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3 Kostelecké
novinky

Knihovna - zábavné odpoledne

Mateřská škola - zahrada
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ZŠ - přírodovědné dopoledne

ZŠ - ukončení školního roku

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Investice do školského zařízení – nové kotle na staré škole
Ke konci prázdnin byla uskutečněna výměna
původních plynových kotlů v kotelně Základní
školy na Jakubském náměstí. Původní plynové
kotle byly již za hranicí životnosti. Firmě
provádějící servis plynových kotlů se nedařilo
zajistit dodávku náhradních dílů, a to z důvodu,
že výrobce kotlů již tyto náhradní díly již několik
roků nevyrábí. V případě poruchy by byla
ohrožena výuka žáků na I. stupni ZŠ. Z tohoto
důvodu jsme se rozhodli vyměnit stávající
sestavu kotlů za nové. Nové kotle jsou
spolehlivější a hlavně úspornější. Investice do
nových plynových kotlů ze strany města činila
více jak 700.000,- Kč.
Dětské hřiště v mateřské škole
Během prázdnin se pustila firma, která
vyhrála výběrové řízení, do realizace projektu,
jehož cílem je podpořit zapojení dětí do
komunitního života v obci.
Projekt pod
názvem „Hrajeme si na zahradě“ byl realizován
za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 400.000,- Kč. V rámci tohoto projektu
bylo doplnění herních prvků, oprava a doplnění
oplocení, doplnění osvětlení a zastřešení
pískoviště - vše bylo realizováno na zahradě
mateřské školy v Kostelci na Hané. Celkové
náklady akce činily 610.008,- Kč.
1

Nové přístřešky na autobusových zastávkách
V loňském roce jsme nechali
nainstalovat
autobusový
přístřešek na ulici Tyršova. Na
podzim zrealizujeme další tři.
V ulici Za Branou je stávající
přístřešek v dezolátním stavu.
Chybějí zde skleněné výplně
a střešní krytina již vůbec neplní
svoji funkci. Nejdříve jsme
uvažovali o rekonstrukci, tato se
však po vyčíslení nákladů
ukázala jako neekonomická.
Bylo tedy rozhodnuto o přístřešku novém. V rámci osazení nového přístřešku, bude
předlážděna celá zastávka. Další dva nové přístřešky budou umístěny na ul. 8. května
u restaurace U Pramene. Na jedné straně se nachází přístřešek, který je také
v dezolátním stavu, na druhé straně komunikace není žádný. V nových přístřešcích
jsou naplánovány i lavičky.
Rekonstrukce povrchu komunikace na ulici Legionářská
V minulém čísle Kosteleckých novinek jsem Vás informoval o tom, že jsme
nezískali
dotaci
na
rekonstrukci
místní
komunikace
na
ulici
Legionářská. O tom, zda se
tato rekonstrukce uskuteční i
bez
získání
dotace
rozhodovali zastupitelé na
svém červnovém zasedání. Po
dlouhé
diskuzi
bylo
rozhodnuto tuto rekonstrukci
provést, kdy tato investice ze
strany
města
činila
1.378.508,- Kč včetně DPH.
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Město Kostelec na Hané navíc oproti původnímu projektu rekonstrukce ulice
Legionářská mělo zájem zlepšit podmínky pro fotbalisty a návštěvníky fotbalového
stadionu. Z tohoto důvodu v rámci rekonstrukce ulice Legionářská město ze svých
finančních prostředků zajistilo zpevnění parkoviště před stadionem živičným
recyklátem. Úprava parkoviště stála 64.352,- Kč. Dále město nechalo vyasfaltovat
vjezd na fotbalový stadion. Tato úprava stála 15.190,- Kč.
Sokolovna
V polovině srpna jsme zahájili postupnou rekonstrukci kostelecké sokolovny. Jako
první se dostala na řadu rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí sokolovny, výčep
a šatna. Pokrývači a klempíři provedou obhlídku sokolovny a opraví případné závady
na střeše budovy. Následně se sokolovna vymaluje a vybrousí parkety na sále. V době
vydání Kosteleckých novinek bude mít město již nakoupené do sokolovny nové stoly
a židle. Děláme vše pro to, aby sokolovna byla již na začátku ledna připravená přivítat
účastníky tolik oblíbených plesů.
V letošním roce město investuje do sokolovny finance ve výši cca 1.000.000,- Kč.

Za výše uvedené články Mgr. František Horák, místostarosta města
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 15. října 2016 bude v Kostelci na Hané proveden druhý mobilní sběr
nebezpečných a problémových odpadů z Vašich domácností.
Odebírány budou následující odpady:
- staré televizory
- radiopřijímače a elektronické přístroje
- ledničky, mrazničky
- baterie a akumulátory
- chemikálie
- staré léky
- zářivky, výbojky
- vyřazené pneumatiky
- prostředky na ochranu rostlin (pesticidy)
- barvy, laky, lepidla
- ředidla, rozpouštědla
- staré oleje a tuky
- znečištěné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Doba sběru je 20 minut. Místo a čas přistavení:
Sídliště Sport u věžáku
9:30
Městská tržnice
9:55
Autobus. zastávka Za Branou 10:20
Třebízského ul. RD p. Jež
10:45
Smržická ul. u „uh. skladů“
11:10
Revoluční ul. u „prodejny“
11:35

-

9:50 hodin
10:15 hodin
10:40 hodin
11:05 hodin
11:30 hodin
11:50 hodin

Prosíme, přineste Vaše nebezpečné odpady v uvedenou dobu ke svozovému
vozidlu. Sběr bude provádět firma NATURE, s.r.o., Držovice.
Ing. Jiří Štěpán
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV
KRAJŮ
Starosta města Kostelce na Hané podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých dalších zákonů o z n a m u j e :
1.

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční
dne 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2.

Místem konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje jsou místnosti
pro hlasování ve staré budově Základní školy, Jakubské nám. č. 106
Kostelec na Hané, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v ul.:
OKRSEK č. 1 – Bož. Němcové, Cihelna, Havlíčkova, Jakubské nám.,
Jiráskova, Libušinka, Luční, M. Ulického, Nerudova, Nová, Palackého,
Plachý Mlýn, Pod Kosířem, Rynk, Smržická, Sídliště Sport, Sportovní,
Trávníky, Trněnka, Tyršova, Za Branou, 8. května
OKRSEK č. 2 – Bezručova, Dvorek, Gagarinova, Husova, Krátká,
Legionářská, Lešanská, Okružní, Partyzánská, Polní, Přemyslovka,
Příhon, Revoluční, Smetanova, Třebízského, Vinohrady, Zahradní, Za
Humny, Za Kapličkou

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).

4.

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb. Náhradní hlasovací lístky budou k dispozici taktéž ve volební
místnosti ve dnech voleb.

5.

Oprávněný občan může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat
městský úřad a ve dnech konání voleb okrskovou komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo místnost pro hlasování v územním obvodu okrsku, pro který
byla okrsková komise zřízena.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S knihou za zábavou a poučením!!!
(výběr z nových knih ve fondu městské knihovny)
Bardot, S.

Fulghum, R.

Jakoubková, A.

Loomis, G.

Minier, B.
Owen, M.

Patterson, J.
Pawlowská, H.

Potter, A.

Ptaszek, M.
Schiewe, U.
Smith, W.

Pařížanka – cesta kolem světa se nakonec promění
v napínavý thriller, v němž jde Arienn o život; kultovní
erotický román
Poprask v sýrové uličce – autor nás utvrdí v tom, že je
každý den plný zázraků, které člověk vidí jen, když chodí
po světě s otevřenýma očima a srdcem, eseje jsou psané
s nadhledem a typickým autorovým humorem
Miluji tě…i s natáčkama, Chytrá žena pro manžela přes plot
skočí - psychologické a milostné romány pro ženy od vaší
oblíbené autorky
Případ Pegasus – zdánlivě obyčejný náboženský výjev
v sobě skrývá klíč k jednomu z největších tajemství řádu
Templářů
Kruh, Tma – druhý a třetí díl francouzské detektivní trilogie
s komisařem Martinem Servazem!
Nejsem hrdina – bývalý člen amerického námořnictva Navy
SEAL Mark Owen předkládá nejniternější zážitky ze svých
misí, které ho nejvíce zasáhly
Čtrnáctý hřích – San Francisko terorizuje gang převlečený
za policisty a zanechává za sebou řadu mrtvol
Cesta za láskou – láskyplný cestopis po místech, kde se dá
zapomenout na smutek: Jíst, meditovat, milovat – tentokrát
s Halinou!
Láska z Paříže – v romantickém románu ze současnosti se
hlavní hrdinka snaží odhalit dávno spící tajemství a pomoct
dávné lásce
Posekej si ten trávník, nejsou vidět hadi – čtivý cestopis
z Jižní Ameriky, jak ji autor poznal na vlastní kůži
Odkaz Vikingů. Meč – historický román o loupeživých
nájezdech v Evropě v 10. a 11. století
Zlatý lev – v tomto dobrodružném románu musí Hal
Courtney postoupit mnohá nebezpečí a překonat všechny
nástrahy při plavbě do Afriky, kde má vyzvednout poklad
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Taylor, P.

Trent, Ch.

Pro děti a mládež
Bowden, O.
Fučíková, R.
Hecl. G.

Hunter, E.

Charbonneau, J.

Chudožilov, P.

Lebeda, j.

Lynch, B.
Pecháčková, E.

Doktore, poplach, jde o všecko! – vítejte znovu v malebném
městečku Ballybucklebo mezi jeho bodrými obyvateli,
jejichž neduhy i osobní trampoty léčí doktor Fingal
O´Reilly
Uloupené tělo – historický román z viktoriánské Anglie;
majitelka pohřebního ústavu musí odhalit vraha, aby se
zachránila

Assassin´s Creed. Jednota – Arno a Élise jsou brzy vtaženi
do stovky let trvající války mezi asasíny a templáři
Karel IV.: ilustrovaný život a doba – jaký doopravdy byl
český král a římský císař, co všechno vykonal?
Já, JůTuber – příručka nejen pro mladé JůTubery, kteří
propadli fenoménu internetových videí
Hledá se Dory – Marlin s Nemem se vydají hledat svou
rodinu, další velké mořské dobrodružství začíná!
Zákon smečky. Mrtvé město – první díl zvířecí ságy
o statečné a nezdolné smečce psů, kteří jsou svázáni
společným poutem přátelství
Univerzita výjimečných. Zkouška – první díl trilogie,
kterou můžeme řadit ke knihám typu Hunger Games; jen ti
nejlepší studenti budou vybráni do celostátního programu,
budou mít možnost studovat na univerzitě a pomáhat při
obnově válkou zničené země
Kouř z komína: romance o věrnosti, zločinu a šampaňském
– spletité a neobyčejné příběhy afrického děvčátka Lízy,
papouška Čárlýho, principála cirkusu Zanzibar a bandy
zločinců, jejichž dobrodružství, sny a stíny se protnuly na
knižních stránkách
Medovníček a Medulka – skřítek Medovníček si našel
novou kamarádku, zažívají v lese spoustu příhod
s včelkami, ptáčky i zvířátky
Mimoni – postavičky Mimoňů jsou velice oblíbené, kniha
určitě potěší každého malého i většího čtenáře
Hvězdy pražské zoo – v hravé knížce pro celou rodinu se
vám představí tři desítky zvířat z pražské zoo
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Stewner, T.

Sugg, Z.

Vebrová, S.

Walliams, D.

Alea, dívka moře. Volání z hlubin – dobrodružný román
o výjimečném přátelství a tajemství ukrytém v hlubinách
moře
Girl online na turné – pokračování úspěšného románového
debutu Girl Online; Penny si píše blog o svém
každodenním životě, promlouvá neotřelým a vtipným
hlasem nové generace teenagerů
Ducháčkovic rodina. Tajemství půlnoční mlhy – ve druhém
díle zažijete s rodinou Ducháčkovic nové příběhy plné
napětí, dobrodružství a humoru
Dědečkův velký útěk, Pan Smraďoch – romány jsou
úžasnou směsicí smutných momentů, detektivních motivů i
typicky waliamsovského humoru, vypráví o tajemstvích,
přátelství i docela obyčejném životě

Komiksy: Simpsonovi. Koblihová kalamita, Plants vs. Zombies. Postrach okolí
Vážení čtenáři,
pokud nahlásíte v knihovně svou emailovou adresu, budou vám připomínky, popř.
upomínky a rezervace posílány emailem. Posílání připomínek je výhodné v tom, že si
nemusíte pamatovat datum vrácení knih, protože vám ho pět dnů před koncem
výpůjční doby připomeneme emailem. Několik tipů a rad jak pracovat s ON-LINE
katalogem Clavius:
Jak si vyhledávám knihu?
Jakmile otevřete ON-LINE katalog – knihovna.skolaskostelec.cz/katalog/ - můžete
začít s vyhledáváním. Pokud znáte autora, klikněte do řádku vedle uvedené ikony
AUTOR a vepište příjmení a jméno autora ve tvaru např. Neruda, Jan – nikoli Jan
Neruda. Dodržování tohoto tvaru je velmi důležité. Pokud neznáte křestní jméno
autora, stačí uvést příjmení. U příjmení zahraničních autorek používejte tvar bez
přípony – ová. Příjmení i jméno můžete zadávat i s malými počátečními písmeny.
Stiskněte klávesu ENTER nebo klikněte na ikonu HLEDEJ. Po tomto úkonu se vám
objeví všechna díla uvedeného autora. Po kliknutí na název požadovaného díla se vám
otevře KATALOGIZAČNÍ LÍSTEK. Zjistíte zde autora díla, přesný název a všechny
důležité údaje o výtisku, např. ilustrace, počet stran, rok vydání, ISBN, anotaci,
obrázek titulní strany knihy a dále také velmi důležitou informaci o tom, kolika
výtisky tohoto díla knihovna disponuje a jestli je kniha v současné době volně
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k dispozici, nebo jestli je vypůjčena. V případě výpůjčky jiným čtenářem si můžete
knihu jednoduše rezervovat. Podobným způsobem si vyhledáváte knihu i dle jejího
přesného názvu, stačí však i zadat začátek názvu hledaného titulu (např. první dvě
slova). Klikněte vedle ikony NÁZEV a do příslušného řádku vepište název knihy,
stiskněte klávesu ENTER nebo klikněte na ikonu HLEDEJ. Vyhledávání díla dle
klíčových slov se používá většinou, když čtenář nezná přesné jméno autora ani název
díla, nebo pokud chce vyhledat více knih v okruhu určitého zájmu. Postup je
v podstatě stejný jako ve dvou výše uvedených případech. Nejdříve klikněte myší
vedle třetí ikony KLÍČOVÉ SLOVO a vámi určené slovo vepište do uvedeného řádku
např. zahrádkářství, atd. Opět stiskněte ENTER nebo HLEDEJ. Objeví se vám
všechna díla z fondu knihovny, která obsahují klíčové slovo, jako je zahrádkářství.
Za jakých podmínek a jak si mohu knihu rezervovat?
První podmínkou rezervace je skutečnost, že není ani jeden výtisk vámi žádaného
díla volně k dispozici (jsou vypůjčeny jinými čtenáři). Po otevření
KATALOGIZAČNÍHO LÍSTKU je dalším krokem kliknutí myší na ikonu
REZERVUJ. Otevře se vám nová stránka VYTVOŘENÍ REZERVACE NA TITUL.
Zde musíte vyplnit dvě políčka jako u prodlužování knih – do prvního řádku vepište
číslo vaší průkazky (např. 100) nebo vaši emailovou adresu, kterou jste nahlásili
v knihovně. Do druhého řádku s popiskem PIN vepište datum svého narození
v následujícím tvaru: rok, měsíc, den (např. je-li vaše datum narození 15. 3. 1987
vepište 870315). Nyní stačí kliknout myší ODEŠLI a rezervace je hotova. Oznámení
o vrácení rezervovaného titulu vám pošleme emailem. Požadavky na rezervaci se
uspokojují v pořadí, v jakém byly zadány. Pokud o odložený titul již nemáte zájem,
otevřete Vaše čtenářské konto,
přihlaste
se
a
vedle
rezervovaného titulu klikněte
na křížek a rezervace se zruší
nebo nám to sdělte telefonem,
emailem, osobně u pultu –
předejde se tak zbytečnému
blokování výpůjček pro další
uživatele. Doufáme, že ONLINE katalog Clavius v hojné
míře využíváte a pokud si
s něčím nebudete vědět rady,
navštivte naši knihovnu.
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SOUTĚŽNÍ ČTENÍČKO 21. 6. 2016
První letní odpoledne jsme využili k
hrám a soutěžím v areálu pod knihovnou.
Děti házely míčkem, skákaly panáka,
hrály míčové hry, soutěžily ve skupinách přenášely míček na lžíci, skákaly školku
se švihadly a chytaly rybičky na udici.
Zapojili se i rodiče, společně s dětmi se
přetahovali s lanem, také skákali přes
točící provaz. Děti dostaly diplom
a sladkosti. Akce se vydařila, užili jsme si
hodně zábavy, legrace a pohybu. Rodiče děkovali za příjemně strávené odpoledne.
VÝLET DO NÁMĚŠTĚ NA HANÉ 26. 7. 2016
K prázdninám patří výlety, proto jsme se čtenáři ráno vyjeli z Kostelce na Hané do
Náměště na Hané vlakem. K zámku jsme došli stromovou alejí, prohlédli jsme
přízemí a první patro zámku. Interiér zámku se nám velmi líbil, u kočárů jsme se
vyfotografovali. Obešli jsme zámecký park a podívali se na zříceninu hradu.
Občerstvili jsme se v městysu, spokojeni a plni zážitků jsme se vrátili zase vlakem do
Kostelce na Hané.
ZÁBAVNÁ ODPOLEDNE NEJEN S KNIHOU 16. a 23. 8. 2016
Říkala jsem si, že na konci prázdnin
přijde dětem vhod trochu zábavy
a rozptýlení v knihovně. Dvě dopoledne
jsme recitovali básně. Četla jsem pohádky,
některé jsme si zahráli. Skládali jsme rýmy,
děti byly šikovné a obstály v testech
o pohádkách a dětských knihách. Kreslili
jsme, luštili křížovky, skládali puzzle, hráli
společenské hry, prohlíželi a četli knihy.
Dětem se program líbil, dostaly diplom a sladkosti.
Přeji vám spoustu krásných podzimních chvil strávených nad knihami a dětem
hodně úspěchů v novém školním roce.
Mgr. Věra Vykoupilová, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZAHRADA V MŠ
Nový školní rok připravil pro děti veliké překvapení. Nově zrekonstruovaná školní
zahrada vypadá opravdu velmi lákavě. Pro děti je připraveno k užívání několik
herních prvků. Lákavě vypadá prolézačka se skluzavkou, také prohazovadlo, pro
menší děti krásný domeček,
trojhrazdy a koš na basketbal. To
vše již čeká na radostné tváře dětí
mateřské školy. Kolem celé
zahrady se vyměnil starý plot za
nový, postavila se brána a přibyla
dvě nová venkovní osvětlení.
Doufáme, že se naše nová
zahrada bude všem líbit, hlavně
dětem, že si ji s chutí budou
užívat a nový školní rok může
začít v plné parádě.
Bc. Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
c

PŘÍRODOVĚDNÉ ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO ŽÁKY MŠ A ZŠ
V rámci připomínky Dne Země se žáci
školy zúčastnili ve dvou dnech zábavně
přírodovědného dopoledne organizované
ekocentrem IRIS Prostějov. Akce
probíhala na venkovním prostranství před
školou a zúčastnili se ho jak žáci prvního,
tak i druhého stupně.
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Organizátoři přichystali jednotlivá stanoviště,
kterých bylo celkem osm. Jednotlivé skupiny se
postupně prostřídaly na všech stanovištích. Ta byla
zaměřena na přírodovědu, ovšem pojetí bylo širší, od
čistě vědomostních disciplín, přes tvořivé až po
sportovní.
Jedno ze zajímavých stanovišť bylo pojmenováno
Land art. Jedná se o výtvarný směr, kde se propojuje
příroda s výtvarným uměním. Děti měly za úkol
vytvořit z dostupných přírodnin libovolné umělecké
dílo. Největší úspěch ovšem sklidilo u žáků „lyžování
na trávě“, kde úspěch závisel na vzájemné spolupráci
a domluvě.
Václav Kubeček a Jana Dufková
DEN PREVENCE
Tento den organizuje naše škola v rámci prevence rizikových projevů chování.
Ve školním roce 2015/2016 se akce účastnili žáci pátých, šestých a sedmých ročníků.
Všichni se sešli v budově nové školy. Pracovali v komunitním kruhu, ve skupinách
i individuálně. Cílem práce pedagogů bylo upevňovat vztahy v třídních kolektivech.
Celým programem je provázeli metodici prevence J. Marcinová a A. Kvapilová, dále
příslušník policie F. Kořínek a pedagogové M. Marcin a J. Kalvodová. Žáci byli
spokojeni, protože se jim podařilo rozebrat a prodiskutovat některé z problémů, které
měli v třídních kolektivech.
Mgr. Alena Kvapilová, metodik prevence pro 1. st.
NETRADIČNÍ UKONČENÍ ŠKONÍHO ROKU
Pro děti, které absolvovaly 1. třídu ve školním roce 2015/2016, připravily jejich
třídní učitelky (A. Kvapilová, M. Dofková) netradiční ukončení školního roku. Žáci
a jejich rodiče byli ve středu 29. 6. 2016 pozváni do učebny AVC na nové škole. Děti
předvedly svým rodičů a prarodičům krátký program. Po programu následovalo
slavnostní předání vysvědčení a pasování na absolventy 1. ročníku. V průběhu
odpoledne si mohli rodiče nabídnout občerstvení, které jim děti připravily. Akce se
vydařila a všichni se spokojeně rozešli na prázdniny.
Mgr. A. Kvapilová (tř. uč. 1.A) a Mgr. M. Dofková (tř. uč. 1.B)
12

KOSTELCE V KOSTELCI JIŽ PO PĚTADVACÁTÉ
V sobotu 25. 6. 2016 se přibližně 130 občanů našeho Kostelce vydalo na již
pětadvacáté setkání Kostelců, které bylo na letošek plánované v tom nad Orlicí. Na
místo se tentokrát sjelo hned patnáct výprav. Letošní ročník „Setkání Kostelců“ měl
velmi bohatý program, neboť byl zahrnut do již rozběhnutých oslav výročí 700 let
města.
Již v pátek se sjeli
představitelé Kostelců ze
všech koutů republiky,
kteří
byli
pozváni
hrabětem
Františkem
Kinským,
současným
starostou
pořádajícího
města,
na
přátelské
posezení u skleničky vína
a cimbálové muziky
v prostorách
jeho
zámečku,
kterým
je
následovně
provedl
a přiblížil jim historii svého rodu. Ráno po slavnostním průvodu pan starosta Kinský
přivítal všechny přítomné a následně odstartoval celý program „Během pro Orion“ organizaci, jež podporuje handicapované děti. Dobročinného běžeckého klání se
zúčastnili a na dobrou věc přispěli i starosta Ladislav Hynek a místostarosta František
Horák.
Za Kostelec na Hané do programu
přispěli tanečníci z hanáckého folklórního
souboru Kosíř a děti z Malého Kosíře. Ve
stejnou dobu v kostele sv. Jiří zazpíval
Svatojakubský chrámový sbor. Na
střelnici v Olešnici u Rychnova nad
Kněžnou
ukázali
své
dovednosti
sportovní střelci. Náš fotbalový tým
složený z mladých hráčů vypadl ve
čtvrtfinále a obsadil páté místo.
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Lépe se dařilo hasičům při požárním
útoku,
kteří
dobrým
časem
vybojovali třetí příčku, a perfektní
výkon předvedl florbalový tým z
Hané, který v utkáních triumfoval.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Jakub Střelák a střelcem Jiří Drčka,
oba z Kostelce na Hané.

Při příležitosti oslav 700 let Kostelce nad Orlicí
a setkání všech Kostelců uspořádal Kostelec nad Orlicí
adrenalinový běh pro širokou veřejnost - K.O.RACE.
Jednalo se o adrenalinový běh o délce minimálně 6 km s
minimálně 20 překážkami zaměřenými především na
sílu a rovnováhu a zkušenosti bezpečnostních složek.
Speciální kategorii soutěžících tvořili zástupci všech
Kostelců z České republiky. Náš Kostelec na Hané
reprezentoval Jiří Drčka, který vybojoval krásné 4.
místo!

Po ukončení sportovních klání
přišel na řadu kulturní program.
Prezident Kostelců Jan Nejedlo
uspořádal výstavu „Kostelce v
Kostelci“, jejíž expozice obsahovala
i materiály z prvopočátků mapování
Kostelců a živou kroniku ze všech
setkání. Největším lákadlem byl
rozhodně koncert skupiny Děda
Mládek Illegal band, při jehož
vystoupení náměstí doslova praskalo ve švech. Následovalo předání šeku s výtěžkem
pro Orion, který činil necelých 35.000,- Kč, a slavnostní předání štafetového kolíku,
který obdržel pan František Trhlík, starosta z Kostelce u Stříbra, kam se vydáme příští
rok.
Za „Kostelečáky“ Karolína Hynková
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ

SVĚCENÍ OLTÁŘE O JAKUBSKÉ POUTI
Poslední červencovou neděli, při příležitosti svátku svatého Jakuba staršího, byl
v místním farním kostele vysvěcen nový mramorový oltář a ambon. K této vzácné
a ne tak časté události přijel olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan
Graubner. Při slavnostní mši svaté byly do oltáře vsazeny ostatky svatého Jana
Sarkandera mučedníka.
Mramorový
oltář
a ambon jsou umístěny
v přední části lodi kostela
- presbytáři, který se od
poloviny
roku
2015
postupně, pod pečlivým
dohledem
památkářů
a architekta arcibiskupství,
upravoval do stávající
vyvýšené
podoby.
Současně s touto úpravou
došlo
k zabudování
trvale větraného tunelu, který napomůže ke snížení vzlínání vlhkosti v obvodové zdi
dotčené části kostela.
Zednické práce a pokládku dlažby
prováděla firma Zendulka s.r.o.
Osazení
mramorových
schodů
a zhotovení oltáře s ambonem je
dílem Kamenosochařství Hemzal
z Konice. Celkový projekt a konečný
vzhled navrhl Ing. arch. Josef Opatřil
z Vranova
u
Brna.
Jeho
architektonické
řešení
výrazně
nevyčnívá,
ani
nezapadá,
ale
decentně doplňuje pozdně barokní interiér kostela, i když v jednoduchém moderním
provedení.
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Náklady spojené s úpravou a vybavením presbytáře, byly hrazeny z finančních
prostředků farnosti, především z darů věřících, bez kterých by nebylo možné dílo,
v takovémto rozsahu uskutečnit. Také touto formou jim upřímně děkujeme.
Letošní Jakubská pouť tak měla velmi slavnostní nádech a navazující kulturní
odpoledne, tradičně moderované Františkem Smutným, bylo příležitostí si o všem
v prostředí farního dvora a zahrady popovídat. V pestrém programu se představila
místní schola a po ní pohybově nadané mladé tanečnice ze skupiny R.A.dance.
Adrenalinovou show přijel z Olomouce představit Lukáš Janka na svém trialovém
kole a po něm se v psím parkuru proháněli po farním dvoře border kolie a pudl
manželů Mlčochových. Hrozící deštivé počasí rozehnali svým tancem a hanáčtinou
Hanáci z folklorních souborů Malý Kosíř a Kosíř. Potlesk více než stovky účastníků
byl odměnou všem za jejich vystoupení.
V doprovodném programu, při hudbě skupiny Echo Drahanovice, se mohli dospělí
zapojit
do
soutěžní
ochutnávky vín, tentokrát
dovezených z vinařství
Arcibiskupské Zámecké
Víno.
V několika
stáncích bylo možné
prohlédnout
ukázky
řemesel a ručních prací
a vyhlédnuté kousky si
zakoupit.
O
zábavu
dětem se ve farní zahradě
postarali
ochotní
dobrovolníci, kteří jim
připravili stanoviště s různými úkoly a hlavně sladkou odměnou. Poděkování od všech
dětí patří místostarostovi Mgr. Františku Horákovi za zajištění skákacího hradu, který
byl v jejich neustálém obležení.
Na kulturní akci finančně přispělo město Kostelec na Hané, občerstvením firma
NOWACO ČR a kovovýroba Vychodil; výborně napečeným cukrovím i ženy
z farnosti. Všem, kteří se aktivně nebo jiným způsobem zapojili do přípravy a zajištění
letošní Jakubské pouti srdečně děkujeme.
Za pastorační radu farnosti Ing. Jiří Vrba
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MATEŘSKÉ CENTRUM KOSTELEC NA HANÉ
Milé maminky, babičky, tatínkové! Vůbec se nemusíte bát, přijďte mezi nás!
Setkáváme se každou STŘEDU od 9:30 do 11:00 hodin v budově nové školy. Ke
konci školního roku jsme byli spíše venku na hřišti a procházkami poznávali krásy
města Kostelce, říčky Romže. Také jsme jeli s dětmi vláčkem na výlet do Náměště na
Hané.
Společně
se
učíme
básničky, písničky, tančíme.
Děti získávají sociální kontakt
mezi ostatními vrstevníky
a také se učí dělit o hračky.
Letos proběhl první tábor
„Nejen pro maminky s dětmi“,
především pro ty kostelecké.
Tábor se vydařil a příští rok
plánujeme další. Děkuji městu
Kostelec na Hané za finanční podporu a přeji krásný nový školní rok.
Bc. Veronika Zapletalová

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
BLAHOPŘÁNÍ
Začátkem srpna letošního roku oslavil bývalý starosta
města, házenkář a funkcionář našeho klubu Ing. Jiří Kintr
životní jubileum. Celý klub, vedení i všichni naši členové
TJ Sokol Kostelec na Hané – HK mu přejí vše nejlepší
a hlavně hodně zdraví do dalších let.

Za TJ Sokol Kostelec na Hané – HK výbor jednoty
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TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
MISTŘI REPUBLIKY NA PROSTĚJOVSKÉ RADNICI
V pátek 17. 6. 2016 přijala primátorka města Prostějova, paní RNDr. Alena
Rašková, naše starší žáky – mistry republiky. Milého setkání se zúčastnili i její
náměstci Mgr. Ivana Hemerková, Bc. Pavel Smetana a starosta Kostelce na Hané
Ladislav Hynek. Přijetí proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře. Pro celý tým
bylo za jejich velký celorepublikový úspěch, připraveno malé pohoštění, krásné dárky
a jako překvapení přidal pan Smetana prohlídku unikátní budovy prostějovské radnice
z roku 1914. Kluci tak měli mimo jiné možnost prohlédnout si pracovnu primátorky,
obřadní síň či nádhernou radniční věž. Celý realizační tým i všichni hráči se podepsali
do Pamětní knihy města.
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V odpoledních hodinách a večer se v kosteleckém sportovním areálu konalo
slavnostní poděkování mistrům ČR. Došlo i na předání zlatých medailí starším žákům
za obhajobu přeborníka Ligy Olomouckého kraje a rozloučení hráčů a rodinných
příslušníků se sezónou 2015/2016. Slavnostního odpoledne se zúčastnili zástupci měst
Kostelec na Hané a Prostějov, Olomouckého kraje, Olomouckého krajského svazu
házené, oddílu házené TJ Sokol II Prostějov a TJ Sokol Kostelec na Hané – HK,
poslanci Parlamentu České republiky MUDr. Pavel Holík a Mgr. Jiří Zemánek jako
zástupce České obce sokolské.
Všichni naši hráči dostali od klubu nová trička jako poděkování za uplynulou
sezónu. Následovaly dvě tréninkové jednotky s reprezentanty, šéftrenérem mládeže
Nového Veselí a asistentem reprezentace mladšího dorostu Pavlem Hladíkem. Již po
skončení oficiálního odpoledne bylo pro všechny přítomné připraveno bohaté
občerstvení a my jsme tak mohli společně, ve velmi přátelské atmosféře, zakončit
nejúspěšnější sezónu 2015/2016. V průběhu večera byli odměněni i trenéři a vedoucí
družstev. Za svoji náročnou a poctivou práci s mládeží dostali od zástupců rodičů
velmi kvalitní pochutiny. Nutno říci, že se celé odpoledne velmi vydařilo. Děkujeme
všem, kteří se na přípravě, organizaci a průběhu akce podíleli. Váženým hostům
děkujeme za dlouhodobou podporu, rodičům za důvěru a samozřejmě hráčům
a trenérům za výkony. Velice nás těší, že všechny házená baví, mají z ní radost,
a chtějí se neustále zlepšovat.
VÍTĚZEM HANÁ CUPU 2016 TATRAN STUPAVA MALACKY
Druhý ročník turnaje Haná Cup
mladších dorostenců, který pořádal
náš klub na hodovou neděli 28. 8.
2016, vyhrál opět zahraniční účastník.
Po loňském triumfu Modré letos
nenašel přemožitele Tatran Stupava
Malacky. Druhé místo obsadili borci
z HCB Karviná a bronz zůstal na
Hané, tedy domácímu Centru Haná.
Zasloužené zlaté medaile předal
vítěznému týmu starosta Kostelce na Hané pan Ladislav Hynek a starosta Centra Haná
pan Petr Kudláček.
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MLADŠÍ ŽÁCI DRUZÍ NA TURNAJI „ROZHODNI SE SÁM“
Příprava na novou
sezónu je v plném
proudu. Mladší a starší
žáci Centra Haná, se ve
dnech 19. - 21. 8. 2016
zúčastnili
tradičního
turnaje
v
Novém
Veselí „Rozhodni se
sám“. Na Vysočině se
našim
družstvům
pravidelně daří.
Letošní ročník se mimořádně vydařil našim mladším žákům. Trenér David Jurečka
se mohl těšit z vynikajících výkonů svých svěřenců, kteří vyhráli skupinu i semifinále.
Ve finále trošku smolně prohráli na sedmimetrové hody s ŠKP Bratislava.
Za TJ Sokol Centrum Haná Petr Kudláček

KLUB KUŠÍ SAVANA
SAVANA SI UŽILA NABITÉHO LÉTA
Začátkem července se naši kušisté
vydali do švýcarského Curychu, kde se
letos konal již 12. ročník Mistrovství
Evropy ve střelbě z kuše, na který se sjeli
reprezentanti dvanácti zemí. Za českou
republiku byla vyslána devíti-členná
delegace, z čehož pět střelců pochází
z místního oddílu Savana. „Úroveň,
organizace ani střelnice neodpovídaly
mezinárodnímu
závodu,
natož
mistrovství,“ posteskl si Josef Nedělník, předseda klubu kuší Savana Kostelec na
Hané.
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Střelci se potýkali s nepříznivými podmínkami
celé závody. Nejenže byla zima, celé dny lilo jako
z konve, ale i louka, která se stala dějištěm letošní
přehlídky největších evropských střeleckých
talentů, se proměnila v promáčenou a později
doslova v rozbahněnou plochu. „Nebyl to žádný
med. Počasí nehrálo v náš prospěch, takže byl sem
tam problém se do terče vůbec trefit. Navíc nám
pak na blátě začaly ujíždět nohy, natekla nám voda
do mířidel a dalekohledů, tak jsme museli
improvizovat,“ popisuje své zážitky Irena
Hynková, která atmosféru mistrovství Evropy
zažila poprvé. I přes tyto nesnáze se některým
podařilo zastřílet si osobní rekordy a to na
několika vzdálenostech i v celkovém výsledku. Josef Nedělník, jediný zástupce
českých mužů, se umístil na 17. místě. Ženské trio Kubesová, Nedělníková a Hynková
obsadilo 14., 15. a 16. místo v jednotlivcích a jako tým obsadily pěknou 4. příčku.
Jediná zástupkyně juniorů Tereza Skládalová se při svém prvním mistrovském závodě
probojovala mezi nejlepší osmičku, zároveň si vystřílela postup do finále, ve kterém
předvedla perfektní výkon a jednoho střelce dokonce vyšoupla na osmou pozici.
Lukáš Andrés ostatním kadetům doslova dýchal na záda, a to nejen v samotném
závodu, ale i ve finále, kde jej od vítěze dělilo pouhých 6 bodů. Na celkový výsledek
to u obou bohužel nemělo vliv. „Takové podmínky, jaké měli v den finále, jsem
dlouho nezažil. Popravdě jsem ani nečekal, že si povedou tak dobře. Oba nastříleli 90
bodů ze 100 a předvedli, že jsou schopni konkurovat evropské špičce,“ chválí střelce
Josef Nedělník.
Koncem
července
se
kušisté
zúčastnili
mezinárodního
závodu
Bohemia Cup, který se konal na stadionu
v Otrokovicích. O bednu se přijeli utkat
i střelci z Chorvatska, Německa,
Maďarska a Finska. Fantastický výkon
předvedla Tereza Skládalová, které se
povedlo vystřílet si cestičku k druhé
příčce. Stupínkům vítězů se přiblížili
Lukáš Andrés, jemuž ke třetímu místu
mezi kadety chyběly pouze čtyři body, a Jan Nedělník, kterému scházelo 7 bodů.
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K vyvrcholení letošní střelecké sezóny došlo na
opavské půdě, kam se sjela všechna střelecká esa,
králové, dámy i kluci. Závod byl i tentokrát
náročný, neboť trval dva dny, za které se vystřílelo
192 šípů. Jan Nedělník v mužské kategorii potvrdil
dobrou formu a poprvé v letošní sezóně překročil
hranici 800 bodů. Josef Nedělník tentokrát na
stupně vítězů nedosáhl a vystřílel hezké čtvrté
místo. Ženská kategorie nabídla strhující
podívanou. Střelkyně střílely velmi vyrovnaně
a o konečném pořadí rozhodlo jen pár bodů. První
místo vybojovala Jaroslava Nedělníková, Sabinu
Kubesovou, která většinu sezóny kralovala první
příčce, nelítostně vyšoupla za sebe. Třetí místo
obsadila Hana Nedělníková. V juniorech se jako první umístila Tereza Skládalová,
která si svým skvělým výkonem vybudovala velký náskok na svou kolegyni Karolínu
Hynkovou a udržela si jej po oba dva dny. Barbora Pospíšilová v kadetech zabojovala.
Druhý den se potýkala s technickými závadami na kuši, nevzdala to a závod dostřílela
do konce. Dokonce se jí podařilo nastřílet osobní rekord na 50 metrovou vzdálenost. V
seniorské kategorii obsadil páté místo František Sedláček.
Další dva poháry získali střelci Savany v soutěži družstev, kde se Savana A ve
složení Jaroslava Nedělníková, Hana Nedělníková a Tereza Skládalová umístila na
druhém místě a Savana B ve složení Josef Nedělník, Jan Nedělník a Karolína
Hynková obsadila třetí místo.
Za Klub kuší Savana Karolína Hynková

NOVÁK CUP 2016
Na krásných kosteleckých kurtech proběhl v sobotu 2. 7. 2016 již 13. ročník
tradičního tenisového turnaje ve čtyřhře - Novák Cup. Letos se účastnilo osm dvojic,
zařazených do dvou skupin. Herní kvalitu turnaje pozvedli svojí účastí Škrabalovi,
Mirek Kolečkář z Klenovic, Libor Dvořáček ze Zábřehu, otec a syn Srncovi z Konice
i dvojice Makovec – Kočíb. Odpovědnou přípravu na letošní, herně nejkvalitněji
obsazený turnaj, hráči nepodcenili a trénovali nejen na tenisové zdi (Kiršbaum),
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společnými tréninky (Marcin, Kolečkář, Řepka, Kiršbaum, Dvořáček), ale dokonce si
i platili hodiny trenéra (Honza Kočíb). Po urputných bojích ve skupinách se hrála
utkání o pořadí v turnaji. Na třetím místě skončil pár Řepka – Kolečkář, kteří zvítězil
nad dvojicí bratří Škrabalových.
Celkovými vítězi turnaje se
stala po dramatickém boji
dvojice Libor Dvořáček –
Jaroslav Kiršbaum, když ve
vyrovnaném
zápase
těsně
porazili vítěze druhé skupiny
Miloše Marcina s Jarkem
Smékalem. O mimořádné herní
kvalitě hovoří i to, že
trojnásobní
vítězové
z posledních čtyř ročníků,
Jetelina – Šilhánek obsadili
letos až šesté místo. Hlavním cílem všech hráčů však bylo především se nezranit,
setkat se s kamarády a probrat celý tenisový rok. Hráči obdrželi krásné diplomy a letos
poprvé i keramické medaile, vyrobené ve školním keramickém kroužku paní Ivetou
Něničkovou. Díky hlavnímu sponzorovi, firmě MAKOVEC, která již několik roků
sponzoruje náš turnaj, se tak aktéři těší nejen na sportovní zážitky ale i na závěrečný
guláš. Poděkování patří Miloslavu Marcinovi za vzornou organizaci a celkovou
přípravu turnaje. Dále chci poděkovat Jarušce Marcinové, která se po celou dobu
turnaje nejen vzorně starala o hráče, aby netrpěli hladem a žízní, ale dokonce napekla
výborný lívanec, za který sklidila od hráčů velkou pochvalu. Přátelé a příznivci tenisu,
poslední sobotu v červnu 2017 na viděnou.
Jaroslav Kiršbaum

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Myslivecký spolek Kostelec na Hané uspořádal 30. 4. 2016 na myslivecké střelnici
na Romži u olivy střelecké závody na asfaltové terče – holuby. Za krásného
slunečného počasí se závodu zúčastnilo 26 střelců z celého okolí, které přivítal
předseda mysliveckého spolku Karel Kvapil. Popřál všem rovné broky, dobrou zábavu
a seznámil je s regulí střelby. Střílelo se 2x12 terčů. Vrchním rozhodčím
a ředitelem celého závodu byl Karel Kvapil a zapisovatelem byl Ing. František Nekula
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a Kateřina Tesařová. Střílelo se na 5 stanovištích vždy po dvou holubech, což je
celkem 2x12 holubů s celkovým součtem 24
holubů. Pro spokojenost všech přítomných bylo
připraveno bohaté občerstvení, a to jak pití,
o které se staral Marek Obr, František Menšík
a Ladislav Drčka, tak i výborný kančí guláš,
který připravil Petr Švéda – myslivecký
hospodář spolu se svou manželkou. Nechyběla
ani tradiční udírna a dobroty z ní.
Pro
všechny
závodníky
byly
připraveny věcné ceny. Pro výherce
závodu bylo živé sele, které nám daroval
ROLS Lešany. Rovněž tombola, která
proběhla během závodu, byla bohatá na
ceny od sponzorů, kterým za ně srdečně
děkujeme.
Střelecká soutěž proběhla
bez
připomínek
a
byla
řádně
vyhodnocena. Na 1. místě se umístil p.
Jedlička z Prostějova a obdržel hlavní
cenu živé sele. Na 2. místě se umístil Richard Vaverka, senior z Vrahovic a na 3.
místě skončil p. Piňos z Vrahovic. Z kosteleckých závodníků skončil Petr Sojčák na
15. místě, František Menšík na 16. místě, Ladislav Drčka na 19. místě, Tomáš Horák
na 22. místě, jediná střelkyně v závodu Kateřina Tesařová na 23. místě a Zdeněk
Přecechtěl, senior na 24. místě.
Všem vyhodnoceným poblahopřál předseda mysliveckého spolku Karel Kvapil
a předal věcné ceny. Tím také střelecké závody ukončil s provoláním „Sportovní
střelbě zdar!“
Bohumil Vyhlídal, jednatel mysliveckého spolku
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Setkání Kostelců - 25. 6. 2016

Svěcení oltáře - kostel sv. Jakuba St.

TJ Sokol Centrum Haná

Klub kuší SAVANA

Novák Cup 2016

Střelby na Romži
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