stupně Mgr. Jarmila Weissová

MATEŘSKÉ CENTRUM KOSTELEC NA HANÉ
Milé maminky, babičky, tatínkové! Nebojte se,
přijít mezi nás! Setkáváme se každou STŘEDU od
9:30 do 11:00 hodin v budově nové školy. V únoru
jsme měli klaunovský karneval, pletli jsme
pomlázky, vyráběli ponožkové maňásky, poznávali
nové chutě, vytvářeli čarodějné klobouky. Na jaře
proběhla první dílnička – výroba slepiček, účast
byla zatím slabá, ale věříme, že se to časem zlepší.
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Společně se učíme básničky, písničky, tančíme, děti získají sociální kontakt mezi
ostatními vrstevníky, učí se dělit o hračky.
Letos poprvé chystáme tábor „Nejen pro maminky s dětmi“, především pro ty
kostelecké. Kapacita je již naplněna, tak věřím, že v příštích Kosteleckých novinkách
uveřejníme fotky a společné zážitky.
Přijďte mezi nás - uvidíte, vyzkoušíte.
V červnu se budeme pohybovat více venku.
Je dobré sledovat FB stránky nebo nástěnku
ve škole - tam se dozvíte, jak bude MC
fungovat od září. Přesný den zatím neznáme,
záleží na více faktorech. Děkuji městu za
finanční podporu a přeji krásné prázdniny.
Na všechny se budeme od září těšit :-)
Bc. Veronika Zapletalová

DIVADLO V KOSTELCI NA HANÉ
UŽ JE TO 50 LET, CO KOSTELECKÉ DIVADLO UKONČILO SVOU
ČINNOST!
Vážení čtenáři, ti, kteří pravidelně sledujete jednotlivá pokračování kosteleckých
novinek, jste si možná ani neuvědomili, že loni na podzim to bylo už 50 let, co se hrálo
na půdě Kostelce poslední divadelní představení „Lešetínský kovář“ – jen pro mladou
kosteleckou generaci uvádím, že se hrálo v tehdejším „Kaťáku“, který se pak
přebudoval na kino a v poslední době se zde provozuje už asi 7 let bowling.
Jen pro zajímavost připomínám, že starší generace si jistě na tu dobu vzpomene,
a že danou hru tehdy režírovala paní Hedvika Rozsívalová - vynikající herečka,
za hudebního doprovodu pana Františka Riedla. Z herců, kteří tehdy hráli a divadlu se
věnovali, je už na světě jen pár důchodců – konkrétně Lída Riedlová, Jan Burget a já.
Bohužel z onoho světa se na nás shora dívají Jaroslav Vyskočil, Marie Kaštylová, Jan
Sedláček, Jaroslav Rozsíval, Růžena Aberlová, režisérka Hedvika Rozsívalová,
hudební dirigent František Riedl, kulisák Josef Šesták, nápověda Ludmila Zemánková,
osvětlovač Josef Staněk, Jarmila Zhřívalová - pomocnice, kde bylo v danou chvíli třeba
a Naďa Čtvrtečková, která měla na starosti nácviky tanečků a pěvecký doprovod.
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Vážení čtenáři, zamysleme se nad tím, co divadlo
dlouhá léta pro Kostelec znamenalo a jak to tak zatím
vypadá, divadelnictví spěje pomalu ale jistě
k definitivnímu konci. Nebylo by to opravdu škoda?
Stále se ještě naskýtá otázka, co s tím vším dělat do
budoucnosti? Přichází v úvahu myšlenka, zda začít
s divadlem ve škole, jak to za mých mladých let bývalo.
Škola pravidelně hrávala 2 - 3 různé hry v roce a už
i v MŠ se v posledním roce nacvičovaly jednoduché
vystoupení, například o zvířátkách apod. Tak se
postupně získávali malí zájemci do řad „malých
divadelníků“. Ve škole pak to byla práce učitelů, ať už
to byli učitelé Neckař, Smékal či ředitel školy p.
Kašpárek atd. Každopádně by to měli být mladí lidé,
kteří by to vzali do svých rukou a postupně strhli další zájemce. Zapojit by se měla
hlavně mladší generace ze sídliště – za zkoušku by to stálo. Jistě mi dáte za pravdu, že
je to velká škoda, jak to všechno dopadlo. Vždyť kostelecké divadlo nás v 50. letech
proslavilo v širokém okolí. Na závěr, jen co týče krátké statistiky. Už přes 80 %
„divadelníků“ je, jak jsem úvodem řekl, na onom světě. Ten zbytek – všichni
v důchodovém věku, by jistě, kdyby byli požádáni, pomohli, kde by bylo třeba. O tom
jsem plně přesvědčen. Jen teď záleží na tom, kdo se chopí „žezla“ a vedení. Všichni
víme, že to zpočátku nebude jednoduché. Ale proč to jde v okolních vesnicích, ať už je
to např. Pivín, Náměšť na Hané, Ptení, Plumlov, Senice atd. A že by to nešlo v Kostelci?
Nechejme se překvapit a dejme mladým trochu času a příležitost zapojit se. Kostelečáci,
kdo by měl zájem o znovuobnovení divadelní činnosti v Kostelci na Hané, hlaste se
u PhDr. Jaroslava Vyhlídala (tel. 736 425 946) nebo na městském úřadě u pí. Lenky
Kudláčkové, DiS. na tel. 582 374 093. Věříme, že se zájemci najdou a divadlo se znovu
„rozjede“.
PhDr. Jaroslav Vyhlídal

DĚTSKÝ DEN V KOSTELCI NA HANÉ
Ani v letošním roce město Kostelec na Hané nezapomnělo na Mezinárodní den dětí
a poslední květnovou neděli uspořádalo dětský den. Ze soboty na neděli velmi
intenzivně pršelo, naštěstí se však počasí umoudřilo, a tak se ve sportovním areálu u
základní školy po druhé hodině odpolední začaly scházet děti. Na startu si 230 dětí
vyzvedlo kartičky a následně se pustily do plnění sportovních a vědomostních úkolů.
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Jednotlivá stanoviště připravili kostelečtí sokoli,
lukostřelci, házenkáři, florbalisté, hasiči, kušisti,
junáci a zástupci města. Po absolvování všech
stanovišť čekala na děti tradiční odměna v podobě
sladkostí a špekáčku k opečení. Velký zájem byl opět
o skákací hrad, nafukovací skluzavku a trampolínu.
Obličeje dětí zářily nejen úsměvy, ale i kresbami,
které dětem malovaly dvě hostesky.
Vše bylo zdarma díky finanční a materiální podpoře
těchto subjektů: Město Kostelec na Hané, JSDH
Kostelec n/H, TJ Sokol Kostelec n/H, TJ Sokol
Kostelec n/H – HK, TJ Sokol Centrum Haná,
kostelečtí junáci, Makovec a.s., Rudolfovo pekařství
s.r.o., Jola v.o.s., Ladislav Hynek – starosta města,
Mgr. František Horák – místostarosta města, Mgr.
David Ševčík – ředitel Domova pro seniory, Libor
Lekl – Motorest Podkova Kelčice, Kovovýroba Kaňák Kostelec na Hané, PROFIL
a spol. v.o.s. Kostelec na Hané, ALIKA a.s., Trafika na Sídlišti Kostelec n/H, Květiny
Ptáčková s.r.o. Kostelec na
Hané, Zahradnické centrum
Marciánová Kostelec na Hané,
Potraviny – večerka Liliana
Kostelec na Hané, Potraviny
Tyršova ul. Kostelec na Hané,
Žilinčíkovi Kostelec na Hané,
Dušan Slouka Kostelec na
Hané a MO KDU-ČSL
(zajištění skákacího hradu –
zdarma).

Děkujeme všem, kteří na akci přispěli dobrovolným vstupným. Vybralo se celkem
3.200,- Kč, a jak již bylo řečeno, celková částka poputuje do útulku pro pejsky Voříšek
v Čechách pod Kosířem. Dle požadavků útulku byly zakoupeny 2 ks náhradních hlavic
a minerální olej do stříhacího strojku, 2 ks umělohmotných pelíšků pro velké pejsky
a další drobnosti.
Mgr. František Horák, místostarosta města
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
DEŠTIVÁ SOBOTA 9. 4. VE ZNAMENÍ „DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE VE
FLORBALU“
Tuto soutěž uspořádal TJ
Sokol Kostelec na Hané, který
hostil TJ Sokol Zdětín. Při
dovednostních soutěžích jsme si
vyzkoušely střely na bránu, kde
největší rychlosti 84 km/h dosáhl
Tomáš Pírek ze Zdětína. V
přesnosti na upevněný cíl uspěli
Petr Růžička a Eliška Spurná,
oba z kosteleckého oddílu.
Florbalový slalomu v podobě
překážkové dráhy se nejlépe zhostil s časem 41.08 s domácí borec Šimon Klapka. Těsně
za ním následovaly Monika Hadrová a Eliška Spurná se stejnými časy 42.12 s. Třetí
místo s časem 43.00 s obsadil Martin Kučera ze Zdětína.
Po soutěžích následovaly vzájemné florbalové zápasy. V kategorii mladší žáci,
žákyně 1. místo obsadil TJ Sokol Zdětín. V starších žácích získal 1. místo florbalový
oddíl TJ Sokol Kostelec na Hané. Celé dopolední úsilí bylo završeno vyhlašováním
vítězů a odměněním všech zúčastněných.
Za TJ Sokol Kostelec na Hané Václav Vondál
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnovou sobotu jsme ve spolupráci s FC a JSDH uspořádali tradiční
pálení čarodějnic, které se uskutečnilo na fotbalovém hřišti. Čarodějnice a čarodějové
se sešli v hojném počtu a mohl začít ten správný čarodějnický rej. Pro malé čarodějnice
a čaroděje byly nachystané čarodějné soutěže, létání na koštěti, metání ohnivou koulí,
hledání zvířecích mazlíčků, luštění čarodějného kvízu. Došlo také na upálení
čarodějnice, kterou jsme všichni společně doprovodili až na hranici. Závěrem jsme
vypustili přání a pozdravy ostatním čarodějnicím v okolí. Jelikož nám počasí přálo,
mohli jsme slavit až do večerních hodin.
Za TJ Sokol Kostelec na Hané Petra Juhásová
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
MUŽI
Po podzimní části sezóny
2015/2016 byli házenkáři ve
druhé lize na šestém místě.
Spokojenost
s umístěním
rozhodně nevládla. Především
v domácím
duelu
s Hustopečemi jsme měli
bodovat, to utkání naši borci
nezvládli. Stejně tak jsme
v duchu počítali s vítězstvím
v Telnici. Mužstvo ale ukázalo
svoji sílu, především se
silnými celky v domácím
prostředí dokázalo vyhrát
a body získané s celky Ivančic
a Juliánova, jak se později
ukázalo, byly velice cenné.
Příprava
na
druhou
polovinu soutěže začala našim
borcům brzy. V domácím
prostředí již 6. ledna,
pokračovala
krátkým
soustředěním v horském středisku Lipová – Lázně a byla zakončena přátelskými
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utkáními s celky první ligy (Olomouc a Bystřice pod Hostýnem). V polovině února jsme
odehráli dvě přátelská utkání s ligovými dorostenci HCB Karviná. Jarní část soutěže
pro nás začala již 20. února. Na půdě dosud vedoucího celku Tatranu Bohunice jsme
odehráli kvalitní utkání. Porážka o jednu branku mrzela hodně. Nicméně v dalších
kolech jsme doma drželi neporazitelnost. Na venkovních hřištích se nám již dařilo
méně. Závěr soutěže byl pro nás dramatický. Některé výsledky, kterých dosahovaly
celky umístěné pod námi, budily přinejmenším pozornost. Konec dobrý, všechno dobré.
Konečné umístění na 8. místě nám zajistilo účast ve 2. lize i v příští sezóně.
Kádr družstva tvořili: Pavel Navrátil, Jan Mayer, Martin Grulich, Jindřich Prášil,
Martin Popelka, Václav Prášil, Tomáš Hochvald, Pavel Přikryl, Karel Diviš, David
Kopečný, Lukáš Říčař, Jan Grepl, Martin Švec, Jan Smékal, Jiří Vymětal, Jan Oščádal,
Marek Dostál, Milan Varhalík. Trenér Jiří Grepl, vedoucí družstva Miloš Dofek.
Házenkáři děkují svým příznivcům za podporu, kterou jim věnovali zejména
v domácích utkání a věří, že nám svoji přízeň zachovají i do budoucna.
MINI HÁZENÁ
Družstva
mini
házené hrají ve dvou
věkových kategoriích,
mini mladší a starší.
Pro letošní jarní část
jsme přihlásili tři
družstva
minižáků,
a to jedno družstvo
mladších
mini
–
smíšené
družstvo
(chlapci + dívky) a do
starších mini jsme přihlásili dvě družstva, jedno družstvo chlapců a jedno dívek. V této
jarní části soutěže doposud družstva odehrála 6 soutěžních kol. Do konce soutěže tedy
zbývá pouze jedno kolo a pak jako závěrečné – poslední kolo je tzv. superfinále. Mladší
mini odehrají toto superfinále, tak jako v loňském roce v Žeravicích u Přerova dne 18.
6. 2016, za účasti 13-ti družstev. Starší mini se zúčastní superfinále Litovli ve stejném
termínu jako mladší mini a tohoto turnaje se zúčastní 15 družstev.
Turnaje mini mladší se uskutečnili 2 x v Olomouci, ve Velké Bystřici, 2 x v Horce
nad Moravou a také dva turnaje jsme hostili i my v Kostelci na Hané. Starší mini žáci
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se účastnili turnajů v Prostějově, dvou turnajů v Litovli a v Žeravicích
a dokonce třikrát jsme pořádali turnaje u nás v Kostelci na Hané. Tým mladších mini je
složen z 10 hráčů, kde polovinu týmu tvoří dívky. Některé tyto dívky pomáhají i ve
starší kategorii.
U starší mini je počet hráčů 18. Celkem se tréninků mini házené účastní kolem 30
dětí, kteří se zapojují do turnajů. Z důvodu velkého počtu dětí je na trénincích potřeba
většího počtu trenérů. Aby byla zajištěna kvalitní tréninková jednotka, jsou děti
rozděleny do menších skupin, kde je umožněno lépe s dětmi pracovat. Chtěl bych všem
našim trenérům touto cestou za jejich snahu a náročnou práci velice poděkovat.
Poděkování patří také všem hráčům a rodičům za podporu.
Za TJ Sokol Kostelec na Hané – HK Lukáš Chalupecký

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
STARŠÍ ŽÁCI CENTRA HANÁ JSOU MISTRY ČR
Vítězné tažení Žákovskou ligou dotáhli k premiérovému zisku republikového zlata
starší žáci, kteří soutěž zakončili s bilancí 23 výher a jediné prohry. Stříbro putuje do
Plzně, bronz získala Dukla Praha. V neděli 22. 5. 2016 odehráli naši starší žáci v Břví
u Prahy poslední kolo Žákovské ligy. Po excelentních výkonech proti Zubří 22:17
a Plzni 18:10 jsme měli jistotu titulu. Vítězství jsou to naprosto zasloužená, obzvlášť
když se v průběhu prvního zápasu zranil Radek Flajsar a Jakub Grulich chytal po
nemoci, stále na antibioticích a bez měsíčního tréninku! Druhý poločas s Plzní byl
z naší strany naprosto famózní (10:2). Kluci Plzeň doslova přejeli a v závěru už mohli
společně s početnou skupinou fanoušků našeho klubu slavit titul!!
Třetí zápas s Duklou Praha 15:24 následoval hodinu po skončení duelu s Plzní. Je to
jediná prohra v soutěži. Borci ze základu byli fyzicky i psychicky doslova vyšťaveni,
chytali je křeče a prostor tak dostala celá lavička. Závěrečná výhra nad Karvinou 29:23
jen podtrhla skvělé putování Žákovskou ligou. V průběhu celé sezóny tým absolvoval
24 zápasů s nejlepšími družstvy ČR, které prošli kvalifikací. Turnaje po celé republice
– Lovosice, Náchod, Velká Bystřice, Rožnov pod Radhoštěm, Velké Meziříčí. Kluci
vytvořili báječnou partu a respekt si zaslouží i za vystupování mimo palubovku.
Kolektiv pod vedením trenérů Flajsara, Havlíka a Ševčíka se prezentoval moderní,
rychlou házenou s důslednou obranou.
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Sestava starších žáků: Jakub Grulich, Patrik Lamplota – Jakub Flajsar, Radek Flajsar,
David Flajsar, Vojtěch Micka, Vojtěch Pospíšil, Jan Ševčík, Martin Hanták, Filip
Havlík, Ondřej Palička, Dušan Knápek, Samuel Duroň, Ondřej Oščádal.
Slavnostní ceremoniál, při kterém mladí házenkáři z Centra Haná převezmou
zlaté medaile, proběhne v rámci vyvrcholení reprezentační sezóny. Tím bude
v kategorii mužů zápas baráže o MS 2017 proti Makedonii, kterou CZECH
HANDBALL TEAM přivítá na palubovce ve Zlíně v měsíci červnu. Na toto utkání
jsme uspořádali opět zájezd. Centrum Haná má zástupce i mezi nejlepšími střelci
soutěže, když na konečné třetí příčce skončil Jakub Flajsar, který vsítil v Žákovské
lize 2015/2016 celkem 189 branek.
Pomyslnou třešničkou aktuální sezóny je obhajoba vítězství v Lize Olomouckého
kraje. Jelikož celé jaro nastupovalo do zápasů starších žáků v krajském přeboru
pravidelně až 8 mladších žáků, je obhajoba zlata v kraji rovněž velkým úspěchem.
Starší žáci mají za sebou neskutečně úspěšnou sezónu. Nejen v regionu Hané, ale
i kraje se jedná o historický úspěch, za kterým stojí dlouhá cesta. Všem hráčům,
trenérům, rodičům, funkcionářům, patronům a příznivcům děkujeme. Společným
úsilím se náš klub zapsal do dějin házené. Neustále se rozvíjející základna TJ Sokola
Centrum Haná dává jistotu, že házená v regionu Hané má budoucnost a perspektivu.
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MLADŠÍ ŽÁCI
V rámci jarní přípravy
mladších žáků se dne
13. března 2016 účastnil
výběr hráčů mezinárodního
turnaje
LAUDON
HANDBALL CUP 2016
v Novém Jičíně. Všichni
hráči předvedli výborný
výkon a pochvalu si zaslouží
nejen oba brankáři, jenž měli
spoustu pěkných zákroků, tak
celý zbytek družstva. Obsadili
jsme konečné 4. místo.
Dne 9. března 2016 se uskutečnil
v kostelecké sportovní hale první ročník
turnaje O pohár MUDr. Pavla Holíka.
Jednalo se o turnaj určený mladším žákům
družstev kategorie B a C a celkově se dosti
vydařil. Bylo vidět zápal pro hru všech hráčů
i hráček a všechna družstva vydala na
palubovce ze sebe to nejlepší. Nejlepšího
výsledku dosáhlo družstvo Tatranu Litovel B,
jenž celý turnaj vyhrálo bez jediné porážky,
a převzalo si pohár od patrona turnaje poslance MUDr. Pavla Holíka.
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Na druhém místě se umístilo družstvo domácích TJ Sokol Centrum Haná C a na
třetím místě další družstvo domácích TJ Sokol Centrum Haná B. Čtvrté místo patří SK
Žeravice B a na posledním pátém místě DHK Zora Olomouc B. Vzhledem k úspěšnosti
prvního ročníku se budeme těšit za rok opět na shledanou.
V neděli 20. března 2016 se družstvo mladších žáků A zúčastnilo turnaje MAMUT
CUP 2016 v Brně Maloměřicích. Turnaje se účastnilo pět družstev a vstup do turnaje
nám vyšel na jedničku. Postupně jsme vyhrávali zápas za zápasem, až nakonec družstvo
HC Zlín bylo jediným, kterému jsme po velkém boji podlehli. Díky tomu jsme obsadili
nádherné 2. místo.
Do jarní soutěže, která začala 3. dubna
2016, jsme nastoupili celkem se třemi
družstvy v rámci Olomouckého kraje a to
družstvo A, B a C. Družstvo A hraje vyšší
soutěž označenou LOLK mladší žactvo
I. Družstva B a C jsou v soutěži označené
LOLK mladší žactvo II. Snažili jsme se
postavit družstva tak, aby byla
výkonnostně vyrovnaná.
MLADŠÍ DOROST
Mladší dorostenci zakončili první sezónu ve 2. lize na skvělém třetím místě. Na
domácí palubovce jsme ztratili pouze bod s STM Olomouc v posledním kole. Kluci
dokázali doma porazit i Ivančice a Litovel, tedy družstva, která skončila v tabulce před
námi.
Tým se prezentoval nejlepším útokem v soutěži. Nastřílel 769 branek s průměrem
35 gólu za zápas. Lukáš Varhalík a Jakub Flajsar se zařadili mezi nejlepší druholigové
střelce. S obranou to bylo malinko horší. Obdržených 657 branek se dá částečně přičíst
i skutečnosti, že celé jaro jsme odehráli jen se sedmi hráči ročníku narození 1999, 2000.
Kolektiv tak úspěšně doplnili starší žáci a nutno říci, že patřili k tahounům. Čtyři naši
hráči mají za sebou i účinkování v 1. lize mladšího dorostu, když pravidelně hostovali
ve Velké Bystřici (L. Varhalík , J. Flajsar , R. Flajsar ml.) a Novém Veselí (J. Grulich).
Úspěšná spolupráce s těmito kluby dává pro příští sezónu jistotu v podobě posílení
a stabilizaci kádru.
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Sestava mladšího dorostu: Grulich, Kozubský, Lamplota – Varhalík, Kolář, Karvay,
Nevrla, Borůvka, Pastorek, J. Flajsar, R. Flajsar, Pospíšil, Micka, Ševčík, Havlík.
Trenéři: Milan Varhalík, Alois Jurík.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům za hlasitou a finanční podporu svým dětem,
všem trenérům, asistentům, vedoucím družstev, partnerům a pořadatelům, kteří věnují
svůj volný čas k zajištění chodu klubu.
Bez podpory České obce sokolské, Českého svazu házené, Olomouckého kraje
a hlavně Statutárního města Prostějov a Města Kostelce na Hané bychom však nemohli
dětem dopřát kvalitní podmínky pro jejich rozvoj. DĚKUJEME.
https://www.facebook.com/TJ-Sokol-Centrum-Haná-1538647343030174/?fref=ts
www.centrumhana.cz
Za TJ Sokol Centrum Haná Petr Kudláček, František Grulich, Pavel Rajtr a
Vladislava Bábková
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JSDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás opět krátce seznámil s činností kosteleckých
hasičů, a to od začátku letošního roku po 8. květen, kdy je tento článek psán.
Naší nosnou činností je samozřejmě ta zásahová, které se podřizuje veškeré další
dění u hasičů. Letošní rok, tedy alespoň jeho první třetina, kterou už máme za sebou, se
řadí z pohledu výjezdů mezi ty podprůměrné. V tuto chvíli má naše jednotka za sebou
6 výjezdů. Může se to zdát jako nízké číslo, ale zmíněné výjezdy byly o to náročnější.
Z daného počtu se jedná o 2 požáry a 4 dopravní nehody. První výjezd letošního roku
na sebe nechal čekat celkem dlouho. Dne 24. ledna jsme byli vysláni k požáru rodinného
domu a především jeho hospodářské části do Služína. Dne 20. února jsme pak vyjížděli
k vážné dopravní nehodě do Bílovic. Řidič nezvládl řízení a došlo k nárazu osobního
automobilu do rodinného domu. Při této nehodě došlo ke zranění 4 osob. Jen o 3 dny
později, tedy 25. února, nás s oběma cisternami vyslalo olomoucké operační středisko
hasičů k rozsáhlému požáru rodinného domu v Pěnčíně. Skoro dvouměsíční klid pak
narušil výjezd k zahoření elektroinstalace sloupu veřejného osvětlení v Kostelci na
křížení ulic Přemyslovka a Partyzánská dne 10. dubna. Jen o několik dní později, přesně
15., došlo k vážné dopravní nehodě přímo v Kostelci na křížení ulic Bezručova
a Za Branou. Osobní automobil nejprve narazil do domu a poté došlo k jeho převrácení
na střechu. Při nehodě byla zraněna jedna osoba. Další dopravní nehoda, na kterou jsme
byli vysláni, se odehrála 30. dubna v Hluchově. Zde došlo ke střetu dvou osobních
a jednoho nákladního automobilu. I při této nehodě došlo ke zranění jednoho z řidičů.
Aby dopravních nehod nebylo málo, tak tou prozatím poslední je střet dvou aut ze dne
3. května na křižovatce nedaleko kosteleckého polního letiště na cestě vedoucí do
Smržic. Zde došlo ke srážce dvou osobních vozidel, kdy jedno z nich po sérii kotrmelců
skončilo v poli. I tato nehoda si vyžádala jednu zraněnou osobu, kterou do nemocnice
transportoval vrtulník.
Jak z výčtu zásahů vyplývá, tak se naše jednotka dostává stále častěji k dopravním
nehodám. Mnohdy velmi vážným. Zde se tedy ukazuje jako správný krok nedávné
pořízení automobilu Dennis Rapier, který jsme si právě na výjezdy k dopravním
nehodám upravili. S tímto automobilem souvisí i využití výhry z loňské ankety
Dobrovolný hasič roku. Částka 70.000,- Kč, kterou nám přineslo první místo, jsme
využili právě k úpravě tohoto vozidla. Byla vestavěna nádrž na vodu a pořízeno
vysokotlaké čerpadlo. Tato úprava má za cíl zefektivnit zásahy u dopravních nehod, při
kterých dojde i k požáru vozidel.
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Ani letos nezapomínáme na prevenci. Skoro všichni žáci druhého stupně místní
základní školy už mají za sebou přednášku o Požární ochraně a Integrovaném
záchranném systému. Do konce tohoto roku pak ještě druháci a šesťáci projdou
rozšířenou přednáškou o chování při mimořádných událostech v rámci preventivněvýchovného programu Hasík, který nejen v naší škole pořádáme již několik let.
Kulturní dění v obci je hodně limitováno prostory. Potíže, které byly s naší
sokolovnou, souvisely s tím, že letošní ples jsme pořádali v sousedních Čelechovicích
na Hané. I když to byla určitá komplikace, tak pevně věřím, že se ples všem přítomným
líbil a celý večer proběhl k maximální spokojenosti. Další akcí, na které bylo možné
vidět hasiče, se stalo pálení čarodějnic a dětský den, kde jsme již tradičně zajišťovali
požární dozor.
Petr Bohanes, jednatel
OPUSTIL NÁS…
Dne 30. května 2016 nás navždy opustil pan Zdeněk
Sychra. Dlouhá léta byl činným v místní politice a dokázal
v Kostelci na Hané prosadit mnohé změny k lepšímu.
Mohli jste ho vídat i v hasičské uniformě. U hasičů byl od
útlého mládí a díky svým předpokladům a povahovým
vlastnostem se dopracoval až na okresního funkcionáře.
Odešel vzácný člověk, po kterém zůstane nezaplněné místo. Čest jeho památce!
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Mateřské centrum - karneval

Divadelní představení - Lešetínský kovář

Dětský den

TJ SOKOL - pálení čarodějnic

TJ SOKOL KnH - HK - mini házená

TJ SOKOL Centrum Haná - MISTŘI!

INTERNET
SAT TELEVIZE

TELEFON

jení !
o
p
ři
p
t
s
lo
h
c
ry
e
m
je
u
š
y
Nav
sti
lo
h
c
ry
o
u
k
n
li
e
jt
e
š
u
o
Vyzk
!
fu
ri
ta
ím
n
d
la
k
zá
v
ž
ji
s
5000 kbp
INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01
Prostějov, Tel.: 588 882 111, e-mail: wifi@infos.cz

www.infos.cz
více na

Kostelecké novinky č. 2/2016, Periodický tisk územního samosprávného celku Města Kostelce na Hané
Vychází 4 x ročně, toto číslo vychází 14. 6. 2016
Vydává Město Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, IČO 00288373, DIČ CZ 0000288373
Tel.: 582 373 203, email: mestskyurad@kostelecnh.cz, www.kostelecnh.cz
Registrováno pod číslem MK ČR E 10059

