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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany, že v období 27. 12. 2018 – 31. 12. 2018 bude Městský úřad
v Kostelci na Hané z provozních důvodů uzavřen.
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Výsledky voleb do zastupitelstva města
Ve dnech 5. – 6. října 2018 se uskutečnily v Kostelci na Hané komunální volby do
zastupitelstva města. Volby se konaly v sokolovně na Tyršově ulici. Možnost volit mělo
2313 obyvatel Kostelce na Hané. Této možnosti využilo pouze 1113 voličů, volební
účast byla 48,12 %. Občané měli možnost vybírat z pěti kandidátek: Žijeme Kostelcem,
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura (SPD), ODS, ČSSD a KDU-ČSL.
Pro volební období 2018 - 2022 se stali členy zastupitelstva města tito kandidáti:
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová - 26,75 % hlasů
1. Mgr. František Horák
520 hlasů
2. JUDr. Zdeňka Reková
332 hlasů
3. Mgr. Hana Hublarová
313 hlasů
4. Miroslav Rozehnal
304 hlasů
Česká strana sociálně demokratická – 25,59 % hlasů
1. Ladislav Hynek
493 hlasů
2. Lukáš Chalupecký
360 hlasů
3. Petr Smékal
328 hlasů
4. Ing. Filip Štrunc
234 hlasů
Žijeme Kostelcem – 22,02 % hlasů
1. Mgr. David Ševčík
2. Milan Stawaritsch
3. MUDr. Pavel Komišák
4. Miloš Dofek

430 hlasů
340 hlasů
312 hlasů
260 hlasů

Občanská demokratická strana – 14,65 % hlasů
1. Ing. František Pyrolt
228 hlasů
2. Ing. Rostislav Hynek
217 hlasů
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) - 11 % hlasů
1. Petr Kudláček
243 hlasů
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Informace z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Kostelce na Hané
Ustanovující zasedání Zastupitelstva města Kostelce na Hané se uskutečnilo ve
čtvrtek 25. 10. 2018 v 17.00 hodin v jídelně základní a mateřské školy v Kostelci na
Hané na ulici Sportovní. Na ustanovujícím zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že volby do
vedení města proběhnou veřejnou volbou, funkce starosty bude uvolněná a dva
místostarostové budou neuvolnění. Starostou města byl zvolen František Horák,
1. místostarostou města Ladislav Hynek a druhým místostarostou města Filip Štrunc.
Do rady města byli zvoleni Miroslav Rozehnal a David Ševčík.
Na programu jednání bylo i ustanovení finančního a kontrolního výboru včetně
schválení jejich členů. Složení finančního výboru: předseda Miloš Dofek, členové Dana
Pluskalová, Miloš Rubeš, Milan Stawaritsch, David Ševčík, Jarmila Vedrová a Jiří
Vrba. Složení kontrolního výboru: předseda Zdeňka Reková, členové Mario Buzzi,
Markéta Jehlářová, Pavel Komišák a Veronika Zapletalová.
Na jednání nechybělo i schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZM
a schválení zástupců města do Místní akční skupiny Region Haná a Mikroregionu
Kostelecko. Zde budou město zastupovat starosta města František Horák, v případě
nepřítomnosti starosty města bude město zastupovat 1. místostarosta města Ladislav
Hynek.
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky v Kostelci na Hané
Ve dnech 5. – 6. října 2018 se uskutečnilo I. kolo voleb do Senátu Parlamentu České
republiky. Volby se konaly v budově sokolovny na ulici Tyršova. Možnost volit
senátora v I. kole mělo 2319 obyvatel Kostelce na Hané. Této možnosti využilo pouze
973 voličů, volební účast v našem městě byla 41,96 %. Občané měli možnost vybírat
z jedenácti kandidátů na post senátora za 62. obvod Prostějov. Druhé kolo voleb do
Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnilo 12. - 13. října 2018. O post senátora
se v druhém kole za náš obvod ucházela paní Božena Sekaninová a Jitka Chalánková.
Možnosti volit senátora v druhém kole využilo pouze 313 voličů, volební účast v našem
městě byla 13,48 %.
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky v Kostelci na Hané:

Kandidát
číslo

příjmení,
jméno, tituly

+1

Sekaninová
Božena

*2

Volební Navrhující Politická
strana
strana příslušnost

ČSSD

Počty
hlasů

% hlasů

1.
2.
1.
2.
kolo kolo kolo kolo

ČSSD

ČSSD

217

142

23,38 45,51

Chalánková Jitka
NK
MUDr.

NK

BEZPP

136

170

14,65 54,48
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Blažková Irena

ANO

ANO

89

X

9,59

X

4

Michek Petr Mgr. Moravané Moravané

BEZPP

36

X

3,87

X

5

Dopita Pavel Ing.
SPD
LL.M., MBA

SPD

SPD

68

X

7,32

X

6

Krchňavý Jan
PaedDr.

PV

PV

BEZPP

62

X

6,68

X

7

Makový Pavel

"MZH"

"MZH"

BEZPP

19

X

2,04

X

ANO

3

8

Halašová Dagmar
ODS
Mgr.

ODS

ODS

67

X

7,21

X

9

Obrtel Marek
pplk. v.z. MUDr.

ČSNS

BEZPP

61

X

6,57

X

10

Fidrmuc Jaroslav
KDU-ČSL KDU-ČSL
Mgr.

KDU-ČSL

133

X

14,33 X

11

Böhmová Zuzana KSČM

KSČM

40

X

4,31

ČSNS

KSČM

X

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Informace k probíhajícím investičním akcím v našem městě
Rekonstrukce sokolovny
V těchto dnech se intenzivně finišuje na pracích spojených s rekonstrukcí kostelecké
sokolovny. Dokončuje se čelní část fasády, upravuje se jeviště a zázemí za jevištěm.
Zde vzniknou dva prostory pro ukládání sportovních pomůcek a zázemí (šatna včetně
sociálního zázemí) pro účinkující. Dodělávají se zásahy do elektroinstalace, kdy se mění
elektrické rozvaděče, a také se instaluje nový hromosvod na celé budově. Zároveň
renovujeme dřevěné dveře, na kterých bude osazeno nové kování, malíři vymalují
vnitřek budovy a nachystá se parket na plesovou sezónu, která začíná v naší sokolovně
již 12. ledna 2019 hasičským plesem.
Na rekonstrukci sokolovny
jsme od Olomouckého kraje
z dotačního
programu
na
podporu výstavby a rekonstrukcí
sportovních zařízení v obcích
v Olomouckém kraji na rok 2018
získali
dotaci
ve
výši
1.900.000,- Kč.

4

Rekonstrukce místní komunikace na ulici Revoluční
Začátkem měsíce října jsme dokončili rekonstrukci I. části ulice Revoluční. Před
dokončením akce jsme zjistili, že byl vyhlášen dotační titul zaměřený na „Bezpečnost
dopravy“ v MAS Region Haná, které jsme členem. Tento dotační titul je možné využít
na výstavbu nových chodníků, proto se město rozhodlo podat žádost na jejich výstavbu.
V tomto dotačním titulu lze získat dotaci ve výši 600.000,- Kč.
Po rekonstrukci komunikace jsme
zakoupili 19 vzrostlých stromů odrůdy hloh
prostřední (Crataegus laevigata ´Paulś
Scarlet´), které jsme zasadili ve směru od
benzinové stanice až za křižovatku s ulicí
Legionářská. Jsem velmi rád, že v našem
městě jsme zasadili malou alej stromů.
V těchto místech nám nebránilo osazení
stromů žádné umístění inženýrských sítí
v podzemí. Než byly stromy nasazeny, byl
uskutečněn odborný sestřih, tak aby byly
stromy správně vytvarovány. V jarních
měsících bude v místě mezi parkovacími
zálivy a chodníkem nasázena zeleň, aby tyto
zpevněné plochy byly rozděleny a zpestřeny
zelení. Dále jak nám počasí na jaře dovolí,
budou ještě v rekonstruované části ulice natřeny sloupy veřejného osvětlení.
Často se mě občané z ulice Revoluční dotazují, zda budeme se započatou
rekonstrukcí této ulice pokračovat? Zde můžu konstatovat, že budeme. V době vydání
Kosteleckých novinek intenzivně pracujeme na podání žádosti na získání dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj, kde lze na příští rok získat dotaci na rekonstrukci
místních komunikací až ve výši 5.000.000,- Kč. Dále budeme žádat o dotaci na
výstavbu chodníků v MAS Region Haná, zde budeme opět žádat o 600.000,- Kč.
Nový autobusový přístřešek
V minulých letech jsme v našem městě nechali naistalovat čtyři nové autobusové
přístřešky a to v ulicích Za Branou, Tyršova a dva na ulici 8. května. V měsíci říjnu
jsme vyměnili poslední starý autobusový přístřešek u vlakového nádraží za nový.
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I v tomto přístřešku jsou umístěny
dvě lavičky pro občany čekající na
autobusy a nový odpadkový koš.
Ještě nám zbývá umístit jeden
autobusový přístřešek na ulici
Tyršova, a to u parkoviště před
obchodním domem Jednota. Zde
hledáme možnosti umístění, tak
aby tento přístřešek neohrožoval
účastníky silničního provozu
a nebyl umístěn na cizích
pozemcích.
100. výročí vzniku samostatného Československa
Ve středu 24. října 2018
děti z mateřského centra
spolu s rodiči zasadili na ulici
Tyršova v parčíku u sochy
P.
Bezruče
„STROM
SVOBODY“ – lípu srdčitou
v rámci sto let samostatného
Československa.
Cílem kampaně Stromy
svobody je prostřednictvím
mapování a sázení Stromů
svobody, jako symbolů demokratického a nezávislého státu oslavit letošní stoleté
jubileum naší země. Lípu srdčitou městu na základě naší žádosti poskytla zdarma
Nadace Partnerství.
Za výše uvedené články František Horák, starosta města
Termíny plesů na rok 2019 v sokolovně Kostelec na Hané
12. 1. 2019 – Hasičský ples

26. 1. 2019 – Hanácký ples

15. 2. 2019 – Fotbalový ples

8. 3. 2019 – Sportovní ples
6

MATRIKA – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 20. října 2018 byly v obřadní síni kostelecké radnice přivítány panem starostou
Františkem Horákem tyto děti:
*Eliška Košutová
*Kristýna Šubrtová
*Adam Kazlepka
*Petr Kaláb
*Lucie Bláhová
*Nela Kankovská
*Valérie Láníková
*Nela Pospíšilová
*Tereza Páleníková

* Sára Frömlová
* Ondřej Sezima
* Karla Dýčková
* Jaroslav Vyhlídal
* Tobias Ferko
* Filip Weigl
* Adéla Weiglová
* Žofie Fišerová
* Tomáš Volek

S programem vystoupily děti ze souboru Malý Kosíř pod vedením paní Miluše
Dopitové. Na miminka dohlížela zdravotní sestra paní Leona Coufalová. Dárečky pro
děti věnovalo město Kostelec na Hané. Kytičky připravila firma Květiny Ptáčková s.r.o.
z Kostelce na Hané. Našim novým občánkům a jejich rodičům přejeme do života hodně
zdraví, štěstí, lásky a také hodně úspěchů.

Lenka Kudláčková, matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
(výběr z nových knih ve fondu městské knihovny)
Cole, Daniel

Loutkář - Od případu Hadrového panáka uplynulo osmnáct měsíců.
Hrůza z něj se stále vznáší nad Londýnem. Detektiv Wolf zmizel
a jeho kolegyně seržantka Emily Baxterová čelí další sérii nezvyklých
vražd
Deutermann, P. T.Hrdinové Pacifiku - Strhující příběh z tichomořského bojiště. Píše se
rok 1941 a Japonci právě zaútočili na Pearl Harbor. Tato kniha bohatě
odmění všechny čtenáře milující pulsující akci v takřka filmových
kulisách, neohrožené hrdiny, ale i lásku a romantiku
Hartl, Patrik
Nejlepší víkend - Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta
a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu
neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že
se jim to během nového roku podaří. Mohlo by, protože času na to
budou mít dost
Jacobs, Anne
Panský dům a jeho dědictví - Třetí a závěrečný díl rodinné ságy
čtenáře naposledy přivádí do impozantní vily, sídla průmyslnické
rodiny Melzerů
Kosačík, T.; Kosačíková, L. Máme to rádi zdravě - Nová kniha Břicháče Toma
opět přináší spoustu nových originálních receptů. Jednoduchá,
zdravá,
a přesto výborná jídla, na kterých si pochutná celá rodina.
Najdete v ní vše od snídaní, přes svačiny, polévky, obědy, večeře až
po zdravé mlsání
Keleová - Vasilková, T. Duhový most - Příběh ze života obyčejné ženy, která se snaží
proměnit své sny ve skutečnost. Když téměř dosáhne svého cíle,
zasáhne do jejího života osud v podobě zrádné nemoci. To
Koukalová, G.

Lapena, Shari

Olze otevře oči a začne vše přehodnocovat
Jiná - Zažila slávu, úspěchy, medaile. Ale taky spoustu okamžiků,
o kterých dosud nikomu neřekla. Teď je Gabriela Koukalová poprvé
odhaluje ve své biografii
Někdo cizí v domě - Autorka thrilleru roku 2017 Manželé odvedle
přichází s dalším rodinným dramatem plným tajemství a nečekaných
zvratů, které nikdy nepřestanou překvapovat
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Mayne, Andrew Šelma - Debutový román představuje učebnicový příklad akademika
- biologa Thea Craye. Většinu času tráví studováním žab, okolní svět
ho příliš nezajímá, a nejen proto ho zaskočí, když se stane hlavním
podezřelým v případu bestiální vraždy bývalé studentky
Moyes, Jojo
Zakázané ovoce - Přímořské městečko Merham se ještě
vzpamatovává z následků 2. světové války, když poklidné vody
rozčeří příchod bohémské skupinky s nejasnými vzájemnými vztahy.
A do pohybu se dává lavina událostí, jejíž tragické následky
přetrvávají i po padesáti letech
Steel, Danielle Vyznamenání – Velkolepý emocionální příběh, který zachycuje
historické události a tragické osudy, ale zároveň ukazuje i nezlomnost
ducha a silného charakteru
Třeštíková, R. Veselí - Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti,
přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla
pro návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje.
K rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě. Protože doma jsou
odpovědi. Nejnovější autorčina kniha s autobiografickými prvky
Wiseman, Ellen M. Pro tvoje dobro - Další strhující dílo z pera autorky Tmavých stěn
Willardu. Příběh dvou žen, tak odlišných, a přesto spojených
neznámým poutem, přinese řadu šokujících odhalení, napětí i dojetí
Pro děti a mládež
Berner, Rotraut S. Jaro, Léto, Podzim, Zima - Autorka prostřednictvím bohatých
ilustrací vypráví své malé, vtipné příběhy všedního dne, které poutají
a bystří pozornost, podněcují fantazii a řečové schopnosti dětí
Blyton, Enid
Tajemný cirkus - Sedmý detektivní příběh, který hrdiny Filipa, Dinu,
Jacka a Lucku zavede do vzdálené země, kde se chystá spiknutí, jež
má za cíl zabít krále!
Deary, Terry
Švindlova uličnická akademie. Geniální plán - Žáky proslulé
akademie v čele s Tomášem Fukem a Alicí čeká další lekce rošťáren.
A to od odbornice s velkým O - samotné Peggy Paprikové
Fischerová, D. Ochechule s ukulele - Kniha přináší dětem přes 60 humorných
(většinou nonsensových) básniček, které baví i dospělé. Nechybí ani
jazykolamy a zvukomalebné hříčky
Chainani, Soman Škola dobra a zla 2. - druhý díl velkolepé série mladé čtenáře opět
zavede do pohádkového světa, v jehož příbězích se střídají humorné
scény s opravdu temnými momenty
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Král, Robin

Co mají na práci myšky a myšáci - Interaktivní knížka určená
předškolním dětem k rozvíjení jejich řečových schopností. Na
velkých obrázcích mohou hledat, co myšky a myšáci a spousta dalších
zvířat mají zrovna na práci, a k tomu si zaveršovat s humornými
básničkami
Pantermuller, A. Lenčiny katastrofy. Mezi ovcemi a slepicemi - Druhý díl
dobrodružství Lenky Patrmanové, která si píše deník plný legrace
Vážení čtenáři a příznivci kostelecké knihovny,
pokud máte zájem i o další knižní novinky, ráda bych vám na tomto místě nabídla
možnost sledovat tyto informace prostřednictvím internetového katalogu knihovny.
Novinky, pravidelně zveřejňované na stránkách zpravodaje, jsou pouhým výběrem
a průřezem žánry. Podrobnější údaje, doplněné ve většině případů i náhledem obálky
knihy, naleznete právě na internetu. Stačí, když na webových stránkách knihovny
www.kostelecnh.knihovna.cz kliknete na odkaz „Katalog knihovny“ a poté si zvolíte
sekci „Seznamy a novinky“, které najdete dole pod políčky formuláře pro vyhledávání.
O každé knize si zde můžete přečíst podrobnější informace a třeba také zjistit, jestli je
titul momentálně k dispozici.
Internetový katalog knihovny však neslouží jen k vyhledávání dokumentů. Pod
formulářem najdete také políčko „Vaše čtenářské konto“, prostřednictvím kterého
můžete okamžitě získat přehled o vašich výpůjčkách, zjistit stav rezervací, informace
o platbách atd. Stačí, když zadáte číslo vaší čtenářské průkazky a PIN, který tvoří váš
rok, měsíc a den narození.
Akce v knihovně
O tom, že naše knihovna není pouze místem, kde se půjčují a vrací knihy, svědčí
mnohé besedy a přednášky pro nejširší veřejnost. Samozřejmostí jsou také akce pro děti
a žáky z místní základní a mateřské školy. Začátkem září knihovnu navštívili žáci
šestých tříd, se kterými jsme si povídali o knihovně a o knihách. Děti se seznámily
s chodem knihovny, s jejím uspořádáním a zábavnou formou si vyzkoušely svoji
orientaci mezi regály a vyhledávání zadaných knižních titulů. O týden později jsme se
sešli s nejmladšími dětmi ze školní družiny. Děti se porozhlédly po knihovně, mluvili
jsme o knížkách a o četbě ale také o podzimu a o ročních obdobích. Po pohádce jsme si
zasoutěžili prostřednictvím veselých hádanek.
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S dětmi i jejich rodiči se také pravidelně setkáváme při tematických tvořeních
s pohádkou. V září proběhlo tvoření podzimní. Vyrobili jsme si panáčky z květináčů,
které jsme zdobili podzimními barvami a dekoracemi. Děti byly nadšené a se svými
vydařenými výtvory se rády vyfotily na památku. V měsíci říjnu to pak bylo tvoření
halloweenské. Děti přišly v maskách a po úvodním programu, ke kterému patřily
i strašidelné úkoly, jsme si vyrobili netopýry a strašáky. Začátkem prosince jsme se pak
setkali ještě při mikulášském tvoření s pohádkou, v tomto roce posledním.
Součástí akcí knihovny
jsou také besedy se
spisovateli či cestovatelské
přednášky.
V říjnu
se
uskutečnily
hned
tři.
V pátek 5. října dorazili do
knihovny manželé Márovi,
se kterými jsme se přenesli
na Barmu a do dalekého
Vietnamu.
Při povídání
o této expedici nám Alena
a Jirka Márovi prozradili
množství exotických zážitků. Vysvětlili nám, jak se žije na plovoucích ostrovech a proč
rybáři pádlují nohama. Viděli jsme videozáběry z balónu i ranní rozcvičku seniorů
v ulicích Hanoje. Dozvěděli jsme se zajímavosti ze života obyčejných lidí i o císaři,
který měl 300 manželek. Nahlédli jsme také do světa asijských kuchyní. Bylo to
nesmírně zajímavé a milé vyprávění. Příští beseda s manželi Márovými proběhne
15. března 2019. V pátek 19. října jste měli možnost setkat se v knihovně
s cestovatelem, spisovatelem a fotografem Petr Nazarovem, se kterým jsme se vydali
po stopách Čechů žijících v Banátu. Navštívili jsme české vesnice v Rumunsku
a podívali jsme se i na českou komunitu v Srbsku. Během poutavé besedy doplněné
nádhernými fotografiemi a videonahrávkami jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí
z běžného a ne jednoduchého života tamních českých obyvatel. Slyšeli jsme o jejich
historii i současnosti. Na vlastní oči jsme si také prohlédli tamní tradiční obuv – tzv.
bačky, které vyrábí z pneumatik. Na závěr pan Nazarov vylosoval jednoho šťastného
výherce své knihy Doteky přírody a moudrosti. Příští setkání s Petrem Nazarovem
proběhne v listopadu 2019.
V pondělí 29. října přijeli do naší knihovny manželé Monika a Jirka Vackovi, se
kterými jsme se na kole vydali na dobrodružnou cestu po Jižní Americe. Navštívili jsme
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i Galapágy, Velikonoční ostrov či ledovou Antarktidu. Cesta Moniky Chvojkové a Jirky
Vacka začala v září 2009 v kolumbijské Bogotě a trvala téměř osm a půl měsíců.
Celkem ujeli neuvěřitelných 14 224 km a svoji cestu ukončili v brazilském Rio de
Janeiru už jako manželé Vackovi. Na besedě bylo možné zakoupit i cestopisné knihy
plné krásných fotografií.
Poslední beseda letošního roku se konala v pondělí 19. listopadu. Knihovnu navštívil
český spisovatel, scénárista a záhadolog Arnošt Vašíček, který představil svoji
nejnovější knihu Velké tajnosti nabitou současnými senzačními objevy. Besedu si
nenechaly ujít více než tři desítky příznivců tajemna a přesvědčily se, že naše planeta je
plná záhad, tajemných bytostí a nevysvětlitelných jevů. Přes nálezy podivně
deformovaných mumií na planině Nazca či Einsteinův mozek jsme se dostali
k záhadnému Městu opičího boha, k egyptským a jihoamerickým pyramidám a také k
Jeskyni tisíců sluncí. Návštěvníci besedy si na závěr mohli přímo od spisovatele
zakoupit jeho nejnovější i starší knihy.
I v roce 2019 se můžete těšit na zajímavé besedy a přednášky. Kromě již zmíněných,
to bude např. beseda s českou autorkou Dankou Šárkovou nebo se spisovatelem
a folkloristou Jiřím Jilíkem. Nebude chybět ani program pro děti. Na závěr bych Vám
chtěla poděkovat za přízeň a milé ohlasy a popřát vám co nejklidnější prožití vánočních
svátků a všechno nejlepší do nového roku 2019!
Zuzana Valášková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLKOVÁ DRAKIÁDA
Nový školní rok nás přivítal velice
krásným a teplým počasím. Sluníčko
příjemně svítilo a babí léto se usadilo na
dlouhou dobu. Děti měly možnost si
vyhrát na školní zahradě, pozorovat
začínající změny počasí, které přináší
možnost podzimního tvoření.
V letošním roce jsme se rozhodli, že kromě výroby papírových dráčků ve třídě,
uspořádáme drakiádu společně s rodiči, kde si každé dítě může pouštět svého draka.
Měli jsme menší obavy, zda budou rodiče mít zájem a najdou si čas společně strávit
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odpoledne. Byli jsme opravdu velmi příjemně překvapeni, že se této akce rodiče tak ve
velkém počtu zúčastnili. Všichni jsme se sešli před MŠ, odkud jsme se společně vydali
na nedaleké pole. Rodiče připravili dětem draky a my jsme s dětmi pro rodiče nacvičili
podzimní říkanky a taneček. Tento den nám dokonce přálo i počasí, bylo slunečno a
větrno. Vystoupení se povedlo a draci létali vysoko. Všechny děti dostaly medaile za
krásný let. Připravili jsme také pro děti drobné občerstvení, teplý čaj, ovoce a dráčky
z perníku. Všichni jsme strávili příjemné odpoledne. Myslím si, že se drakiáda vydařila
a přejeme si, aby se tato akce stala každoroční tradicí podzimu. Rodičům děkujeme, že
se zúčastnili a dětem připravili krásné draky.
Ivana Kalábová, vedoucí učitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KURZ „MOSTY“
Hned zkraje nového školního roku, konkrétně od úterý 4. září do pátku 7. září 2018
proběhla v 6. ročnících již tradiční akce „Mosty“. Ta je zaměřena především na stmelení
kolektivu, protože do „původního“ přichází noví žáci ze spádových škol.
Dalším cílem je také usnadnit žákům
přechod z I. na II. stupeň ZŠ, což v naší
škole
znamená
nejen
přechod
„obrazný“, ale i fyzický, protože druhý
stupeň má samostatnou budovu. Žáci
během kurzu absolvovali program
s lektory z organizace Podané ruce,
hráli mnoho her, vyzkoušeli si
adrenalinové aktivity v lanovém centru
PROUD v Olomouci a svou zdatnost
a týmového ducha mohli projevit během
výšlapu na Velký Kosíř. Po celé čtyři dny jim pomáhali žáci 9. ročníků.
Akce se velmi zdařila, počasí nám přálo, nikdo se nezranil a všichni jsme si ty
4 startovní dny na 2. stupni užili. Zbývá jen doufat, že přispěla i ke zlepšení a upevnění
vztahů mezi žáky a že se podařilo zpříjemnit dětem start na II. stupni.
Václav Kubeček
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PODZIMNÍ PROJEKT (3, 2, 1, START)
Vyplouváme! První týden
v září začal pro žáky druhých až
pátých ročníků netradičně.
Ztroskotali na pustém ostrově
a bojovali o přežití. První den se
dozvídali o sobě něco nového
a pak šli hledat se slepou mapou
ostrova vodu. Bohužel voda
byla infikovaná a nakazila
některé kamarády z výpravy.
Druhý den je bylo potřeba
vyléčit. Když se i tento úkol podařil, hledali si obživu. Celý projekt byl zakončen úkoly
podporující spolupráci a komunikaci mezi dětmi. Za jejich splnění získávali žáci
odměny, které si vybrali v občerstvovacím stánku. Tuto aktivitu jsme vyzkoušeli
poprvé, byla velmi přínosná pro děti i učitele, a tak v ní budeme pokračovat i v dalších
letech.
Kateřina Humeníková
DÝŇOVÁ LOUKA
Od 31. října 2018 do 9. listopadu
2018 jsme se mohli společně radovat
z dýňové louky před budovou I. stupně.
Akci opět jako každý rok organizovala
p. uč. Monika Dofková. Letošním cílem
bylo překonat rekord z minulého
školního roku, a to 87 ks dýní. Povedlo
se nám to?

Markéta Horňáková

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY
Před nějakou dobou jsme se rozhodli, že budeme inovovat naše webové stránky. Jistě
se všichni shodneme, že prezentace naší činnosti a práce žáků je velice důležitá.
Původní stránky bohužel už neodpovídaly dnešnímu standartu, byť byly ve své době
nadčasové. Tvorbě nového webu nahrával také stav původního úložiště, které už
jednoznačně dosluhovalo. V rámci pedagogického sboru i ostatních provozních
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zaměstnanců jsme se shodli, že chceme moderní a jednoduchý web, který bude pružně
reagovat na aktuální dění ve škole. Chtěli jsme, aby se web správně zobrazoval také na
mobilních zařízeních, které jsou dnes, jak se říká, v kurzu. Rodič, žák, kolega budou
postupovat intuitivně po jednotlivých odděleních, které zahrnují základní školu,
mateřskou školu, družinu a jídelnu. Zájemci by tak měli najít základní informace a
potřebné dokumenty, v rubrice fotogalerie by měli prozkoumat obrazový materiál.
Zároveň chceme při tvorbě
obsahu dodržovat standarty
GDPR.
V budoucnu
bychom chtěli vedle kolegů
zapojit do práce také žáky
naší školy, aby se sami
mohli podílet na obsahu
našich webových stránek.
Naše
pokroky
můžete
sledovat
na
stránce
www.skolakostelec.cz.
MODERNIZACE UČEBEN
V rámci rozvoje naší školy jsme se rozhodli pro postupnou úpravu a vybavování
odborných učeben. Na současném trhu práce se vše velmi rychle mění a zároveň jsou
kladené velké nároky na flexibilitu zaměstnanců. Je proto nezbytné věnovat se
odbornému vzdělávání už na základní škole.
Pro začátek jsme si dali dva úkoly. Chtěli jsme vybudovat moderní odbornou učebnu
na 1. stupni a nahradit tak nevyhovující a notně zastaralou počítačovou učebnu. Volba
padla na jazykovou učebnu, jejíž využití bude nejčastější. Zároveň získáme prostor pro
multimediální prezentace a také možnost pro individuální doučování žáků. Učebna byla
vybavena novým kobercem a došlo k výmalbě a úpravě prostoru. Byla vyměněna nová
tabule formátu triptych, která je doplněna o moderní interaktivní dataprojektor. Učebna
je nově ve tvaru účka, všechna místa jsou vybavena sluchátky, učitel může při výuce
cizího jazyka využívat řízeného poslechu u jednotlivých žáků. Sám má potom přehled
o jejich pokroku, může je upozornit na individuální chyby. V učebně jsou k dispozici
také 4 počítače, které jsou určeny pro individuální práci se žáky a případně také
doučování.
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panelu předvést žákům výrobní a pracovní postupy.

V druhém sledu jsme se
rozhodli pro modernizaci
dílen v rámci polytechnické
výchovy. Základní vybavení
vydrží ještě mnoho let, dílnu
jsme proto vybavili novým
nářadím. K doplnění výuky
poslouží také modelové
stavebnice, které umožní
žákům
postavit
si
jednoduchý vrták nebo
obráběcí stroj. Pedagog bude
mít možnost díky novému

Věříme, že nám nové učebny umožní lépe pracovat se žáky a zároveň je kvalitně
připravit pro další studijní a pracovní život.
Za výše uvedené články Oldřich Bezdomnikov

KULTURA V OBCI
STRAŠIDELNÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Dvanáctý ročník lampionového průvodu spojeného se strašidelnou stezkou odvahy
se uskutečnil 26. října 2018. V minulých letech tolik oblíbená akce pro děti doznala
několika změn. Kladné ohlasy účastníků nás inspirují k neustálému vylepšování.
V letošním roce dýně, které osvěcují stezku odvahy, vydlabávali a vyřezávali žákyně
naší základní školy. Hlavním organizátorem akce bylo město Kostelec na Hané, mezi
další spolupořadatele se zařadili – hasiči, z TJ Sokol Kostelec na Hané členky věrné
gardy, házenkáři z TJ Sokol Kostelec na Hané – HK a TJ Sokol Centrum Haná, Klub
Kuší Savana, Junák Kostelec na Hané a dobrovolníci z řad kosteleckých občanů.
Kolem sedmnácté hodiny se ve sportovním areálu začaly scházet děti se svými rodiči
i prarodiči. Děti přicházely s rozsvícenými lampiony, blikajícími světýlky a nedočkavě
vyhlížely strašidelné a pohádkové bytosti. S úderem kostelních hodin v osmnáct hodin
16

vystoupil na terasu nové školy upír se svojí manželkou s dalšími strašidelnými bytostmi.
Tyto následně průvodem doprovázely děti ke strašidelné stezce odvahy. Průvod vyšel
ze sportovního areálu, dále pokračoval přes ulici Smržickou na ulici Trávníky až k
zahradnictví Marciánová, kde byl začátek stezky odvahy, která vedla kolem staré
čistírny odpadních vod zpět do sportovního areálu. I když se některé děti hodně bály,
všechny úspěšně došly do cíle. Zde je čekala sladká odměna a čaj na zahřátí. Ve
sportovním areálu měli hasiči nachystaný
oheň k opékání špekáčků a vlastních dobrot.
Pro všechny účastníky bylo zaměstnanci
Penzionu
Sport
připraveno
bohaté
občerstvení. K pohodové atmosféře přispěl
hudebním doprovodem pan Petřík.

Závěrem bych chtěl velice poděkovat
všem pořádajícím a dobrovolníkům, kteří se
na akci podíleli a připravili tak radost pro
zhruba 300 dětí. S doprovodem odhadujeme
účast na 1000 občanů z Kostelce na Hané a
blízkého okolí.

František Horák, starosta města

MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum v našem městě funguje již více jak 4 roky, za tu dobu zde bylo
více, jak 200 maminek. Složení maminek se mění, stejně tak, jako věk dětí.
Mateřské centrum ve spolupráci s městem a ostatními spolky pořádalo letos
podruhé Vítání jara – zde vystoupily soubory Malý Kosíř a Kosíř, děti z MŠ, zumbou,
dramatickým kroužkem. K tomu byly k dispozici 4 výtvarné dílničky. Věřím, že se
jednalo o vydařenou akci, a proto bychom ji chtěli uspořádat znovu.
V září proběhl III. ročník „Pohádkového Kostelce“. Na trať vyrazilo přes 130 dětí.
Všichni jsme si to užili. Soutěžilo se v Mölky, na cestě byla spousta pohádkových
bytostí – víly, vodníci, Alenka z Říše divů, indiánky, Rumcajs s Mankou, Sněhurka a
trpaslíci, mimoňi, trolové, perníková chaloupka, mušketýři, čerti, hotel Transylvánia,
odvážná Vajána a Šmoulové. V září 2019 se můžete těšit na IV. ročník – trasa bude
stejná, ale pohádkové bytosti se dostaví i z jiných čarovných odvětví.
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V centru v září proběhla přednáška s
fyzioterapeutkou. Rozběhl se kroužek pro
předškolní děti "Budu školák" – probíhá každé
úterý pro dvě skupiny dětí. V rámci kroužku se
podporuje jemná motorika dětí především
netradičními technikami – práce s hlínou, plstí,
korálky, nůžkami, výroba úchopu na tužku.
Další novinkou je „Moje první školička“,
která probíhá každé úterý od 8.30 do 11.30 hodin.
Maminky sem dovedou své ratolesti (již od
jednoho roku), dají dětem svačinku. Následně se
zde dětem věnují dvě maminky - vyrábějí, hrají
si. Vyzkouší si vlastně takovou první školku, bez
spinkání a maminky si mohou zajít vyřídit bez
dětí, co potřebují. Mateřské centrum se nachází
v prostorech zdejší sokolovny, a to ve stejný den
i čas – každou středu v 9.30 začínáme
v sokolovně. Na programu bude: tančení, zpívání, vyrábění, povídání, hraní. První
sociální kontakt dětí s vrstevníky a maminky opustí „stereotyp“ mateřského dění a
dostanou se opět do kolektivu. Pod
záštitou mateřského centra probíhají
deskové hry 1x za čtvrtletí o víkendu.
Děkujeme městu Kostelec na Hané za
podporu, díky které se tyto prostory
mohly zrekonstruovat a vybavit.
Těšíme se na nově příchozí i
pravidelné
návštěvníky
centra.
Přejeme krásný nový rok 2019 všem.
Za maminky z centra Veronika Zapletalová, Zuzana Nedomová a Bára Rotterová
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ZUM JE RADOST, Z.S.
ZuM je radost, z.s. cvičí v Kostelci se všemi věkovými kategoriemi
ZuM je radost, ZuM je
smile, s pohybem jde život
dál  To je naše heslo a tím
se řídíme při našich
kroužcích zumby pro děti,
ale i při dalších aktivitách.
Rádi mezi sebe přivítáme
nové ženy na cvičení (máme
nejen zumbu, ale i aerobik s
posilováním), nemusíte se
bát, je to pro všechny fajn
lidičky . Děti pilně trénují,
tančí, hrají hry a připravují se na různá vystoupení u nás v Kostelci na Hané.
I pro ty nejmenší máme cvičení. Rodiče s dětmi ve věku 2 - 4 roky si mohou každý
čtvrtek od 16.30 přijít do tělocvičny staré školy zacvičit. Běháme, skáčeme, zkoušíme
různé nářadí, společně se učíme jednoduché říkanky, tanečky, cvičíme na gym-ballech,
házíme a hlavně si užíváme společný pohyb.
A ani o prázdninách se nenudíme, třeba na jarní prázdniny vyrážíme s dětmi
z Kostelce na Hané, Prostějova a okolí na tábor Doba ledová. Děti si s námi mohou
zalyžovat, nebo jen zaskotačit na sněhu, zahrát hry a hlavně strávit prázdniny mezi
dalšími novými kamarády.
Děkujeme, že díky vám všem
můžeme v Kostelci toto všechno
realizovat  Další informace
můžete
najít
na
našem
facebooku ZuM je radost, z.s.
Přejeme radostné, pohodové
a usměvavé svátky všem.
Zuzana Nedomová
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FOLKLÓRNÍ SOUBOR MALÝ KOSÍŘ
DĚTSKÝ HANÁCKÝ SOUBOR V ROCE 2018
V Kostelci na Hané funguje již mnoho let folklórní soubor Malý Kosíř, který
momentálně vede paní Miluše Dopitová a paní Lucie Pospíšilová. Do souboru chodí 22
dětí z Kostelce na Hané a přilehlého okolí. S dětmi se scházíme každý pátek od 18.00
do 19.00 v místní malé tělocvičně při ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, kde procvičujeme
lidové tance a písně.
Protože se blíží konec roku, chtěli
bychom seznámit veřejnost s činností
našeho
folklórního
souboru.
V letošním roce 2018 jsme vystupovali
v místních střediscích a to: v únoru
v domově důchodců, v březnu na vítání
jara v sokolovně, v dubnu na vítání dětí
na obecním úřadě, v červenci na
Jakubských hodech na faře a v říjnu
opět na vítání dětí na městském úřadě.
V květnu jsme navštívili tradiční
setkání Kostelců v Kostelci nad Černými lesy, kde jsme vystoupili s pásmem „Náš
kohótek kokrhá“. V září děti vystupovaly na Prostějovských hodech a 28. září na státní
svátek jsme vystupovali v Čechách pod Kosířem na „Setkání Hánáků s hejtmanem
Olomouckého kraje“. Dále jsme v listopadu potěšili svým vystoupením důchodce na
besedě ve Ptení.
Chtěli bychom poděkovat za finanční i
morální podporu městu Kostelec na Hané,
maminkám a všem ostatním, co se
podíleli na přípravě krásných hanáckých
krojů, všech vystoupeních a podporu
rodičů při zkouškách. Přejeme všem
šťastné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti a nadále dobrou spolupráci.

Foto:Vojtěch Klučka

Za soubor Malý Kosíř Miluše Dopitová a Lucie Pospíšilová
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
NOVÉ ZVONY PRO KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO
Již je tomu více než 76 let, co Kostelcem
nebyla slyšet dávná souhra tří zvonů, pro
kterou byla vystavěna kostelní věž a v ní
velká zvonová stolice. Jediným současným
zvonem, dalo by se říci sirotkem, který
pamatuje svoje dávné „bratříčky“, je barokní
zvon zasvěcený Panně Marii Bohorodičce a
Svatému Jakubovi. Byl ulit za faráře Jiřího
Jindřicha Pernochy v Olomouci v roce 1693.
Svojí hmotností 560 kg a laděním a1 tvořil
vždy velikostně prostřední hudební nástroj
kostelní věže. Tento zvon jako jediný přečkal
dvoje rekvírování, neboli zabírání majetku pro válečnou potřebu v roce 1916 a 1942.
Před prvním rekvírováním jej uchránil tehdejší kněz Jan Ryšavý. Zbylé dva zvony,
velký z roku 1777 o hmotnosti 840 kg a malý z roku 1894 o hmotnosti 224 kg, však
zachráněny být nemohly. Snaha o jejich poválečné dohledání, jak se to podařilo
v ojedinělých případech, se nesetkala se zdárným koncem. Možná i proto, že na ulití
velkého zvonu bylo použito značné množství stříbra, z čehož ho prozrazoval jeho
ojedinělý libozvučný hlas.
V dobách první republiky občanům z Kostelce a okolí velmi chyběly zabavené
zvony a jejich stesk po nich byl zapsán i do farní kroniky takto:
Z domů našich válkou hroznou vyrván tak mnohý nadějný, drahý nezapomenutelný
život. - A farnosti naší rukou tvrdou, svatokrádežnou vyrváno, s čím srdce naše srostla,
co bylo naší chloubou a v dobách smutných útěchou - - zvony naše.
Nic nepomohly protesty, nic prosby – násilí slavilo tenkrát svoje trumfy. - - Osm let už
oloupena stojí naše věž - - osm let už krajem nezní ten milý zvonů hlas a my starší jen
s bolestí vzpomínáme dnů, kdy krásné zvony naše ku modlitbě nás svolávaly, k práci,
kdy s námi truchlily, s námi též však plesaly. –
Tak mnohá farnost zvony sobě už zase pořídila, i my zas chceme svoje zvony! - Takto byla v roce 1924 vyhlášena sbírka k navrácení zvonů a v následujícím roce,
přesně 21. května 1925 byly již nově zhotovené zvony s velkou slávou požehnány
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a usazeny do věže místního kostela. K původnímu zvonu se tak navrátil znovu zvon
zasvěcený sv. Cyrilovi a Metodějovi a malý zvon zasvěcený sv. Anně. Společně tak
ladily v harmonické melodii: fis1 – a1 – h1, což je ladění přinášející počátek
chvalozpěvu Te Deum.
Muselo být pro naše předešlé generace velmi těžké, když tyto vytoužené zvony
potkal obdobný osud těch předešlých, když byly i ony v roce 1942 rekvírovány
a nenávratně ztraceny pro válečné účely. Zda úvahy nad marností svého počínání, nebo
snad obava o třetí ztrátu zvonů, či omezování ze strany minulého režimu byly příčinou,
která po ukončení druhé světové války srážela možné úsilí o opakované vrácení zvonů,
je jen domněnkou.
Nyní však nadešel čas, více než tři čtvrtě století prožívanou smutnou epochu
kosteleckých dějin ukončit. Od konce roku 2014, kdy došlo k restaurování starého
barokního zvonu a převěšení na jeho původní krajní pozici ve zvonové stolici, se
v řadách místních občanů zažehl plamínek nadšení pro navrácení zabraných zvonů zpět,
kam odpradávna patří. Na podzim tohoto roku tak vznikla skupinka odhodlaných lidí
z Kostelce a okolí, kteří spolu s místním knězem P. Petrem Šimarou připravují zahájení
veřejné sbírky na nové dva zvony pro zdejší kostel. Jelikož nejsou pro tento účel
vyhlašovány dotační tituly, bude se muset vše financovat formou sbírky a z farního účtu.
Jednou z prvních veřejných aktivit je Adventní benefiční koncert ZUŠ Plumlov, jehož
výtěžek je věnován právě na pořízení dvou nových zvonů. Jedná se o symbolický počin,
neboť přímo naše děti ze ZUŠ Plumlov, které se učí na hudební nástroje, jsou prvními,
kteří chtějí svým uměním podpořit pořízení nových zvonů, jakožto nejtěžších
hudebních nástrojů.
Obracíme se na Vás všechny, kterým není tato mimořádná událost cizí, abyste při
vzpomínce na úsilí našich předků pochopili váhu svého rozhodnutí, zda přispět na
sbírku v opětovné snaze uslyšet bití tří zvonů a svým finančním darem je tak mohli
vnímat jako tlukot našeho společného kosteleckého srdce.
Za přípravnou skupinu Projektu nových zvonů pro kostel sv. Jakuba Staršího v Kostelci
na Hané Jiří Vrba
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BENEFIČNÍ KONCERT K OPRAVĚ BOČNÍHO OLTÁŘE SV. JANA
NEPOMUCKÉHO
V poslední zářijovou neděli se v kostele svatého Jakuba Staršího uskutečnil, pod
záštitou starosty města Františka Horáka, benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován
na podporu opravy bočního oltáře svatého Jana Nepomuckého. Hlavním představitelem
hudebního uskupení byl bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka, který se svými
hosty pravidelně přispívá řadě podobných projektů.
Za tonů příčné flétny, hoboje,
varhan, lesního roku i tuby zazněly
skladby od baroka až po
současnost.
Vysoká
úroveň
předvedené hry a zpěvu brala za
srdce všechny posluchače, kteří
neváhali přijít a podpořit tuto
benefici. Jednotlivé komentáře ke
každé skladbě nebyly jen strohým
vyjmenováním názvu skladby a
interpreta, ale uvedli návštěvníky
koncertu do širších souvislostí
a podrobností o vzniku skladby, života skladatele nebo i popisu hudebních nástrojů. Po
skončení koncertu se někteří posluchači s úsměvem dívali směrem k okenním vitrážím
kostela, zda vydržely tak silný hlas sólistky po jejím vystoupením. Žádné škody však
nevznikly, spíše naopak. Kromě nemalé finanční podpory se stal koncert velmi krásným
vyjádřením díků všem dárcům, nejen v průběhu benefice, ale i všem farníkům, kteří
v průběhu roku přispívají do konaných sbírek směřovaných k aktuální opravě bočního
oltáře.
Práce restaurátorů na oltáři Svatého Jana Nepomuckého představovaly postupné
ošetření prasklin tmelením původní technikou a celkové vyčištění a naleštění povrchů
umělých mramorů. Samostatně pak bylo přistupováno k restaurování pozlacených částí,
které znovu získaly zářivou a výraznou podobu. Z malých i velkých soch andělů a také
z hlavních socha Svatého Vendelína a Svatého Izidora Madridského musely být nejprve
odstraněny popraskané vrstvy nevyhovujícího jednobarevného nátěru, až na
dochovanou barevnou vrstvu určenou památkáři. Povrchová i hluboká poškození soch
musela být opravena štukem a retušována do patřičného barevného odstínu.
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V pořadí již třetí restaurovaný oltář, který získává původní kolorovanou podobu, je
dosud finančně nejvíce náročný. Celá částka nutná na opravu oltáře sv. Jana
Nepomuckého představuje 1 272 800 Kč. Díky úsilí o nezbytné finanční podpory se
podařilo farnosti získat dotace ve výši 500 000 Kč od Ministerstva kultury ČR, 150 000
Kč od Olomouckého kraje a 100 000 Kč od města Kostelec na Hané. Je potěšující, že
k významné podpoře opravy naší kulturní památky ze strany státu, se snahou
a uvědoměním členů zastupitelstva a vedení města přidal i Olomoucký kraj a město
Kostelec na Hané.
Naše velké poděkování a přání radostně prožitých Vánoc patří Ministerstvu kultury
ČR, Olomouckému kraji, zastupitelům města Kostelec na Hané a všem, kteří se snaží
pomáhat se zachováním dobrého stavu naší památky pro budoucí generace.
Za ekonomickou radu farnosti Jiří Vrba
VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNÉ ČSR V KOSTELCI NA HANÉ V ROCE 1918
Koncem října letošního roku si celá naše republika připomněla stoleté výročí
vyhlášení samostatného Československa. Nikdo z přímých aktivních pamětníků oněch
dnů již v Kostelci nežije, přesto vzpomínky na události kolem vzniku první republiky
zůstávají v rodinách, jako vzpomínky na vyprávění rodičů či prarodičů. Pro přiblížení
nadšení, nálad i nejistoty, které panovaly v našem městě, si dovoluji citovat ze zápisů
z Kostelecké kroniky, jak je sepsal kronikář Jan Drápal:
Jako ve všech obcích osvobozené československé vlasti, tak i naše obec uspořádala
v neděli 9. listopadu 1918 důstojnou a impozantní oslavu osvobození národa. Oslavy
zúčastnily se všechny vrstvy obyvatelstva za veliké účasti. O ½ 3. hodině odpoledne
shromáždili se účastníci u obecní radnice a odtud průvodem ubírali se k budově obecné
a měšťanské školy. V předu v průvodu šla školní dítka, za nimi Hanáci v krojích, kteří
nesli tři malé lipky, za těmito sokoli a ostatní obecenstvo. Do školní zahrady vstoupili
jen Hanáci a sokoli, kteří vykopali a zasadili tři lipky svobody, jež pojmenovány byly
Masarykova, Wilsonova a legionářů. Nejprve mluvil zahradník Karel Vyhlídal, po něm
přednesli vlastenecké básně žáci měšťanské školy Vítězslav Hofman a Ludmila
Pohanková. Vítězslav Hofman přednesl nadšeně a ohnivě báseň Přísaha, která dojala
všechny přítomné.
Bouřlivý a nadšený souhlas všech přítomných byl zřetelnou odpovědí na tuto
vlasteneckou přísahu, tak krásně a dojemně přednesenou dětskými ústy.
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Krásný, vznešený to byl okamžik, když pod chmurným listopadovým nebem, dav maje
před sebou tři útlé lipky – symbol to nově zrozeného samostatného státu, sliboval
věrnost a oddanost až do posledního dechu. Zdálo se, že vrací se doby bohatýrské,
připadalo nám, že naše legie, které roznášely slávu českých zbraní a českého jména,
nejsou o nic menší, než oni rekové, naši předkové od Chlumu, Vítkova, Ústí, Tachova a
Domažlic! Ano, byli jsme hrdi na ně, poněvadž nám vybojovali nejen svobodu, nýbrž
zjednali nám důstojné místo v rodině národů světa a jménu našemu získali nehynoucí
slávu, nejkrásnější to po svobodě odkaz naším budoucím!
Po přísaze ubíral se průvod k radnici,
kde ředitel měšťanské školy Karel
Všetička v delší řeči probral význam Bílé
Hory a 28. října 1918. Na to průvod
městysem ozdobený prapory a praporky
ubíral se k nádraží, odtud zpět za bránu a
rynkem za dvůr, kde na poli páleny byly
obrazy Habsburků, čímž slavnost tato
byla ukončena.
Rozešel se lid pod dojmem zažitých,
krásných okamžiků. Šelest listů stromů,
vlnění praporů, ba celá příroda, která
odívala se již tmavým rouchem, zdála se
každému
připomínati,
nedávno
pronesenou přísahu: abychom v lásce,
svornosti a obětavosti budovali si a udrželi si mladý svobodný stát, který láskou,
svorností, obětavostí a krví tak draze byl založen, abychom se všichni přičinili zdravý
a životaschopný zanechati ho naším budoucím!
Málokteré pero dovede popsati nadšení a náladu českého lidu v těchto dnech. Jen
židé a Němci byli stísněni. Zdáli se nám, jakby čarovný proutek vykouzlil tuto změnu,
zdálo se každému, že z říše tvrdých skutečností, z říše utiskování, persekuce, nedostatku
všeho druhu a hladu přenešeni jsme byli náhle do říše pohádek, v níž všechny naděje
možné i nemožné se splní.
Nadšení a jásot byl všeobecný. Přestal jakýkoliv rozdíl, všichni jsme se cítili bratry,
poněvadž všichni jsme se rovně považovali za majitele jednoho drahocenného státu:
„Jsme svobodni!“ Tehdy aspoň slibovali jsme bez rozdílu, že ho užívati budeme
k prospěchu a rozkvětu drahé osvobozené vlasti.
Nebylo u nás násilných výstředností, nenastaly případy zneužívání okolností, že moc
státní a úřadů byly ochromeny. Každý konal klidně své povinnosti, žádnému ani
nenapadlo dopouštět se výstředností, jakých jevištěm byly tehdy Německo a Vídeň.
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Ochotně podřídili jsme se prozatímní vládě Národního výboru v Praze a okresním
národním výborům. Převrat u nás byl proveden klidně, s důstojností vyspělého národa,
bez násilí a krveprolití, pokud Němci na severu Čech a Moravy svým branným odporem
proti svobodnému našemu státu později nezavdali k tomu příčinu. Němci a židé
v Prostějově a jinde třásli se úzkostí, že jim splatíme jich jednání vůči nám za války.
Zbytečné byly jejich obavy. Byli jsme příliš vyspělí, než abychom tak vznešené, posvátné
historické okamžiky, na něž potomstvo naše patřiti bude vždy s úctou, potřísnili
špatnými, kulturního člověka nedůstojnými činy.
Nejen z médii presentovaných historických událostí, ale i z těchto vět je patrná určitá
podobnost se „Sametovou revolucí“ v listopadu 1989. Minimálně v jejím poklidném
průběhu a nadšení, stejně jako zbavování se symbolů předešlého režimu. Jen povalení
Mariánského sloupu v Praze a vojenský zásah na severu Moravy byly ojedinělé projevy
násilí, které však netrvaly dlouho.
Z kostelecké kroniky připravil Jiří Vrba
OSLAVA 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Dne 28. října 2018 a s ním spojené 100. výročí vyhlášení samostatného
československého státu připadlo na neděli. I proto byla u této příležitosti slavená
v kostele sv. Jakuba slavnostní mše svatá s přímluvami za naši zem.
Podzimní sychravé počasí se
krátce po skončení mše svaté
umoudřilo a lidé se tak mohli
přidat do průvodu od kostela
k nedalekému pomníku. Zde
proběhlo, za přítomnosti čestné
stráže skautů z místního oddílu
Junák
a
členů
Sboru
dobrovolných hasičů Kostelec na
Hané, vzpomínkové zastavení.
Místní farář Petr Šimara v úvodu
připomněl oběti první světové války, na jejichž památku byl vystavěn zdejší, nyní již
opravený pomník. Ve své promluvě citoval Johna Fitzgeralda Kennedyho s jeho
známým výrokem: „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš
udělat pro svoji zem.“
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Tím vyjádřil stále aktuální výzvu aktivního zapojování lidí do věcí veřejných,
abychom nebyli lhostejní k dění v naší zemi. Konec své promluvy uzavřel přečtením
připravené modlitby.
Starosta města František Horák položil k rozžatým svícím u pomníku kytici
s trikolorou. Ve svém proslovu vyzvedl hlavní československé osobnosti, které se
zasloužily o vyhlášení samostatného státu, a které se významně podílely na nelehkém
budování první republiky.
Před společně zazpívanou hymnou v její československé podobě udělil P. Petr
Šimara slavnostní požehnání městu a poděkoval všem zúčastněným za důstojnou oslavu
100. výročí vzniku ČSR a vzpomínku obětí první světové války.
Při vzpomínkové oslavě zazněla i prosebná báseň.
V PAMĚTI MĚJME!
Jiří Vrba
Nikdo již neví kolik žalu,
co srdcí matek vytrpělo.
Nikdo již neví kolik zmaru,
co těl se k zemi poroučelo.
To válka je tak krutá,
když matkám bere děti.
To válka přetrhává lidská pouta,
když nezůstane po ní žití.
S vděčností děkujme za každý den,
že mír v našem kraji dlí.
S vděčností děkujme za dávný sen,
že vlast naše svobodu zří.
V paměti mějme i nadále,
jak zrodila se republika první.
V paměť dětem vštěpujme stále,
jak s hrdostí žít mají v ní!
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA JUBILEJNÍM ROKEM 2018
Vážení spoluobčané,
přestože letošní rok pomalu končí, dovolte ještě malé zamyšlení, ne nad kopanou,
v níž ještě působím coby amatérský kronikář, tedy bez „atestace“, ale nad symbolikou
samotného roku 2018, která spočívá v tom, že jsme si připomínali jak 100. VÝROČÍ
vzniku ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, tak v závěru roku také 100. VÝROČÍ
UKONČENÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY. I když tato jubilea již proběhla, u nás bez nějakého
hlubšího zamyšlení, dovolte ještě něčím „malým“ přispět k upevňování a zejména
prohlubování povědomí o těchto historických událostech v našem životě, byť by to
příslušelo kvalifikovanějším „historikům“. Ale proč tyto řádky? V průběhu letošního
roku proběhla v klubu důchodců beseda nad knížkou, včetně promítnutí DVD,
s prostým názvem „POCTA SPOLUOBČANŮM LEGIONÁŘSKÉ ULICE“, se
stovkami snímků, jimiž jsem chtěl nějak zachytit ten více jak osmdesátiletý tep života
ulice (výstavba začala ve 20 letech) a svým způsobem vzpomenout a hlavně poděkovat
spoluobčanům za společné roky, prožité v ulici. A proč ten název? Protože v naší ulici
bydlely rodiny LEGIONÁŘŮ a to jak z italské, tak ruské fronty: JAROSLAV
DVOŘÁK, LADISLAV ELIÁŠ, VIKTOR RIEDL, KAREL MIČÍK, PAN FOUKAL,
KAREL KUDLÁČEK, ALOIS VAVRUŠA.
Na snímku pan Alois Vavruša s medailemi
(první zleva s portrétem TGM a na rubu
s dodatkem BITVA U ZBOROVA).
Dnes jsem tomu rád, že zmíněná beseda byla
zasazena do letošního roku a to proto, že již
samotný úvod brožury patří LEGIONÁŘŮM,
kteří prožili dny, měsíce, roky v neskutečných
podmínkách v ruských zákopech, o nichž
legionář pan Alois Kunovský, rodák z Bílovic,
ve svém DENÍKU Z RUSKÉ FRONTY,
zanechal bohaté svědectví vzpomínek. A tak mi
dovolte zacitovat několik vět z jeho deníku,
který mi před léty zapůjčila paní Dana
Kunovská-Popelková.
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Vzpomíná pan ALOIS KUNOVSKÝ
„Je 3. ledna 1916. Dlouhý vojenský vlak 54. pěšího pluku, stojí na nádraží
v Olomouci připraven k odjezdu na východní frontu do Ruska. Loučíme se už jen
pohledem, zamáváním svým nejdražším. Loučíme se s městem i hanáckým krajem.
Mnozí z nás se asi loučí navždy. Do toho zazní teskné fanfáry trubačů k odjezdu. Vlak
se pohnul a tu jako na povel neviditelného dirigenta, zazní ze všech hrdel Čechů-vojáků,
touhyplná píseň „KDE DOMOV MŮJ“. Zpíváme vroucně, jako bychom se modlili, slzy
tekou po tvářích, hrdla se stahují. Netušili jsme, že zpíváme naši budoucí hymnu.
Opouštíme krásnou svoji vlast slovy „Zemský ráj to napohled“, kterou mnozí z nás asi
vidí - naposled. Vojáci a slzy - to se nesrovnává, ale jsme v cizích službách, jedeme
bojovat za cizí zájmy, proti své vůli proti slovanskému národu ruskému.
Nikomu není do hovoru. Polootevřenými dveřmi vagonu, snažím se naposled
pohledem pohladit obrysy hory Kosíř, která kraluje našemu kraji. Marně. Je skryt za
hustým závojem ranní mlhy!
A pak, pak již šly dny, měsíce, roky - naplněné dělostřelbou, z bojiště se trousí
ranění, zákopy, bahno, žádný odpočinek, únava, hlad. Ale to by bylo na velké
povídání….
To co se pak dělo v zákopech, bitvách široké Sibíře, to se nedá říci několika slovy.
To byly galeje a galeje, úrazy, nemoce, mrtví kamarádi, spolubojovníci, hlad, úkrutná
zima….Vagony „vyzdobené“ nápisy v azbuce: LEPŠÍ SMRT, NEŽ ŽIVOT OTROKA!
….válka skončila, ale my jsme byli strašně daleko od domova, bez informací a se
strachem o náš osud. Až v červnu 1920 se začalo mluvit o našem odjezdu domů. Jenže.
My jsme byli ve Vladivostoku, tisíce a tisíce kilometrů od vlasti. Ale konečně slyšíme:
JEDEME DOMŮ! HURÁÁÁ… Bohužel, naložili nás na nákladní loď, která vozila
předtím zvěř z Afriky, a dali jsme se na cestu domů. Jenže přes oceány, kolem Kanady.
Hrůzostrašné podmínky, kajuty 2x1, nemoce…Ale pak přišel konečně pohled na
Evropu - Kanál La Manche, břehy Anglie, Francie, Německo, vlakem na Slovensko.
A, je zde ráno 5. srpna 1920. Nádraží v Kostelci a objetí milované maminky. Po pěti
letech….
Tolik z deníku pana Kunovského.
A zde je „odměna“ za krutých pět let. Dekret, který po válce obdržela řada našich
legionářů. A druhou takovou symbolikou letošního roku bylo 100. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA, které je spojeno právě s datem 28. ŘÍJNA.
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První president T. G. MASARYKEM byl velkým příznivcem myšlenek a dění
Sokola. Pro tehdejší dobu bylo příznačné, že fungovala na vysoké úrovni spolková
činnost, zejména SOKOL, OREL, DTJ, v nichž vyvíjely činnost různé kroužky, později
zejména divadla, kdy se v „Katolickém domě“ zpívaly operetky, a v Sokolovně se hrála
dramata od bratří Čapků, RUR, Bílá nemoc atd. A právě z té doby se zachovaly
artefakty dokládající sounáležitost s obcí, velkou obětavost a čestnost, příznačnou
zejména v sokolském dění, což je třeba vidět ze zachovalého tábla občanů, kteří se
zaručili svými majetky za stavbu SOKOLOVNY.
Byli to spoluobčané zleva:
FRANTIŠEK
KRISTEK
JOSEF
KVAPIL - METODĚJ
LUŽNÝ
ALOIS
MOUČKA
MUDr.
ANTONÍN PISKÁČEK.
Samozřejmostí tehdejší
doby bývávalo, že při
výročích se konaly různé
společenské akce. Při
listování
fotbalovým
archivem
jsem
tak
„narazil“ na článek z novin, jak kostelečtí fotbalisté spolu s dalšími spolky připravili
program oslav 20. VÝROČÍ REPUBLIKY - kdy se konal průvod vesnicí až na hřiště
kopané. Hudba, různé atrakce, závody na kolech atd. Ano tam bylo tenkrát cítit to pravé
vlastenectví, soudržnost, vztah k rodné obci, či jak se dříve říkávalo - k rodné hroudě.
Ale to bylo v roce 1938, těsně před 2. světovou válkou.
Jsem rád, že vedení oddílu kopané mi letos dalo prostor k připomenutí těchto
významných událostí v životě našeho města a mohli jsme tak výstavkou několika panelů
se snímky ze začátků nové republiky, zakladatelů kopané a jejich následovníků tak
zavzpomínat a připomnět si ty, kteří stáli u zrodu naší republiky, kosteleckého Sokola,
jehož členy byl kostelecký fotbal dlouhá léta členem.
A ještě jedna vzpomínka na výročí - s poetickým názvem VÝZNAMNÉ OSMIČKY PŘÍPRAVA NA VŠESOKOLSKÝ SLET V ROCE 1948.
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Čelo průvodu našich Sokolek před „mikoláškovým“ domem, které „míří“ na
sokolský stadion, kde se konalo Okrskové cvičení. Možná, že poznáte Věru HanákovuOpluštilovu (ve cvičebním úboru první zprava), nebo další členky kosteleckého Sokola.
A když dále listujete zmíněným almanachem POCTOU… pak se naskytne možnost
připomnět si ty, kteří stáli od roku 1945 v čele obce, Městyse, či dnes Města, kdy prvním
předsedou po válce byl katecheta páter Havlíček. Je tam i seznam všech farářů a
duchovních správců od roku 1900, nebo školníci, ředitelé školy od roku 1909, což jsem
čerpal z brožury k 90. VÝROČÍ ŠKOLY (1999) s příznačným názvem „BÍLÝ PALÁC
NAD ROMŽÍ“.
Při besedě o obsahu POCTY, jsme rovněž neopomněli vzpomenout i na dobu hrůz
2. světové války, zejména pak těch, kteří boj za osvobození zaplatili svými životy.
I v Kostelci žila řada významných občanů, o nichž se sporadicky, ale alespoň sem tam
dovídáme o jejich významu, či přínosu a to díky dalšímu pamětníku historie Kostelce,
panu Josefu Dolívkovi, bývalému předsedovi MNV, velkému znalci výtvarného umění,
který vedle mnoha článků o osobnostech kosteleckého života, m.j. také připravil více
jak 400 výstav po celé naší republice. A že těch „velikánů“ z různých oborů činností
v Kostelci bylo. I to je důvod k zamyšlení, jak zachovat jejich přínos, podíl na rozvoji
našeho Města, pro další generace. Nebo. Co tady bylo různých řemesel, obchodníků.
Jen tak namátkou: Dostálův mlýn, Odstrčilova pila, řezníci Valenta, Tesař, Horák,
pekařství Pohanka, Svoboda. Vyhlášené zahradnictví Vyhlídal, cukrárna Aberle,
Turynek, a co to bylo obchodů - Mikolášek, Plachý, Budoucnost, Smutný, Baťa,
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Špičákova, papírnictví Olga, Zigal. A těch holičů - Zavadil, Brokeši. Lavičková,
prodejna pí. Šindelářové, plné hospody NA MEXICU - U KOSKA - U STRATILA
POMONA - KATOLICKÝ DŮM. A nelze zapomenout na strojaře - Janeček, Démal,
Z. Sedláček, Gustyn Páleník, stoláři Pokorný, Drápal, kováři Cheryn, Novák. Dost,
dost! Omlouvám se, nerad bych na někoho zapomněl, kteří jsou v knize uvedeni…a že
jich tam je, všech těch, kteří něco nejen vytvářeli, vyráběli, ale také ti, kdož patřili mezi
vážené spoluobčany, kteří byli nositeli všech ušlechtilých myšlenek, které přispívaly
k rozvoji obce a byli propagátory kulturních a společenských tradic, ať již to byl
lékárník Špaček, rodina Zlámalova, zvěrolékař Tomášek, doktor Fiala, Losík, léčitelé
Romžák - pan Tesař, další a další.
Co také nelze přehlédnout a na co se zapomíná, že tady byla spousta krejčích, kteří
měli své učně, tovaryše, kteří pravidelně jezdili, jak se tehdy říkávalo „odvádět“ práci
majitelům oděvních firem z Prostějova.
A je zde další kapitola, kterou jsem nazval jako nepopsaný list a to jsou naši bývalí
gruntovníci, kteří dávali mnoha lidem práci - obživu. A tak jsem rád, že jsem na
stránkách „sylábusu“, mohl „zaklepat“ na vrata „gruntů“ a připomnět si rody
MENŠÍKŮ, BLÁHŮ, KALÁBŮ, TESAŘŮ, VALENTŮ, HRABALŮ, BOŽKŮ,
VYCHODILŮ, ŠPIČÁKŮ, ALBRECHTŮ, STUŽKŮ, KVAPILŮ, KONÍČKŮ,
POKORNÝCH, NEPUSTILŮ, KASTNERŮ, SOVÍKŮ,KRISTKŮ, KARÁSKŮ,
VLKŮ, VYHLÍDALŮ, FOUKALŮ atd. Určitě se na někoho zapomnělo, a kdyby si
někdo z vás vzpomněl na další, rád tuto kapitolu v POCTĚ…doplním. A jsem také rád,
že mnozí z těch, kteří si POCTU… vypůjčili, sdělili již řadu doplňujících informací o
našich spoluobčanech, které jsem neúmyslně opomněl uvést, jako např.: Gamba,
Kučera, prodej tábáku, prodej uhlí a dřeva Dvořák, obchodník Staník, zelinář Šmehlík,
Kaštil obchod s metrovým textilem, paní Matoušková, pan Vykopal, mlékárny atd. atd.
Škoda, velká škoda, že zde již mezi námi není Jarek Lének, který by všechna ta
sporná, bílá místa zaplnil, protože to byl pamětník Kostelce PAAR EKCELENCE, který
navíc zanechal velké povědomí o Kostelci v bohatém archivu.
Omlouvám se, že jsem si dovolil uvést tyto řádky, ale cítil jsem, jako patriot
Kostelce, potřebu připomnět povinnost - mít pokoru a velkou úctu k našim předkům spoluobčanům, k dějinám naší obce.
Jiří Grepl, kronikář FC
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Do kosteleckých ulic se chystají vyrazit návštěvníci z Orientu. Ale nebojte se, nejde
o naplňování emigračních kvót, ale o skupinky přátel Charity, kteří se na jeden den
stanou Kašparem, Melicharem nebo Baltazarem. Hádáte dobře, půjde o každoroční
tříkrálové koledování pro Charitu, která vybranými penězi pomáhá lidem v nouzi.
Letos vychází termín na sobotu 5. ledna 2019. Před devátou hodinou ranní vypukne
na faře menší zmatek, než si všichni najdou tu svoji správnou skupinku, doladí kostým
a líčení. Pak už důstojně, ba přímo královsky vyjdou do ulic. Scházejí snad jen ti
velbloudi. Někteří dětští koledníčci dosáhli věku patnácti let, stanou se vedoucím
skupinky a dostanou také průkazy. Je to velká čest a zodpovědnost. Až u vás zazvoní,
přijměte je, prosím, s otevřeným srdcem a zazpívejte si s nimi koledu.
Výsledky sbírky konané po celé naší zemi budou opět zveřejněny na webových
stránkách Charity ČR a dočtete se o nich v dalším vydání KN.
Utěšený advent a radostné Vánoce přejí přátelé Charity

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.s.
SKAUTSKÝ ROK
V průběhu roku 2018 pracovaly ve středisku
Petra Bezruče čtyři družiny dětí ve věku 7 – 13
let, které se pravidelně každý týden scházely na
družinových schůzkách a mimoto se také během
roku účastnily několika různorodě zaměřených
akcí.
V březnu letošního roku jsme se rozhodli opět
přivítat jaro. Tentokrát to vyšlo na 23. března.
2018 a na vrchol Kosíře jsme dorazili až kolem
20.00 hodin.
V dubnu nás jako loni čekala účast na celostátní
akci „Ukliďme Česko“, oproti loňsku s mnohem
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větší účastí, a proto jsme byli
rozděleni do několika skupin, kdy
jsme se snažili posbírat, to co na
veřejné prostranství a do přírody
nepatří. Skupiny se pohybovaly
kolem cyklostezky, podél Romže a
v příkopech podél silnice na
Smržice. Zakončení proběhlo na
fotbalovém hřišti, kde se všichni
účastníci sešli a společně si opekli
špekáčky.
O víkendu 27. - 28. duna 2018 jsme vyrazili vlakem do Konice, zahrát si společně
se skauty z jiných středisek již 13. ročník noční hry, která se již tradičně jmenuje „Noční
Konice“.
V letošním roce se konalo v Borové okresní kolo skautských závodů tentokrát
v kategorii mladších dětí, a to v termínu 12. května 2018 a na kterých děvčata z družinky
Zelených ještěrek získala krásné 3. místo.
Dne 3. června 2018 jsme zajišťovali na dětském dni, který každoročně pořádá naše
město, stanoviště s úkoly pro malé i velké děti.
Letos nám přálo počasí, a proto jsme se
9. června 2018 vydali opět na Kosíř,
vyzkoušet své kuchařské umění a děti si
zasoutěžily v přípravě guláše na otevřeném
ohništi. Byla to náročná práce, ale vyplatila
se a guláš všem moc chutnal.
Na konci července jsme vyrazili dobýt
„Pevnost Boyard“, i když ta naše nebyla tak
daleko, stačilo jen dojet do Otaslavic na
„Třešinku“ a tam podstoupit zkoušky
obratnosti a dovednosti a získat tak určený
počet klíčů a indicií vedoucí k vytouženému
pokladu. I přes úmorné vedro se táboření
vydařilo.
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Dne 13. října 2018 se konal už druhý ročník „Bezručovského Véplazu“, kterého jsme
se také rádi zúčastnili a který jsme tentokrát zahájili upomínkou 100. letého výročí naší
republiky a pak jsme vyrazili opět za krásného počasí směrem na Velký Kosíř a dále na
Sépku v Ludéřově a vláčky ve Střížově a nakonec na příjemné posezení v pivovaru U
Jadrníčka v Náměsti na Hané. Do konce tohoto roku půjdeme ještě jednou na vrchol
Kosíře za Mikulášem a někteří i za čerty a na nadcházející Vánoce a konec roku se
naladíme vánoční besídkou.
Za Junák - Český skaut, z.s Hana Otáhalová

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Chovatelé hodnotí končící chovný rok
V současné době naše organizace sdružuje 25 členů, z toho 3 členové jsou do 18
roků. Jako každý rok tak i v letošním roce jsme uspořádali v prostorách farské zahrady
výstavu drobného hospodářského zvířectva. Na této výstavě 45 chovatelů vystavilo 190
králíků, 80 ks holubů a 92 kusů drůbeže. Část předvedených zvířat bylo prodejných.
Vystavená zvířata hodnotili posuzovatelé, kteří jsou delegováni z Ústředního svazu
chovatelů Praha. Na výstavě bylo uděleno 25 čestných cen a vyhodnocen nejlepší
chovatel a rovněž vyhodnocen nejlepší mladý chovatel.
Jelikož počasí této výstavě přálo, to se
také odrazilo na solidní účasti
návštěvníků, kterým srdečně děkujeme
za jejich návštěvu.
V našich řadách uvítáme nové
chovatele, kteří projevují zájem o chov
králíků, drůbeže, holubů, exotického
ptactva atd. Jsme ochotni jim odborně
pomoci a zajistit jim kvalitní zvířata pro
začátek chovu. Všem našim příznivcům
a obyvatelům Kostelce přejeme krásné prožití Vánoc a mnoho úspěchů v příštím roce.
Více zde: https://zocschkostelecnahane.webnode.cz/o-nas/
Výbor Základní organizace chovatelů
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
Sčítání zvěře v honitbě
Letos, tak jako jiné roky v minulosti, podle požadavku Odboru životního prostředí –
státní správy myslivosti Magistrátu města Prostějova se v určitém termínu, a to
3. března 2018 uskutečnilo jarní sčítání zvěře v honitbách na okrese Prostějov. Toto
proběhlo i v honitbě Mysliveckého spolku Kostelec na Hané. Členové se této záležitosti
věnují dlouhodobě. Sčítání není záležitostí jediného dne. Členové při předkládání
krmiva zvěři v zimních měsících, ale i při čekané získávají poznatky o stavech zvěře
všeho druhu, takže stavy zvěře jsou ověřovány několikrát. Takto myslivecký hospodář
získává čísla, která mu slouží při plánování chovného cíle a stanovení plánu lovu. Před
sčítáním myslivecký hospodář rozdělil honitbu na čtyři úseky a ustanovil sčítací
skupiny, které se rozešly po honitbě. Po skončení akce vedoucí skupinek předali
hospodáři výsledky sčítání, které hospodář předal na odbor životního prostředí v daném
termínu. O sčítání proběhla na pravidelné schůzi Mysliveckého spolku Kostelec na
Hané diskuze, kde si členové vyměnili poznatky o stavech zvěře v úsecích a zážitky
lovu a přikrmování zvěře v zimních měsících.
Bohumil Vyhlídal, jednatel

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
FLORBAL – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Jarní část sezóny 2017/2018 se lépe vydařila mužstvu A, které skončilo na krásném
3. místě a získalo svůj první pohár v regionální lize mužů skupina 7. Mužstvo odehrálo
20 zápasů, ze kterých 12 vyhrálo, 2x remizovalo a 6x prohrálo a s celkovým počtem 38
bodů a skórem 151:111 udrželo na konci třetí místo. Nejlepší střelec, asistent a hráč
s celkovým počtem bodů v družstvu a v lize se stal Jiří Drčka s celkovým počtem 78
bodů, z toho 55 gólů a též se stal nejlepším střelcem regionální ligy.
Mužstvu B se již tak moc dobře nedařilo a na konci sezóny 2017/2018 obsadilo
poslední místo. Špatné výsledky byly zapříčiněny odchodem mnoha hráčů během
sezóny a díky tomu se na soupisce často objevovalo jen 6 hráčů, což je minimální počet.
Mužstvo odehrálo 20 zápasů, ze kterých získalo pouze 12 bodů.
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Na novou sezónu 2018/2019 se po dlouhých debatách opět přihlásily dvě družstva,
muži A do regionální ligy skupina 7 a mužstvo B do olomouckého přeboru, což je o
1. ligu níž, než minulý rok, získat zpět sílu a sjednotit nové hráče pod vedením Jaroslava
Dopity.
V aktuální části sezóny se mužstvo A s odehranými 6 zápasy drží na 8. místě
(2/1/3/39:31/7b) další turnaj čeká hráče 16. 12. 2018 v Litovli a pak 6. 1. 2019 druhý
domácí turnaj v Kostelci na Hané. Mužstvo B se drží na výborném 6. místě, kdy
z 8 zápasů 5x vyhrálo a 3x prohrálo. Další turnaj čeká muže 15. 12. 2018 v Postřelmově
a domácí turnaj bude 16. 2. 2019 v Kostelci na Hané.
Začátek sezón se oběma družstvům zatím daří a splňují stanovené cíle. I letos bude
florbalový oddíl pořádat Vánoční turnaj 28. 12. 2018 tzv. Povánoční florbalení
v Kostelci.
Děkujeme všem fanouškům, hráčům, městu a sponzorům a přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný, minimálně stejně úspěšný nový rok.
Za oddíl florbalu Jiří Dopita
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TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
STARŠÍ ŽÁCI POSTOUPILI DO ŽÁKOVSKÉ LIGY
V
sobotu
24. listopadu jsme
zajížděli
na
kvalifikační
turnaj
Žákovské ligy do
nafukovačky
v
Telnici. Po prvním
zápase, který jsme
prohráli s domácí
Telnicí 22:27, jsme
poté rozjeli vítěznou
vlnu. Postupně jsme
porazili Rožnov pod Radhoštěm 25:15, Polanku 24:19 a Chodov 24:18. Tímto jsme si
zajistili postup mezi nejlepších 25 družstev z ČR, které budou hrát turnajovým
způsobem Žákovskou ligu o Mistra České republiky.
Za TJ Sokol Centrum Haná Petr Kudláček

SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ
EMORIÁL BEDŘICHA KORBAŘE
V řadě poslední venkovní závod se konal netradičně v neděli 7. 10. 2018 na
fotbalovém hřišti v Plumlově. V mužské kategorii se o elegantní rozloučení s venkovní
sezónou postaral Jan Nedělník s krásným nástřelem 855, kterým si vybojoval první
místo. Mezi ženami jsme mohli sledovat velmi napínavý souboj mezi třemi střelkyněmi
Savany KKK.
Nejlepšího výsledku dosáhla Jaroslava Nedělníková, 804 bodů, v pořadí druhá Irena
Hynková na Mistryni Evropy ztratila pouhých 12 bodů. „Svatou trojici“ uzavřela Hana
Nedělníková s nástřelem 789.
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Juniorskou kategorii sestávající pouze ze
dvou střelců také ovládla Savana KKK. První
Karolína Hynková si vystřílela 826 bodů.
Druhé místo vybojoval Lukáš Andrés s
nástřelem 761.
V nejmladší kategorii kadetů si krásné třetí
místo vystřílela Jana Koleňáková, 766 bodů.
A konečně náš nejstarší střelec pan František
Sedláček obsadil šesté místo s nástřelem 621
bodů.
Závěrem závodu jsme se utkali ve finále, kdy se proti sobě postavilo 8 nejlepších,
kteří stříleli 10 sad po jednom šípu. Neskutečný výkon předvedl Jan Nedělník, jenž
minul střed pouze jednou a vystřílel si tak 99 bodů ze 100. Dále se finále zúčastnily
Karolína Hynková (94/100), Irena Hynková (93/100) a Jaroslava Nedělníková (92/100).
CROATIA CUP
Hned týden po Memoriálu se několik z nás vydalo na mezinárodní halový závod,
který se konal v malebném Slavonském Brodu. Tento závod jsme si velmi oblíbili,
neboť je absolutně odlišný od těch našich. Zatímco u nás se při střelbě na dvě řady
skupiny A a B každou sadu střídají, na tomto závodě si svých deset sad odstřílí skupina
jedna a teprve poté skupina druhá. Speciální atmosféru tvoří zejména hudební
doprovod, který funguje jako zajímavé zpestření i menší rozptýlení.
V nejčetnější skupině nejmladších kadetů čítající 14 střelců se naše dvě hvězdičky
Jana Koleňáková a Barbora Pospíšilová umístily na krásném pátém a šestém místě.
Mezi juniory se Karolína Hynková umístila na pátém místě. Jaroslava Nedělníková
v kategorii seniorek uhájila své prvenství z léta i na halovém klání.
Jako obyčejně se závěrem závodu konalo finále, tentokrát však v novém kabátě.
Místo klasických deseti šípů jsme si vyzkoušeli tzv. pavouka, kdy se po kvalifikaci utká
první s poslední, druhý s předposledním a tak dále. Do poslední dvojice se sice nikdo
z nás nedostal, ale myslím, že jsme všichni dokázali, že dokážeme potrápit i ty nejlepší,
a hlavně jsme nasbírali spoustu zkušeností pro závod, který nás čeká v prosinci.
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FINÁLE SVĚTOVÉHO POHÁRU
6. prosince 2018 jsme se zúčastnili finále světového poháru v ruském Orlu, kde jsme
se postavili světové špičce, jako jsou například Domagoj a Valentina Pereglin, držitelé
několika světových rekordů.
Za oddíl Savana klub kuší, Karolína Hynková

FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
ZHODNOCENÍ DRUHÉ POLOVINY ROKU 2018
Po změnách ze začátku letošního roku se fotbalisté opět pustili do nové sezóny
2018/2019 v plném nasazení a spousty elánu. Avizované novinky a akce, které proběhly
v našem areálu, sklidily úspěch a podle ohlasů a zájmů návštěvníků v nich budeme
pokračovat i v dalších letech.
Premiérový fotbalový turnaj Hořava Cup přilákal ke konci června na kostelecké
hřiště sportovní hvězdy různých odvětví z NHL, fotbalové ligy, tenisu i sparťanských
žen. Všichni účastníci akce, kterou navštívili i fotbalové osobnosti jako Lukáš Zelenka,
Martin Kotůlek, Tomáš Hunal, Petr Švancara, Ladislav Vízek či Jan Berger, si
pochvalovali kostelecké fotbalové zázemí, a my jsme rádi, že píle a odhodlání našich
fotbalových nadšenců jde v areálu nejen vidět, ale získává i uznání. I proto se
organizátoři turnaje rozhodli využít právě náš areál a uspořádat i další ročník opět
v Kostelci na Hané, takže se před prázdninami znovu můžeme těšit na hokejové a
fotbalové osobnosti.
Obrovský úspěch pak sklidilo promítání letního kina v areálu FC Kostelec na Hané,
kdy se v pátek předhodového víkendu promítala česká rodinná komedie Špunti na vodě.
Po setmění si našlo cestu na kostelecký pažit více než dvě stě nadšenců a dětí, kteří si
mohli udělat pohodlí na vlastních dekách či využít připravené lavičky. Pro návštěvníky
byly připraveny i klasické pokrmy jako popcorn či hot dog, ale nechybělo ani točené
pivečko (s donáškou) či dobroty z udírny. Večerem se nesl smích diváků a o tom, že
měla akce úspěch, hovoří fakt, že hned po skončení filmu se návštěvníci ptali, kdy bude
další promítání. A protože je nechceme zklamat, připravujeme na další rok hned dvě
promítání, kdy jedno bude v červnu věnováno hlavně dětem, další pak opět o hodovém
víkendu, takže se můžete těšit!
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I další tradiční akce, které proběhly v našem areálu, jako turnaj dívek a žen Hanácká
kopačka, volejbalový turnaj Kostelecká sviňa či hodová zábava, se těšily úspěchu, a
daří se nám tak plnit nejen fotbalovou, ale také sportovní či společenskou činnost a
kulturní vyžití kosteleckých občanů.
Ale protože nás pořád nejvíc
baví honit se za kulatou mičudou,
makáme a rozvíjíme se i po
fotbalové stránce. A tak jsme opět
rozšířili svoji základnu o nové
členy a díky pracovitosti a podpoře
mládežnických družstev jsme
v ročníku 2018/2019 přihlásili
krom starších žáků všechny
mládežnické kategorie. A jak, že
jsme si vedli na podzim?
Od jara opět pokračovala fotbalová školička, kterou navštěvují ti nejmenší. Tří až
pěti leté děti seznamujeme se sportem a vedeme je nejen k fotbalu, ale obecně k pohybu
a trávení času v kolektivu. A že děti stále baví běhat venku a dovádět svědčí fakt, že
školičku navštěvovalo v letošním roce více než 20 dětí z Kostelce a blízkého okolí.
Mladší přípravky po celkovém loňském čtvrtém místě okresu Prostějov i nadále
pokračuje v dobrých výsledcích a i na podzimních turnajích získávala naše drobotina
cenná vítězství. Nicméně v této kategorii (2010 a mladší) nejde ani tak o výsledky, jako
o radost a nadšení, které děti mají a která nás těší!
Starší přípravky loni v okrese Prostějov celkově zvítězili a i letos mají našlápnuto
hodně vysoko, kdy je po podzimu lepší pouze tým 1. SK Prostějov. Díky dobré a
systematické práci s mládeží a zájmu dětí se tak můžeme výsledkově rovnat i okresnímu
městu s mnohem větší základnou.
V letošním roce se nám podařilo dát dohromady i družstvo mladších žáků. Ti i po
přechodu na větší hřiště a většímu počtu hráčů předvádějí nadále vynikající výsledky a
hezký fotbal, a tak se po podzimu bez jediné porážky slunní na prvním místě s jedenácti
vítězstvími a skóre 93:14!
Lonští vítězové olomouckého okresu starších žáků se nám přesunuli o kategorii výše
a tak v tomto ročníku soupeří se staršími hráči z dorostu. Hra na celé hřiště i starší
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protihráči jsou ve výsledcích našich dorostů znát, nicméně šesté místo po podzimu s pěti
vítezstvími a stejným počtem proher lze rozhodně taktéž považovat za úspěch. Zvlášť,
když naši borci dokázali porazit na penalty suverénního lídra soutěže z Dolan a to ještě
k tomu na jejich hřišti! V každém zápase lze vidět zlepšení a je tak zřejmé, že se náš
dorost brzy výsledkově posune výš.
I v letošním ročníku je součástí našich družstev B-tým, který dělá nejen radost
místním nadšencům, ale také jak se říká žízeň jeho hráčům. Přestože jsou výsledky
našeho rezervního týmu závislé na počtu hráčů, kteří jsou vinou zranění či práce
k dispozici, lze podzimní umístění na 2 místě III. třídy považovat za úspěch.
Áčko bohužel i po
slibném
začátku
podzimní
části
nedokázalo navázat na
úspěšné tažení v 1.A
třídě Olomouckého kraje.
Tým, který spolu hraje již
několikátým
rokem,
přišel v létě o jednu ze
svých opor v bráně,
nicméně i tak si drží svoji
výkonnost a předvádí rychlý a kombinační fotbal. Díky odchovancům a klubové
filozofii je tým stabilizovaný a nemusí se spoléhat na hordu „žoldáků“, jako je tomu
v některých jiných týmech soutěže. Desáté místo tak může být lehce zklamáním,
nicméně ztráta pouhých šesti bodů na druhý tým tabulky dává naději na celkově lepší
umístění.
Nezbývá tak nic než poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu FC Kostelec na
Hané, funkcionářům, trenérům, hráčům, ale také rodičům, divákům, fanouškům a
podporovatelům kostelecké kopané. Těšíme se s Vámi všemi na viděnou, třeba už hned
15. února na tradičním fotbalovém plese!
A co popřát do zbytku roku a do toho dalšího? Hodně zdraví, pohodové Vánoce,
šťastný Nový rok a spoustu fotbalové radosti v roce 2019!!!
Za FC Kostelec na Hané Lubomír Baláš, sekretář
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JSDH KNH
Vážení spoluobčané,
čas je pro nás neúprosný. A tak se stalo, že zase uplynulo několik měsíců, kdy jsem
seděl za stolem a sepisoval pro Vás několik řádek o činnosti hasičského sboru v Kostelci
na Hané. Ještě před koncem školního roku jsme se účastnili setkání Kostelců a hned
začátkem června jsme se podíleli na pořádání „Braňáku“ pro děti základní školy. Další
naší předprázdninovou aktivitou byla spoluúčast na dětském dni. Tak jako ostatní jsme
v poklidu prožili letní prázdniny, ale i přesto jsme byli přítomni u několika
společenských událostí. V září se již tradicí stalo pořádání soutěže hasičské
všestrannosti „O hanáckó sekyrko“, které se i letos vydařilo. Účast družstev byla více
než dobrá a velkým zpestřením byla změna trasy. Zde patří velký dík Lesům ČR a
obsluze rozhledny na Velkém Kosíři, kteří umožnili konání soutěže v prostoru Kosíře,
což bylo soutěžícími velmi pozitivně vnímáno. Ještě před koncem září se konala pro
děti další akce a to „Pohádkový les“, kde jsme připravili občerstvení.
Aby toho nebylo málo, tak od letošního roku pokračuje kroužek mladých hasičů.
Musím říci, že se těšíme z toho, jak zájem malých kostelečáků o hasičinu narůstá a dětí
přibývá. Na podzim se dokonce účastnili dvou soutěží, kdy byly slušné výsledky. Ani
v říjnu jsme nezaháleli a to uspořádáním podzimního sběru starého železa a
lampionovým průvodem. Do konce roku není všem společenským akcím konec, takže
určitě ještě budeme vidět. K závěru bych určitě neměl zapomenout na zásahovou
jednotku. Ke konci měsíce listopadu evidujeme 58 výjezdů k různým událostem. Z toho
u 26 událostí se zasahovalo přímo v Kostelci na Hané. Bohužel se nám nevyhnuli
náročné a tragické zásahy, kterých letos nebylo zrovna málo. Kromě zásahové činnosti
jsme obětovali mnoho dalších hodin údržbě naší techniky.
S nadcházejícím koncem roku bych rád za Sbor dobrovolných hasičů Kostelec na
Hané popřál všem občanům města klidné prožití vánoc a šťastný nový rok.
Za SDH Kostelec na Hané Michal Pospíšil
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Sídlo firmy
Bezručova 53
798 41 Kostelec na Hané

Digitální tisk
grafické návrhy
tisk od 1ks do 24 hodin
max formát 330 x 480 mm
možnost tisku ochraných znaků,
UV text, micro text

Zakázková kancelář
Újezd 4012/10
796 01 Prostějov
Tel.: 582 333 787

Ofsetový tisk
tisk časopisů, zpravodajů, katalogů,
brožur, knih, letáků, plakátů, pozvánek,
vstupenek, provozních tiskopisů,
na nejrůznější druhy papírů

Knihtisk
velký výběr svatebních oznámení, novoročenek.
číslování, perforaci, bigování, ražbu ochraných
prvků a specální tisk linorytů, dřevorytů.

Knihvazba
výroba diplomových prací včetně zlaceného
textu, svatební albumy, kroniky, kroužková
vazba, stolní kalendáře, termovazba, lepené
bloky, šití drátem, děrování, zakulacení rohu.
Nabízí při tisku brožur, knih ISBN registraci,
pro distribuci knihovnám v celostátním měřítku.

582 373 683
info@tiskjola.cz

Malý Kosíř (foto: Vojtěch Klučka)

Junák - Český skaut, z.s.

„Z Hané až do reprezentace”

Lampionový průvod

TJ Sokol Centrum Haná

FC Kostelec na Hané

SDH - mladí hasiči
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