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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Informace k probíhajícím investičním akcím v našem městě
Rekonstrukce sokolovny
V těchto dnech se intenzivně
pracuje na rekonstrukci sokolovny.
Na celé sokolovně byly vyměněny
dveře a okna, začaly práce na opravě
fasády budovy a také dojde k výměně
klempířských prvků. V době vydání
těchto Kosteleckých novinek je
dokončena rekonstrukce topného
systému včetně instalace nových
plynových kotlů.
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.
Rekonstrukce místní komunikace na ulici Revoluční
Přestože jsme nebyli úspěšní v získání
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR na rekonstrukci ulice Revoluční (I.
etapa), rozhodli jsme se tuto investici
realizovat
z vlastních
finančních
prostředků. Tato rekonstrukce probíhá v
současné době. Buduje se zde chodník,
parkovací stání a chystají se podkladní
vrstvy na položení živice na komunikaci. Pokládání asfaltového povrchu na silnici je
objednáno na první týden v měsíci říjnu. Pokud vše půjde podle předpokladu, tak tato
investiční akce bude zrealizována do konce měsíce října.
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Adresné třídění odpadů
Na říjnovém zasedání zastupitelstva města v minulém roce se zastupitelé rozhodli,
že město požádá o dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad z „Operačního programu
životního prostředí“. Důvodem k tomuto kroku byla snaha stabilizovat, případně i snížit
cenu za svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu, a to právě díky většímu
třídění odpadu.
Systém třídění odpadu
umožňuje evidenci množství
vyprodukovaného odpadu za
daný subjekt (občan, firma,
číslo popisné apod.). Účast
v systému, který funguje již
v řadě měst a obcí a vždy vedl
ke
snížení
množství
komunálního odpadu a tím
k poklesu
poplatku
za
TKO, bude pro občany
dobrovolná.
Systém funguje tak, že občané obdrží očipované popelnice na tříděný odpad domů
(papír, plast) a pak v určitých intervalech (např. 1x měsíčně, 1x za 14 dní) dochází
k odvozu tříděného odpadu přímo z jejich bydliště. Načtení čipu je řešeno přes antény
na vyklápěči svozového vozidla, které je vybaveno zařízením ke čtení čipů. Množství
odpadu se pak eviduje poměrovým systémem, který motivuje omezování produkce
směsného komunálního odpadu. Nižší cenou za odvoz odpadů jsou tak občané
motivováni k jeho třídění.
V srpnu jsme obdrželi informaci, že naše žádost na pořízení nádob na tříděný odpad
byla schválena. Získali jsme dotaci ve výši 2 148 000,- Kč (85 % z celkových nákladů).
V těchto dnech připravujeme výběrové řízení na dodavatele těchto nádob.
V rámci tohoto projektu budou pořízeny do domácností nádoby na plast, papír,
doplněny budou nádoby na bioodpad a dále budou pořízeny nové nádoby na hnízda
umístěná v našem městě, kde mohou naši občané dávat vytříděné suroviny. Zde budou
nové kontejnery o obsahu 1 100 litrů. Občané určitě ocení možnost lepšího vysypání
tříděných odpadů oproti stávajícím nádobám.
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Sucho v našem městě
V poslední letech je v letním období minimum
dešťových srážek. Vody ve studních, které se nachází
téměř u každého rodinného domu, každým rokem
ubývá. Letošní rok je na nedostatek dešťových srážek
extrémní.
Studny v jižní části Kostelce jsou zásobovány vodou
z Romže. V letošním roce Romže vyschla, což se
projevilo poklesem vody, v některých případech i
vyschnutím studní. Na základě těchto skutečností se
začali občané, kteří mají pouze studny, obracet na město
s žádostí o pomoc s vyřešením tohoto problému. Je jen
škoda, že většina nemovitostí měla možnost se napojit
na městský vodovod už před více jak šesti lety. Kdyby
tak učinili, předešli by problémům s nedostatkem vody.
Tímto bych chtěl apelovat na všechny majitele nemovitostí, kteří mají přístup k vodě
pouze ze zdrojů své studny a mají možnost připojit se na městský vodovod, aby tak
učinili a předešli tak problémům s nedostatkem vody v budoucích letech. I ta mají
doprovázet velká sucha a bude zapotřebí s vodou šetřit. Napojení na městský vodovod
nelze provést ze dne na den, jak si někteří občané představují. K vodovodní přípojce je
zapotřebí zpracovat projektovou dokumentaci, zajistit potřebná vyjádření a tato předat
na stavební úřad, který vystaví souhlas k provedení přípojky.
Problematika komunikace v ulici Husova
V březnu loňského roku jsme od občanů ulice Husova obdrželi podnět k řešení
dopravní situace v této lokalitě. Dochází zde k porušování zákona o silničním provozu
především překračováním povolené rychlosti stanovené zákonem a může dojít až k
ohrožení života a zdraví osob, pohybujících se po komunikaci. Tuto komunikaci vlastní
město teprve od roku 2015, kdy ji získalo darem od Olomouckého kraje a to v ne zrovna
ideálním stavu. Doručenou stížností se rada města zabývala hned na svém nejbližším
zasedání dne 12. dubna 2017. Nejlepším řešením této situace v uvedené lokalitě by bylo
bezesporu vybudování chodníků. Toto řešení ale není v současné době reálné, vzhledem
ke skutečnosti, že převážná část pozemků před rodinnými domy je ve vlastnictví
soukromých osob a výstavba na cizím pozemku není možná.
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Proto město požádalo o součinnost Dopravní inspektorát Prostějov a hledalo varianty
řešení – vybudování zpomalovacích dopravních prahů či zjednosměrnění ulice. Vše
nám bylo z různých, ale opodstatněných důvodů zamítnuto. V současné době bude
město podávat žádost o vyjádření k osazení obytné zóny, ale i zde předpokládáme spíše
nesouhlasné stanovisko inspektorátu.

Nakonec tedy letos město přistoupilo i k variantě oslovení majitelů rodinných domů
na pravé straně Husovy ulice se záměrem zde vybudovat chodníky a současně
i odstavné plochy pro osobní automobily. Do jednotlivých rodinných domů byl v měsíci
červnu doručen dotazník, kde jsme žádali občany o vyjádření, zda by byli ochotni
pozemky před jejich domy městu darovat či odprodat, nebo zda naopak své pozemky
k danému účelu neposkytnou. K dnešnímu dni se nám vrátila pouze 1/4 dotazníků a již
nyní můžeme říci, že záměr výstavby chodníku je zde naprosto nereálný, protože cca
polovina těchto dotazníků disponovala odpovědí NE (neprodáme, nedarujeme).
V tomto případě jsme tedy jako město ve slepé uličce. Na jednu stranu občané sepisují
a posílají městu podněty k řešení nebezpečné situace v jejich ulici, na druhé straně
nejsou ochotni se na vyřešení této situace žádnou měrou podílet.
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Sběrný dvůr
Již
v předchozích
číslech
Kosteleckých
novinek
jste
byli
informováni o záměru
výstavby sběrného dvora
v Kostelci
na
Hané
a následně také o tom, že
nám byla na tuto akci
schválena
investiční
dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR,
která pokryje 90 % plánovaných výdajů. Sběrný dvůr je umístěn v areálu bývalé čistírny
odpadních vod na konci ulice Okružní vpravo. Nejprve proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby a následně se v měsíci květnu začalo se samotnou výstavbou, která
již byla dokončena a čeká se jen na schválení provozování Krajským úřadem
Olomouckého kraje. Pokud vše dobře půjde, bude sběrný dvůr otevřen na přelomu
měsíců září a říjen. O přesném datu budete informování na stránkách města, na
facebookových stránkách a prostřednictvím městského rozhlasu.
Sběrný dvůr bude provozován firmou FCC Prostějov, s.r.o. a otevírací doba bude
následující:
 STŘEDA 14.00 – 18.00

 SOBOTA 8.00 – 12.00

Sběrný dvůr je určen pouze pro občany s trvalým pobytem v Kostelci na Hané, kteří
se prokáží platným občanským průkazem. Ve sběrném dvoře budete moci zdarma
odevzdat:








objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny, apod.)
odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC
a výpočetní technika, chladničky či pračky
zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky
a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály, jedlý olej a tuk
pneumatiky, stavební materiál – v omezeném množství
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Podrobnější informace o provozování sběrného dvora jsou uvedeny v provozním
řádu, který bude zveřejněn na internetových stránkách města v době jeho zprovoznění.
Zde bude uveden i telefonní kontakt na odpovědného zaměstnance.
Za výše uvedené články František Horák, starosta města

INFORMACE MÍSTOSTAROSTKY MĚSTA
Bankomat v Kostelci na Hané
Z důvodu častých dotazů občanů na možnost umístění bankomatu v Kostelci na
Hané, bych ráda celou situaci osvětlila. Na jednání zastupitelstva č. 18 ze dne 13. března
2017 zastupitel města pan Petr Kudláček vznesl dotaz na možnost zřízení bankomatu
ve městě. Zastupitel města pan David Ševčík informoval, že v dřívější době se město
snažilo o získání bankomatu. Při jednáních s bankovními ústavy ovšem naše město pro
ně nebylo zajímavé. Požadovaly určitý objem výběrů, které vzhledem k blízkosti
Kostelce na Hané k Prostějovu nebyly reálné.
Obchod Jednoty Uherský Ostroh nabízel službu CashBack (možnost výběru zdarma
hotovosti ve výši až 1 500,- Kč při placení platební kartou). Zastupitel města pan
Miroslav Rozehnal uvedl, že v dřívější době banky požadovaly při nezajištění určitého
počtu výběrů z automatů velké doplatky od obcí, které by pokryly provozní ztráty bank
z provozu těchto bankomatů. Zastupitel města pan Martin Radvanský konstatoval, že
v dnešní době se platí převážně platebními kartami a potřeba finanční hotovosti klesá.
Starosta města ukončil diskusi se závěrem, že město se pokusí zajistit aktuální
informace o možnosti zřízení bankomatu ve městě.
Na základě těchto skutečností jsem odeslala žádost na 9 bankovních společností.
Dostalo se nám pěti odpovědí:
 Česká spořitelna uvedla, že z důkladné analýzy by provoz bankomatu generoval
značné ztráty. Důvodem je nižší počet obyvatelstva a tím i nižší klientský potenciál,
dále pak malá vzdálenost do větších měst, kde bankomaty jsou a kam přes 500
občanů dojíždí za prací a své výběry realizují tam, což dále snižuje klientský
potenciál. Řešení nabídla jen za komerčních podmínek.
 Komerční banka, Raiffeisen Bank, Air Bank neuvažovaly o rozšíření sítě bankomatů
v naší lokalitě.
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 SBERBANK uvedla, že nemají k dispozici žádný venkovní ani vnitřní bankomat,
který by nám mohli nabídnout. Současně zmínila možnost služby s názvem
Cashback v prodejně Coop. (Nákup v hodnotě alespoň 300,- Kč uhradí platební
kartou VISA či MasterCard a může požádat o hotovost až do výše 1 500,- Kč, částka
za úhradu zboží i výše hotovosti bude odečtena z jeho účtu).
Město o využití bankomatu za komerčních podmínek neuvažovalo. I přesto mají
občané možnost výběru hotovosti za lepších podmínek než dříve. Mohou využít služby
Cashback v prodejně Coop. Výběr prostřednictvím pokladny je možný od 100,- Kč do
3 000,- Kč za předpokladu, že realizují nákup alespoň za 1,- Kč a současně platí kartou.
Pokladní provede operaci, vydá požadovanou hotovost a účtenku, kde je uveden nákup
dle položek. V závěru účtenky je zapsáno, kolik bylo prostřednictvím této služby
vydáno.
Michaela Sontáková, místostarostka města
INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
končí nám další volební období a v říjnu jsou před námi nové volby do zastupitelstva
našeho města. Proto mi dovolte krátkou rekapitulaci dění v tomto období.
Jsem rád, že se nám ve městě podařilo zrealizovat další projekty, které jsou pro naše
město přínosné a zajišťují lepší kvalitu života a vyžití pro občany města, ať jsou to
opravy komunikací a chodníků, revitalizace sportovního areálu anebo výstavba dlouho
potřebného sběrného dvora. Pevně věřím, že i koupě a celková rekonstrukce naší
sokolovny bude přínosem pro rozvoj kulturního života ve městě, kde bychom mohli
pořádat koncerty, malá divadelní představení a další společenské akce.
Dále bych Vám chtěl poděkovat za pochopení, které máte při stavebních pracích
u investičních akcí, jež v daný okamžik částečně omezují kvalitu vašeho života, nebo
se dotýkají i vašeho soukromého majetku. Věřím, že i v novém volebním období
budeme moci v tomto trendu rozvoje města pokračovat.
Na závěr bych si dovolil jako bývalý starosta a současný místostarosta města
poděkovat za konstruktivní práci všem kolegům zastupitelům a těm, kteří opět
kandidují, popřát úspěšné volby.
Ladislav Hynek, místostarosta města
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VOLBY 2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Kostelce na Hané podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých a zákonů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva města a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je místnost pro hlasování v budově sokolovny, Tyršova ul.
č. 428, Kostelec na Hané, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v ul.:
OKRSEK č. 1 – Bož. Němcové, Cihelna, Havlíčkova, Jakubské náměstí, 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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6. V případě II. kola voleb do Senátu Parlamentu české republiky se tyto uskuteční
dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
František Horák, starosta města

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
na červnovém čteníčku jsme si povídali o létě, recitovali básně a zpívali písně. Letní
pohádka se dětem velmi líbila. Tvořili jsme sluníčko. Rodiče s dětmi se s chutí pustili
do práce, zdobili slunce copánky ze slámy a jeho paprsky přikrášlili kytkami a jinými
letními ozdobami. Výrobky byly překrásné a děti měly radost, že si vyzdobí své
pokojíčky. Prožili jsme velmi pěkné odpoledne. V měsíci červenci jsme vymalovali
knihovnu, položili nový koberec a pozměnili interiér knihovny. Naším přáním je, abyste
knihovnu navštěvovali rádi a cítili se v ní příjemně.
„Prázdninová pohádka“
Novákovi přijeli z dovolené a Pavel se chtěl
pochlubit se zážitky od moře svým kamarádům,
ale všichni odjeli. Chvíli si hrál na počítači, jezdil
na kole a potom se začal nudit. Maminka mu
radila: „Čti si.“ Probíral své knihy a pak se
rozhodl, že půjde do knihovny. Paní knihovnice
mu pomohla s výběrem, aby se mu kniha líbila.
Pavel si ji v pokojíčku položil na poličku, ale do
čtení se mu nechtělo. Občas se na knihu podíval a zdálo se mu, že ho něčím přitahuje,
jako kdyby mu chtěla říct: „Přečti si mě!“ Začal obracet listy a začetl se. Děj byl
napínavý a Pavel nemohl od textu odtrhnout oči. Četl i druhý a třetí den, až celou knihu
přečetl. Pavel poznal, že i kniha může být nejlepší kamarád.
Milí čtenáři, přeji vám mnoho krásných chvil strávených nad knihami.
Věra Vykoupilová, knihovnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SPORTOVNĚ BRANNÝ DEN – MIMOŘÁDNÉ SITUACE
Dne 1. června 2018 se žáci 1. stupně ZŠ a MŠ Kostelec na Hané zúčastnili sportovně
branného dne, který se konal v povodí říčky Romže. Celá akce se vydařila, přálo nám
krásné slunečné počasí. V letošním roce
se nezúčastnil 3. ročník ZŠ. Žáci museli
zvládnout šest stanovišť. Start všech
hlídek byl na fotbalovém hřišti. Hlídky
vyběhly jižní brankou z hřiště a po
vyznačené
polní
cestě
běžely
k pomníčku Padlých, kde na ně čekalo
první stanoviště – DOPRAVA –
příslušníci státní policie se záludnými
otázkami - páni praporčíci Martin
Lorenc a Jakub Burda.
Po přejití můstku přes říčku Romži se hlídky dostaly na druhé stanoviště:
a) STŘELBA NA CÍL – u myslivecké střelnice – na soutěžící čekal pan Michal Bátěk
příslušník městské policie s žáky 8. ročníků: Drápal, Oščádal, Měchura, Pinkava.
Úkolem soutěžících bylo trefit se do terče. Střelba ze vzduchové pušky byla připravena
pro žáky čtvrtých a pátých ročníků.
b) HOD NA CÍL – po polní cestě směrem k Bílovicím - byli připraveni tatínci našich
žáků pan Miroslav Roj a pan Jaroslav Kalandr a instruktorky z 8. ročníků Franková,
Husárová. Všichni závodníci si vyzkoušeli hod na cíl do vyznačeného prostoru.
Třetí stanoviště – ZDRAVOVĚDA - zde již jako tradičně čekala paní Hana Zonová
s dcerou Terezou, vedoucím pomáhali žáci Palatá a Hruban. Žáci si prověřili, jaké mají
znalosti z poskytování první pomoci při různých úrazech.
Na čtvrtém stanovišti – HASIČI ve složení: Petr Látal, Martin Látal, Libor Urban,
Dominik Jílek – již čekali na naše žáky u brodu přes Romži. Kluci a holky zdolávali
velmi lehce přírodní překážku – lano přes říčku Romži. A po překonání přírodní
překážky se rozběhli k pátému stanovišti – JÍZDĚ ZRUČNOSTI NA KOLOBĚŽCE,
která byla pro ně připravená na polní cestě za zahradami, směrem k fotbalovému hřišti.
Žáci museli projet připraveným slalomem a jízdou rovně ve vyznačeném prostoru.
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RADNICE BILANCUJE VOLEBNÍ OBDOBÍ
2014 - 2018

Volební období 2014 – 2018 pomalu končí a blížící se termín komunálních voleb 5.
a 6. října 2018 je příležitostí k bilancování. Po celé volební období zastupitelstvo města
pracovalo v patnáctičlenném složení. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města
v roce 2016 bylo zvoleno nové vedení města. Ladislav Hynek oznámil všem přítomným
zastupitelům, že z důvodu pracovního vytížení - výkonu funkce náměstka hejtmana
Olomouckého kraje pro oblast školství - podává rezignaci na funkci starosty města.
Novým starostou byl zvolen
dosavadní místostarosta města
František Horák. Zastupitelé se
jednohlasně shodli na tom, že
budou
zvoleni
dva
místostarostové a jejich funkce
budou
neuvolněné.
1.
místostarostkou
byla
zvolena Michaela Sontáková a
druhým místostarostou byl
zvolen dosavadní starosta
Ladislav Hynek.
Zastupitelé, kteří byli zvoleni poprvé, ale i ti, kteří svůj mandát obhájili opakovaně
při práci pro město, obětovali nemálo svého času a přispěli tak k jeho rozvoji. Během
tohoto volebního období na městě pracoval finanční a kontrolní výbor. Tyto výbory
musí být v každé obci ustanoveny ze zákona. Všichni členové těchto výborů se zhostili
své práce velmi zodpovědně. V tomto volebním období kromě bytové komise, rada
města nezřídila žádný jiný poradní orgán (komisi). V minulých volebních obdobích
bývaly zřízeny také stavební a sportovní komise. Stavební komise nepracovala
operativně a sportovní komise se scházela pouze při rozdělování finančních prostředků
z rozpočtu města jednotlivým klubům.
V uplynulých čtyřech letech jsme při potřebných konzultacích z oblasti stavebnictví
oslovovali odborníky z této oblasti. V případě řešení záležitostí z oblasti sportu jsme
řešili danou záležitost se zástupci jednotlivých klubů. Takto zavedený systém se nám
velice osvědčil z důvodu operativnosti řešení daných záležitostí.
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ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA A RADY
NA ZASEDÁNÍCH (v %)
ZASTUPITELSTVO
Dopita Jaroslav

89,2 %

Horák František
Hynek Ladislav
Chalupecký Lukáš
Kocourek Roman
Komišák Pavel
Kudláček Petr
Radvanský Martin
Reková Zdeňka
Rozehnal Miroslav
Smékal Petr
Sontáková Michaela
Stawaritsch Milan
Ševčík David
Vykoupilová Věra

100 %
100 %
89,2 %
92,8 %
78,6 %
85,7 %
71,4 %
89,2 %
96,4 %
78,6 %
96,4 %
85,7 %
85,7 %
89,2 %

RADA
100 %
98,4 %
72,3 %

100 %
89,2 %

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018
2014
Oprava márnice na městském hřbitově
Na městském hřbitově jsme udělali novou fasádu na budově bývalé márnice.
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Rekonstrukce místní komunikace v ulici Libušinka
Postupně rekonstruujeme místní komunikace v našem městě. V roce 2014 jsme
nechali opravit ulici Libušinku.

Výsadba zeleně na ulici Sportovní
Na ulici Sportovní jsme vysadili několik stromů lípy srdčité.

P Ř Í L O H A Z P R AV O D A J E

2015
Nové autobusové zastávky vč. výsadby zeleně
V našem městě jsme postupně začali měnit staré autobusové zastávky za nové. Na
ulici Tyršova žádná doposud nebyla, k této zastávce jsme osadili i stromy.

Nádoby na bioodpad
V tomto roce jsme za použití dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
pořídili nádoby na bioodpad. Z celkových nákladů 634 403,- Kč obdrželo město 90 %
dotace. Bioodpad se vyváží 1x za čtrnáct dnů.
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Oprava sociálního zázemí v mateřské škole – personál
Pokračovali jsme s rekonstrukcí zázemí v mateřské školce – kuchyňky na přípravu
pokrmů, úklidových prostorů a sociálního zázemí.

Nové nástěnky na ulici Tyršova
Na ulici Tyršova jsme nechali
nainstalovat nové nástěnky. Tyto
nástěnky kromě města využívají i
spolky působící v Kostelci na Hané.

Oprava fasády na budově bowlingu
Na budově města, kde je provozována pizzerie a bowling, jsme udělali novou
fasádu.
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Oprava kamenné zídky
U krajské silnice, vedoucí kolem staré školy ke hřbitovu, jsme nechali opravit starou
kamennou zídku.

Oprava fasády na radnici
Opravili jsme fasádu na radnici. Jedná se o budovu, které je spolu s kostelem a
budovou staré školy dominantou centra města.

Opravené lavičky v parku Petra Bezruče
V parčíku, kde je socha Petra Bezruče, jsme nechali opravit lavičky.
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Parkovací stání na ulici M. Ulického
Z důvodu nedostatku parkovacích míst v ulici M. Ulického, jsme zde nechali
vybudovat další odstavnou plochu ze zatravňovacích panelů.

Vybudování místnosti na radnici sloužící k uložení krojů
Město Kostelec na Hané vlastní hanácké kroje, které byly nevhodně uloženy.
Z tohoto důvodu jsme opravili podkrovní místnost radnice, kde se nyní kroje uskladňují.
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Vlajka města - udělení
Město mělo schválený znak města, ale doposud jsme
neměli vlaku. Vlajku, kterou nám navrhl heraldik, jsme
schválili na zasedání zastupitelstva města a v Poslanecké
sněmovně ČR. Předání se
uskutečnilo přímo na půdě
Poslanecké
sněmovny
ČR.

Instalace solárních panelů na domově pro seniory
Na domově pro seniory, jehož zřizovatelem je město Kostelec na Hané, jsme za
využití dotačních titulu pořídili solární ohřev na užitkovou vodu. Celkové náklady na
tuto investiční akci činily 983 017,- Kč (dotace 835 664,- Kč).

2016
Pokračování ve výměně autobusových
zastávek
V tomto roce jsme pokračovali
s výměnou
autobusových
zastávek,
tentokrát na ulici Za Branou a 8. května.
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Dětské hřiště v mateřské škole
Během prázdnin tohoto roku jsme nechali vybudovat dětské hřiště v areálu mateřské
školy. Zde jsme využili dotační podpory ve výši 400 000,- Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.

Chodník na ulici Sportovní
Během léta jsme položili novou zámkovou dlažbu na část chodníku vedoucího
kolem mateřské školky na ulici Sportovní.

Rekonstrukce kaple na hřbitově
Uskutečnili jsme rekonstrukci kapličky na městském hřbitově, i zde jsme využili
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady na opravu kapličky byly
ve výši 736 706,- Kč (dotace 300 000,- Kč).
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Rekonstrukce místní komunikace v ulici Legionářská
Dále jsme se pustili do opravy další místní komunikace a to v ulici Legionářská.

Obnova sídelní zeleně před starou základní školou a ve školní zahradě
Za využití dotačního programu z Ministerstva životního prostředí ČR jsme obnovili
sídelní zeleň před budovou staré školy a bývalé školní zahradě. Celkové náklady na
obnovu sídelní zeleně činily 589 571,- Kč (dotace 289 318,- Kč).
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Rekonstrukce kotelny na staré škole
V budově staré školy na Jakubském
náměstí jsme nechali vyměnit staré plynové
kotle za nové. Staré kotle již nebylo možné
opravit. Nově nainstalované jsou úspornější.

Rekonstrukce komunikace od radnice po městský hřbitov
Olomoucký kraj uskutečnil rekonstrukci komunikace vedoucí od radnice až po
městský hřbitov. V rámci této akce jsme vybudovali místo na přecházení do ulice
Za Humny a nové parkoviště před městským hřbitovem.
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Ozdobená radnice – zábrany a květiny
Na radnici přibyly kované zábrany a v letním období ji zdobí květiny.

Rekonstrukce sokolovny
Po odkoupení sokolovny od České unie sportu jsme se pustili do nejnutnějších oprav
na sokolovně, abychom ji mohli zprovoznit.
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Rekonstrukce sportovního areálu
Uskutečnili jsme rekonstrukci sportovního areálu u nové základní školy za finanční
podpory z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 6 850 000,- Kč a z
Olomouckého kraje ve výši 4 000 000,- Kč. Spoluúčast města byla 5 016 149,- Kč.

2017
Domov pro seniory – lůžka
Do domova pro seniory jsme za využití dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR pořídili nová lůžka, invalidní vozíky a chodítka. Celkové náklady na pořízení tohoto
majetku činily 1 970 536,- Kč (dotace 1 478 000,- Kč).
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Fitness hřiště u domova pro seniory
U domova pro seniory jsme nechali udělat venkovní fitness hřiště za finanční
podpory z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady na výstavbu hřiště byly
ve výši 500 214,- Kč (dotace 350 149,- Kč).

Kácení borovic na hřbitově – vysázení nové zeleně
Na městském hřbitově jsme vykáceli přestárlé borovice a nově jsme nasadili nové
stromy.

Rekonstrukce kuchyněk v mateřské škole
Pokračovali jsme s rekonstrukcí zázemí v mateřské školce, tentokrát to byly
kuchyňky, kde se připravují pokrmy pro děti.
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Rekonstrukce místní komunikace na ulici Rynk
Pokračovali jsme s opravou další místní komunikace v centru města, a to na ulici
Rynk. V tomto případě jsme dotaci na rekonstrukci komunikace získali od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady na opravu komunikace činily 2 290 826,- Kč
(dotace 1 000 000,- Kč).

Závlaha, veřejné osvětlení a nasvětlení radnice
Na zrekonstruovaném náměstí jsme doplnili veřejné osvětlení, nechali nasvítit
opravenou radnici a do trávy naistalovali automatickou zavlažovací systém.

P Ř Í L O H A Z P R AV O D A J E

Restaurování sochy sv. Josefa
Z důvodu rekonstrukce silnice jsme sochu sv. Josefa přemístili na nové místo. Než
byla přemístěna, nechali jsme ji zrestaurovat. Zde jsme obdrželi od Olomouckého kraje
dotaci ve výši 50 000,- Kč, město doplatilo 53 410,- Kč.

Rekonstrukce klubovny v sokolovně
V sokolovně
jsme
nechali
opravit malý sál v I. patře a sociální
zařízení. Tyto prostory nyní využívá
Mateřské centrum. Podařilo se nám
získat na rekonstrukci klubovny
dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Celkové náklady na
opravu
klubovny
činily
469 317,- Kč (dotace 328 521,- Kč).
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2018
Rekonstrukce místní komunikace ulice Revoluční
V letošním roce jsme se pustili do rekonstrukce další místní komunikace, a to na
ulici Revoluční. Začali jsme I. etapou.

Sběrný dvůr
V letošním roce jsme začali s výstavbou tolik očekávaného sběrného dvoru. Zde se
nám podařilo získat dotaci ze Státní fondu životního prostředí ČR ve výši
8 030 253,- Kč, spoluúčast města činí 1 417 103,- Kč.

Rekonstrukce sokolovny
V letošním roce jsme se pustili do velké rekonstrukce sokolovny. Celkové náklady
na rekonstrukci přesáhnou 5 000 000,- Kč. Zde se nám podařilo získat dotaci
z Olomouckého kraje ve výši 1 900 000,- Kč.
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Instalace měřiče rychlosti
Po rekonstrukci silnice z ulice Palackého do obce Čelechovice na Hané jsme
nainstalovali měřič rychlosti při vjezdu do Kostelce na Hané.

Výstavba chodníku Tyršova – Bezručova
Zrekonstruovali jsme chodník vedoucí od ulice Tyršova do ulice Bezručova.
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Kamenná zídka u fary
Přispěli jsme Římskokatolické farnosti na opravu kamenné zídky, vedoucí kolem
opraveného sportovního areálu.

Veřejné osvětlení na ulici Palackého
Na ulici Palackého jsme uskutečnili rekonstrukci veřejného osvětlení a lampy jsme
osadili novými úspornějšími LED světly.

Omezení hazardu
V prosinci minulého roku obdrželo město od společnosti SYNOT TIP, a.s. žádost o
vydání povolení k umístění herního prostoru, a to v prostorách Restaurace u Pramene
na ulici 8. května v Kostelci na Hané. Jednalo se o povolení celkem 15 ks výherních
hracích automatů. Vzhledem ke špatným zkušenostem z dřívějších dob, kdy ve městě
již jednou taková herna byla a docházelo zde ke sporům, rušení nočního klidu a
v jednom případě i k ublížení na zdraví s trvalými následky se město rozhodlo, že
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podobným situacím chce předcházet a zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou
vyhlášku, která výherní hrací automaty a hazardní hry na území města zakazuje.
Sociální byty v našem městě
V loňském roce obdrželo město žádost o souhlas s výstavbou sociálních bytů v ulici
Třebízského. Vzhledem k obavám města, jaké rodiny by se v těchto bytech nakonec
nacházeli a následně na základě petice o nesouhlasu s investičním záměrem výstavby
sociálních bytů doručené a podepsané cca pěti sty obyvateli města, kteří měli obavy
z ovlivnění kvality jejich života zde ve městě a z případného nastěhování
nepřizpůsobivých občanů, rada města tento záměr nepodpořila a k výstavbě sociálních
bytů v uvedené lokalitě nedošlo.
Za tuto bilanci Mgr. František Horák
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Vedoucí stanoviště byla paní Simona Františáková a Kateřina Řezníčková. Pomáhaly jí
žákyně 8. ročníku Kamarytová a Kiliánová.
Po absolvování jízdy zručnosti
utíkali k fotbalovému hřišti a po
proběhnutí západní brankou se dostali
k šestému - poslednímu stanovišti HOD NA PET LAHVE, kde na ně
netrpělivě čekaly paní Hana Hrubanová
a paní Denisa Kristková, pomáhaly jim
žákyně
8.
ročníku
Burgetová,
Skládalová. Od šestého stanoviště to
měli žáci jen pár desítek metrů do cíle,
kde na ně v cíli čekaly paní Jana Krejčí
a paní Markéta Špičáková.
A jak celý sportovně branný den dopadl?
Soutěžili jsme ve dvou kategoriích, a to mladší a starší.
V mladší kategorii: 2. třída se na prvních třech místech umístili tito žáci:
1.
2.
3.

místo: Otáhal, Rozehnal, Františák L., Františák N.
místo: Hublarová, Valčíková, Kopecká, Divišová
místo: Mlčoch J., Marcián, Martinek, Dostál

2. B – čas 23:32
2. B – čas 28:20
2. A – čas 29:40

A ve starší kategorii: 4. – 5. tříd se na prvních třech místech umístili tito žáci:
1.
2.
3.

místo: Mlčoch D., Fink, Františák D. Klapka
místo: Rojová, Hrazdilová, Knápková, Špičáková
místo: Kocourek, Drnovský, Suchánek, Snášel

5. A – čas 25:38
5. B – čas 29:25
5. B – čas 29:30

Závěrem bychom rádi poděkovali všem vedoucím jednotlivých stanovišť: Státní
policii Prostějov, Městské policii Kostelec na Hané a hasičům z Kostelce na Hané,
zdravotnici paní Haně Zonové, rodičům a žákům z osmých ročníků, kteří nám jako
každý rok obětavě pomáhali celou akci zabezpečit. A dík patří i paní Zuzaně Nedomové
a paní učitelce Ludmile Kudláčková, které byly na startu a celý sportovně branný den
zahajovaly.
Za žáky I. stupně Jarmila Weissová
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EXKURZE DO PRAHY
Dne 29. května 2018 se žáci
devátých ročníků vydali na exkurzi
do hlavního města naší republiky.
Celý výlet začal pro nás velmi
brzkým vstáváním. Z hlavního
nádraží v Prostějově jsme vyjeli do
Olomouce, kde jsme přestupovali na
vlak směr Praha. Cesta se zavazadly
nebyla zrovna nejpohodlnější, ale
vlak byl příjemný díky přítomnosti spolužáků a vyučujících, stabilní Wi-Fi. Po příjezdu
do Prahy jsme si na hlavním nádraží koupili 2 denní lístky na MHD a jeli metrem směr
Vinohrady do našeho hotelu Pivovar. Spousta z nás byla už v tuto chvíli unavena, ale
vzhledem k pozdějšímu ubytování jsme mohli chodit po památkách. V zaplnění času
museli kantoři hodně improvizovat po celou dobu výletu. Improvizace dopadla v mnoha
případech dobře. Po zhlédnutí památek a dokončení programu jsme šli nakupovat do
Billy a ubytovat se na náš hotel, který jsme si mysleli, že bude jen pro nás, ale překvapilo
nás, že tu s námi na byly i děti z Polska.
Druhý den jsme začali snídaní na našem hotelu a večer jsme měli jít do divadla na
muzikál Carmen. Všichni se moc těšili, ale místo toho nás čekalo nemilé překvapení.
Hlavní protagonistka Lucie Bílá onemocněla, a proto bylo divadlo zrušeno a my neměli
prakticky nic na práci. Volný čas jsme strávili na Václavském náměstí a dívali jsme se
po obchodech, fastfoodech, zkrátka - pro každého něco. Alternativním plánem za
divadlo byl podle učitelů výlet na všem známý vysílač na Žižkově. Ale spousta žáků
chtěla místo vysílače jít na Laser game, na což naši kantoři přistoupili. Večer v herně
jsme si užili nejen v laser game, ale i na ostatních atrakcích. Po odchodu z herny nám
ujela tramvaj, a tak jsme s usínáním museli kapánek počkat. Náš třetí a poslední den v
Praze byl pro většinu den nákupů a utrácení v nákupním centru Palladium. Našlo se
i několik výjimečných jedinců, co nic neutratili. Některým žákům nestačil volný čas na
pročesání všech obchodů, ale některým čas plynul velmi pomalu, protože nákupy nejsou
pro některé zrovna oblíbená činnost. Po nakupování jsme si jen vzali zavazadla z
úložných prostorů na hlavním nádraží a absolvovali jsme tu stejnou cestu jako do Prahy,
jen pozpátku. V Prostějově na nás čekali rodinní příslušníci či přátelé a všichni jsme se
vydali svou cestou.
Zdeněk Dvořák, žák 9. B
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PROJEKTY ŠKOLY
V následujícím textu bych rád shrnul projekty, které probíhají v naší základní a
mateřské škole a zároveň nastínil jejich další směřování do příštího školního roku. Od
září 2016 je škola zapojena do projektu „MŠMT Šablony“, díky kterému se podařilo
vytvořit pracovní pozice pro školního psychologa a speciálního pedagoga.
Vzhledem k současnému trendu podpory práce žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami jsou tyto zaměstnanci velkým přínosem. V tomto roce projekt končí, naštěstí
na něj navazují Šablony II. Jejich zvýšený finanční objem umožní rozšířit náš pracovní
tým také o asistenta pedagoga, který bude působit v mateřské školce.
Dalším projektem, který
škola připravuje již delší dobu, je
renovace odborných učeben. Po
roce
příprav
nastává
čas
realizace. Obnovou by měly
projít školní dílny, kde si budou
moci žáci vyzkoušet mimo jiné
moderní
postupy
výroby.
V budově staré školy jsme se
rozhodli zrušit nevyhovující
učebnu výpočetní techniky a
nahradit ji jazykovou učebnou
s plnou interaktivitou. Věříme, že tyto učebny umožní zefektivnit pedagogický proces
a nastartují obnovu odborných učeben na celé škole.
Od září minulého roku se škola zapojila do projektu mentoringu. Tato aktivita si
klade za cíl posílit kooperaci mezi jednotlivými učiteli, v zapojení nových metod při
výuce. V neposlední řadě pak škola získává další materiální vybavení pro běžnou
činnost.
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o družinu a nedostatečné kapacitě jsme se rozhodli
využít možnost otevřít školní klub Zdravíci. Ten by měl začít fungovat od září tohoto
roku v budově nové školy a měl by být alternativou především pro rodiče, kteří jsou
v zaměstnání hodně vytíženi.
Oldřich Bezdomnikov
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MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum v našem městě
zahajuje čtvrtý rok své činnosti. Centrum
jako takové probíhá v prostorách
sokolovny. Všechny jeho aktivity tento
školní rok začnou pravděpodobně v říjnu každou středu dopoledne od 9.30 hodin
pro děti a jejich doprovod (maminka,
tatínek, babička, dědeček). Mateřské
centrum
nabízí
možnost
prvního
sociálního
kontaktu
dětí
se
svými vrstevníky a maminky tak mohou opustit denní „stereotyp“ mateřského dění. Na
programu bude tvoření, malování, zpívaní, tanec, ale také přednášky např.
s fyzioterapeutkou, zdravotníkem, odbornicí na zdravou výživu.
Rozběhne se kroužek pro předškolní děti „Budu školák“ – probíhat bude každou
středu pro dvě skupiny dětí. Můžete se přihlásit na mcknh@seznam.cz nebo na
facebookových stránkách mateřského centra. V rámci kroužku se bude podporovat
jemná motorika dětí především netradičními technikami – práce s hlínou, plstí, korálky,
nůžkami, výroba úchopu na tužku.
Pokračovat bude „Moje první školička“, která bude probíhat každé úterý od 8.30 do
11.30 hodin. Maminky sem mohou přivést své ratolesti (již od 1 roku). Zde se budou
dětem plně věnovat 2 „tety“. Budou vyrábět, hrát si – vlastně si vyzkouší takovou první
školku, bez spinkání a maminky si mohou zajít vyřídit bez dětí, co potřebují.
Každým rokem se vydáváme na "tábor" pro maminky s dětmi. I letos tomu nebylo
jinak. Strávili jsme prodloužený víkend ve Velkém Újezdu, kde si maminky i děti užily
spoustu legrace, soutěží, povídání. A co nás čeká v nejbližší době - v neděli 23. září
proběhne již „III. ročník Pohádkového Kostelce“. Koná se ve spolupráci s městem
Kostelec na Hané a ostatními kosteleckými spolky. Po našem městě bude pro děti
připraveno něco přes deset pohádkových stanovišť se soutěžemi.
Těšíme se na nově příchozí i pravidelné návštěvníky centra.
Za maminky z centra Veronika Zapletalová
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ZUM JE RADOST, Z.S.
„ZuM je radost, ZuM je smile,
s pohybem jde život dál!“ To je
heslo, kterým se řídí vedoucí i
děti na našich táborech. Během
prázdnin proběhly mimo jiné dva
příměstské
tábory
u
nás
v Kostelci na Hané. Nejprve jsme
se přenesli do časů dřívějších
táborů a zkoušeli si pracovat
s uzly, buzolou, rozdělávat oheň,
spali jsme pod širákem, vařili
guláš v kotlíku – to vše na táboře „Za krále Klacka“. Prázdniny jsme zavřeli společně
s našimi malými zumbistkami na příměstském táboře se zumbou „Alenka v řiši divů“.
Od září chystá spolek ZuM je
radost, z.s. opět hodiny zumby pro
předškolní děti, děti 1. stupně, ale
také pro dospělé. Dále bude probíhat
cvičení pro rodiče a děti ve věku 2 4 roky. Během podzimních prázdnin
nabídneme opět program pro děti.
Více informací na facebooku spolku
či na telefonním čísle 774 881 105.
Moc děkujeme za nejen finanční podporu městu Kostelec na Hané a těšíme se na
spolupráci na dalších akcích pro děti.
Zuzana Nedomová

CO SE V KOSTELCI MŮŽE STÁT…
Středa 20. června 2018 se kolem 17.00 hodiny odpoledne klidným Kostelcem ozvalo
náhlé 2x zahoukání sirény, což většinou znamená vznik různých druhů požárů.
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Ať už to byly domy, dozrávající obilí apod. Jenže dnes to bylo úplně něco jiného.
Paní I. M., která v té době pracovala na zahradě, si náhle všimla na záhonku rychle se
plazícího asi 80 cm dlouhého hada, který si to zamířil na dvůr k bazénu a rychle zmizel
ve vykopané díře asi 60 cm hluboké, kde bylo
umístěno potrubí k napouštění. Zde se had ukryl.
Majitelka domu z toho byla celá vystrašená, že si
ani v té rychlosti nevšimla, zda to mohla být užovka,
možná zmije či nějaký jiný plaz. Pohotově zavolala
do Prostějova na Policii ČR, kde jim vysvětlila, o co
se jedná a aby zkrátka rychle dojeli poradit nebo se
odborně zachovat. Během krátké doby dojeli dva
příslušníci od prostějovské policie konající službu,
ale bohužel to nebyli odborníci v odchytu hadů. Tak
se obrátili na kostelecké hasiče. Do 5 minut se
dostavila jejich pohotovostní hlídka (někteří „v plné
zbroji“ - šlo asi o 6 členů) s velitelem Petrem Látalem a vzápětí dorazil i jeho bratr
Martin a přijeli také i požárníci z Prostějova. Bohužel s hady neměli žádné zkušenosti
a tak had spokojeně odpočíval ve svém úkrytu. Byl šikovně stočený pod trubkou, takže
jsme nemohli dobře zjistit jeho zbarvení a tak určit typické označení užovky.
Hasiči se mezitím radili, co dělat a čas rychle plynul. Nakonec padlo rozhodnutí
a „šéf“ celé akce Martin Látal, to vzal do svých rukou. Sehnal klacek, který si upravil.
Majitelka donesla pytel, který je pro tuto práci potřebný. Martin, kterého všichni známe
svou odvahou a praktickými zkušenostmi z jeho zaměstnání, se pomocí klacku dostal
pod hada a šikovně ho přitiskl k zemi. Rychle a bezpečně ho jako zkušený „lovec hadů“
chytil za hlavu a had byl jeho.
Sklidil velký obdiv a potlesk přítomných zvědavců a přitom se choval jako herec ve
filmu „Na samotě u lesa“. S hadem se nejdříve nechal na památku vyfotit, aby obohatil
svou sbírku úspěchů a pak hada v pytli předal prostějovským hasičům, aby ho převezli
do útulku v Prostějově. Tak skončilo zajímavé pozdní odpoledne a přineslo nám všem
přítomným krásnou a poučnou podívanou se zdárným koncem.
Na závěr nutno všem hasičům a prostějovské policii poděkovat za opravdu rychlý
a dobře zvládnutý úkol. A domácí hasiči opět dokázali, že jsou dobře připraveni nejen,
co se týče likvidace požárů, ale i pomoci kdykoliv a kdekoliv na požádání.
Děkuje Jaroslav Vyhlídal
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TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
V pondělí 30. července zahájili starší žáci Centra Haná letní přípravu společně
s mladšími dorostenci, která vyvrcholila soustředěním ve dnech od 10. do 14. srpna.
Soustředění proběhlo v prostorách sportovní haly a nového multifunkčního sportovní
areálu v Kostelci na Hané. Trénovali 3x denně od fyzické přípravy, posilování až po
herní prvky. Kluci soustředění velmi dobře odmakali a odměnou za to jim byla návštěva
vířivé vany na závěr každého dne.
Rozhodni se sám
Ve dnech 17. – 19. srpna se
výběr starších žáků zúčastnil
tradičního turnaje „Rozhodni
se sám“ v Novém Veselí. Naše
družstvo bylo nalosováno do
skupiny A, kde jsme se utkali
s domácím Novým Veselím,
Telnicí,
Libercem
a
maďarskou
Tatabányií.
Skupinou jsme prošli s bilancí
3 výher a 1 remízy s Libercem, který měl lepší skóre a tím jsme skončili ve skupině na
2. místě a postoupili do semifinále. V semifinále jsme utkali s favoritem celého turnaje
a nám velmi dobře známým soupeřem HBC Olomouc. Po velmi kvalitním utkání, které
se odehrálo ve vynikající atmosféře, jsme prohráli rozdílem tří branek 19:22. I přes
prohru jsme byli s přístupem a bojovností kluků v zápase spokojeni a dělali si pomyslné
naděje na bronzovou medaili. O bronz jsme se utkali se slovenskou Bratislavou. Toto
utkání se nám „hrubě“ nepovedlo, veškerá bojovnost a nasazení jako kdyby zůstalo
někde mimo halu a my museli přijmout porážku 17:24. Tím pádem jsme ukončili turnaj
na nepopulárním 4. místě a odvezli si domů pomyslné bramborové medaile.
Tento turnaj nám ukázal, na čem je třeba zapracovat a co musíme zlepšit. Sezóna
starším žákům začíná až předposlední víkend v září, takže máme ještě dost času
odstranit nedostatky v naší hře. V rámci letní přípravy se ještě družstvo starších žáků
zúčastnilo turnajů v Horce nad Moravou, Lovosicích a koncem prázdnin turnaje
v Kostelci na Hané „O pohár olomouckého kraje“, který jsme zároveň pořádali.
Za TJ Sokol Centrum Haná Petr Kudláček
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SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
KOSTELEC MÁ HISTORICKY PRVNÍ MISTRYNI EVROPY
Mistrovství Evropy Pärnu 2018
Letošní rok se v estonském městě Pärnu konal již třináctý ročník mistrovství Evropy
ve střelbě z polních kuší, kterého se účastnila i devítičlenná česká reprezentace, jejíž
větší polovinu tvořili střelci našeho klubu kuší Savana – Josef Nedělník (senior)
Jaroslava Nedělníková (seniorky), Hana Nedělníková (ženy), Lukáš Andrés a Karolína
Hynková (junioři).
Stejně jako minulý ročník „Evropy“ se i tentokrát počasí rozhodlo řádně otestovat
naše dovednosti. Vystřídaly se snad všechny možné podmínky kromě vichřice
a tornáda. Největší přítěž nám činila vlezlá zima,
neboť teploty dosahovaly pouhých 10 – 15 °C,
a někdy bylo opravdu těžké odtrhnout se od střelecké
čáry. Druhý den jsme měli možnost vyzkoušet na
vlastní kůži střelbu na 65 metrů pod umělým
osvětlením, neboť se závod kvůli nepříznivým
podmínkám protáhl až do 11 hodin večer. Upřímně
řečeno, byli jsme rádi, když jsme našli vlastní terč.
Jednomu chorvatskému střelci se však podařilo za
těchto šílených podmínek nastřelit nový světový
rekord na 65 metrů, a to 293 bodů z 300 možných.
Naším největším úspěchem byl HISTORICKY
PRVNÍ TITUL MISTRA EVROPY, jenž v kategorii
seniorek vybojovala Jaroslava Nedělníková. Po dvou
dnech závodu vstupovala do finále pouze se 4
bodovým náskokem na domácí střelkyni Merike
Kahk.
I přes technické problémy, kdy se jí 4 sady před koncem finálové střelby, jež bývá i
za normálních okolností velmi psychicky náročná, rozmotala omotávka, nenechala se
vyvést z míry a svůj náskok zvýšila o dalších 7 bodů.
Radost české reprezentace z prvního titulu mistra Evropy byla nesmírná, obzvlášť
při slavnostním předávání medailí, kdy poprvé zazněla česká hymna. O to větší nadšení
sdíleli zástupci našeho klubu, neboť pohár putuje právě do Kostelce na Hané.
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BOHEMIA CUP
Koncem července se v Otrokovicích konal již
20. ročník tradičního Bohemia Cupu, jehož se účastnili
zástupci hned pěti národností. A i tentokrát se počasí
pěkně vyřádilo. Nepříjemnou zimu vystřídalo ještě
nepříjemnější horko, které na nás útočilo seshora i
zespod od rozpáleného tartanu. I přesto padlo několik
osobních rekordů a vynikajícího výsledku se podařilo
dosáhnout Janě Koleňákové, která se takovýchto
větších závodů účastnila poprvé. Na bednu se ve velké
konkurenci probojovali Josef Nedělník (3. místo –
senior), Jaroslava Nedělníková (1. místo – seniorka).
Pod stupni vítězů se umístili Jan Nedělník (4. místo –
muž), Hana Nedělníková (5. místo – žena), Irena
Hynková (6. místo – žena), Karolína Hynková (4. místo
– junior), Lukáš Andrés (5. místo – junior), Jana Koleňáková (6. místo – kadet), Barbora
Pospíšilová (10. místo – kadet).
Výsledky Bohemia Cupu se společně s mistrovstvím Evropy a World Cupem
Croatia započítávají do světového poháru, kam se nominuje 16 nejlépe hodnocených
žen a mužů napříč kategoriemi. Dle pravidel je účast omezena pouze třemi zástupci
každého pohlaví z jednoho státu. Z našeho oddílu se nominovali Jan Nedělník,
Jaroslava Nedělníková a Karolína Hynková. V prosinci se bude v ruském Oryolu konat
finále na 18 metrů.
V září nás čeká mistrovství České republiky, kde, jak doufáme, obsadíme co nejvíce
stupínků.
Za Savanu klub kuší, Karolína Hynková
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