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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany, že v období vánočních svátků 27. 12. 2011 – 30. 12. 2011
bude Městský úřad v Kostelci na Hané z provozních důvodů uzavřen.
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
je zde poslední měsíc letošního roku a s tím i poslední vydání Kosteleckých
novinek v roce 2011. Dovolil bych si v krátkosti zhodnotit naši práci v letošním roce
a informovat Vás o možných investičních akcích pro příští rok. Jsem velmi rád, že se
nám podařilo po dlouhých letech snažení zajistit prostředky a zahájit dostavbu
vodovodu a kanalizace v našem městě. Sami určitě pozorně sledujete dění kolem
realizace naší největší investiční akce a chtěl bych Vám poděkovat za toleranci a
pochopení k práci firem, které je pro nás provádí. V současné době už čekáme na
rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o přidělení dotace na realizaci našeho
projektu. Po roce práce ve funkci starosty města mám již vytříbený názor na práci
státních úředníků a je to pro mě velké rozčarování a zklamání. Místo rady a pomoci,
kterou bych očekával, se nám dostává pravého opaku, potom se ptám, kdo vlastně náš
stát řídí?
Dále bych se chtěl zmínit o naší cyklostezce. Během roku jsem Vás informoval
o průběhu administrace tohoto projektu, dnes můžu konstatovat, že byla ukončena
a půjčka Olomouckému kraji byla splacena. Chtěl bych vzpomenout i další malé
investice, které město v průběhu roku zrealizovalo, bylo to rozšíření parkovacích míst,
vybudování chodníku na sídlišti a oprava cesty v ulici Jiráskova a Trávníky.
V příštím roce nás čeká ve spolupráci s Olomouckým krajem kompletní
rekonstrukce vozovky na ulici Tyršova - průtah Kostelcem a oprava komunikace na
ulici 8. května a chtěl bych ještě, pokud bude výzva, zajistit prostředky na revitalizaci
náměstí v našem městě.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za celoroční práci všem kolegům
zastupitelům našeho města a všem zaměstnancům našeho úřadu. A dále bych chtěl
poděkovat za pomoc a spolupráci ing. Miloši Rubešovi a paní poslankyni MUDr. Jitce
Chalánkové.
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Rok práce mohl být tak úspěšný i díky Mgr. Ševčíkovi, který v souladu s morálkou
a odpovědností k městu, jeho obyvatelům i sobě samému, řádně předal funkci i úřad
starosty, takže práce na investičních akcích mohla kontinuálně pokračovat a moje
začátky v tomto ohledu byly jednodušší než ty jeho.
Vám všem bych chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku
popřát všechno jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví, lásky a dobrého soužití.
Vážení spoluobčané, dne 3.12.2011 vyšel v deníku Právo velice spekulativní
článek o naší kanalizaci, proto mi dovolte, abych Vám v krátkosti sdělil svůj názor na
tento odborně zdatný a konkrétní článek, kdy pan redaktor cituje slova „dotazovaných
expertů“ a využívá dobře informovaných zdrojů z našeho města, viz. článek
v Prostějovském večerníku ze dne 5.12.2011, nebo snad přímo zastupitelstva,
ale nikdy nikoho nejmenuje. Sám za sebe na to říkám, že je to cílený článek, který má
poškodit dobrou práci vedení města a navodit mezi námi atmosféru nedůvěry
a nějakých nekalých praktik. Kdybych zde měl vše popsat, tak jak to od konce srpna
probíhalo, byl by to velice dlouhý a zajímavý článek o tom, jak se český úředník
chová k českým starostům. Ve čtvrtek 1.12.2011 jsem předal na státním fondu nově
jmenovanému náměstkovi veškeré dokumenty týkající se problematiky naší stavby.
Od konce srpna, a máme to písemně, požadujeme písemné stanovisko k soupisu
materiálů, které budou použity na naší stavbě, a dodnes nemáme vůbec nic.
Je zajímavé, že po posledním kontrolním dnu, který byl ve středu 23.11.2011, za
účasti projektového manažera ze SFŽP, manažer sdělil, že v pondělí/úterý nám dojde
ještě nějaký doplňující dotaz k materiálu ke konečnému vyřešení změnového listu.
K dnešku nic nedošlo, ale když ve středu 30.11.2011 dojde dotaz od redaktora Práva,
je to trochu zvláštní. Co se týká projektantů, můžu je posuzovat jen podle toho, který
dělal náš projekt, a věřte mi, že se radši vyjadřovat nebudu, protože je to ten nejslabší
článek našeho projektu, ale historicky jsme ho zdědili a naše spolupráce není podle
našich představ.
Ladislav Hynek
starosta města
PROHLÁŠENÍ STAROSTY MĚSTA K INVESTIČNÍ AKCI „VODOVOD A
KANALIZACE S ČOV KOSTELEC NA HANÉ“
Dovolím si přesnou rekapitulaci projektu mně známých a dostupných
doložitelných informací. Za složení vedení města Kostelec na Hané z roku 2005 byl
zpracován společností IDOP projekt na kanalizaci, kde bylo první pochybení a ztráta
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prostředků pro město Kostelec na Hané, protože výběr projektanta proběhl bez
výběrového řízení. Tím se tento náklad ve výši 4 437 167,- Kč stal neuznatelným
a plně k tíži našeho rozpočtu. Projektant stavbu navrhl v celkové předpokládané ceně
260 648 606,- Kč bez DPH + rezerva ve výši 10% uznatelných výdajů včetně naprosto
přesných popisů výrobců jednotlivých technologií a materiálů.
Dalším velmi nepřehledným postupem byla vybrána jako administrátor projektu
pro SFŽP společnost MOTT Mac Donald, která administraci zpracovala, připravovala
podklady projektu tak, aby dle metodiky, kterou tato společnost pro SFŽP vytvořila,
tento projekt prošel a následně vysoutěžila TDI za částku 6 338 535,- Kč.
Již při zpracování žádosti o poskytnutí dotace měly být ze strany této společnosti
díky předpokládané odbornosti a tím i znalosti, jak české, tak i evropské legislativy,
vyškrtnuty jakékoliv pasáže umožňující diskriminaci jiných výrobců a omezené
možnosti konání volné soutěže k vysoutěžení co možná nejnižší realizační ceny.
Společnost MOTT MAC DONALD místo profesionálních kroků k eliminaci
diskriminačních faktorů a limitujících hodnot volné soutěže, nechala v písemných
podkladech na SFŽP naprosto přesně formulované výrobce trubních systémů jako
je fy: WAVIN a HOBAS. Proč a z jakého důvodu?
Pro nejasnosti a ztrátu důvěry u svých spolustraníků (ODS) byl starosta města,
ing. Vladimír Procházka, z funkce odvolán a do doby řádných komunálních voleb byl
zvolen pan Mgr. David Ševčík, který převzal řízení města po svém předchůdci
ve stavu, kdy mu nebyl předán jediný dokument, a v kanceláři starosty se nenacházela
jediná písemnost, která by vedla ke kontinuitě pokračování mimo jiných projektů
i v kanalizaci. Za svoje období dával dohromady podklady k projektu, který již byl
nastartován.
V měsíci říjnu roku 2010 jsem byl zvolen starostou města Kostelec na Hané a s tím
zdědil již několik rozpracovaných projektů včetně kanalizace, která v danou dobu byla
ve fázi probíhající soutěže výběru zhotovitele a na přezkumném řízení ÚHOS v Brně.
Od daného data se plně věnuji:
1) Výběrové řízení 2x prošlo na sobě nezávislou kontrolou na ÚHOS.
Proběhla výběrová řízení na zhotovitele (generální dodavatel stavby),
na TDI a výběr bankovního domu. Všechna jmenovaná výběrová řízení
byla obsazena většinou novými kompetentními osobami bez
personálních historických vazeb, což se samozřejmě původním tvůrcům
nelíbí a dovolím si dovozovat i proč? Výběr zhotovitele ve finále
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vysoutěžili za 164 mil. Kč bez DPH bez rezervy oproti projektantem
plánovaných 260 648 606,- Kč bez DPH bez rezervy!!!
2) Výpověď smlouvy na TDI a nové vysoutěžení nového subjektu
za diametrálně odlišných cenových podmínek výhodných pro naše město
Kostelec na Hané. Místo původních 6 338 535,- Kč na 1 014 000,- Kč.
3) Vysoutěžen dodavatel finančních zdrojů za výjimečných cenových
podmínek pro město – úroková sazba 1,5 + PRIBOR.
4) V měsíci srpnu 2011 oznámen SFŽP seznam budoucích používaných
materiálů na stavbu vodovodu a kanalizace s ČOV. Seznam obsahuje
25 položek s doložením platných certifikátů dokládajících splnění
platných technických norem ČSN a EN. U probíraných trubních systémů
jde o polypropylenové potrubí z vyšší kruhovou tuhostí, tzn. vyšší
kvalita materiálu než je v projektu. U trubního systému ze sklolaminátu
je použito potrubí, které jednoznačně dle předložených materiálů splňuje
požadované platné normy ČSN a EN, za což jednoznačně ručí generální
dodavatel stavby. Ještě v měsíci srpnu došlo k nechutnému nátlaku
ze strany projektového manažera SFŽP, které v příloze č. 1 zveřejňuji
s kontextem - když nebude po mém, tak budete mít problémy. Reagoval
jsem na tento nátlak v písemné podobě se žádostí o jednoznačné
stanovisko k věci. Do současné doby nebylo zodpovězeno! Byl vyměněn
projektový manažer SFŽP, který se uvedl naprosto stejně, jako jeho
předchůdkyně, a to nátlakem na použití jiných typů materiálů, než které
používáme.
5) Vyšel spekulativní článek v několika novinách v republice, který mě
osobně hluboce uráží a já Vám jako veřejnosti předkládám v příloze
č. 2 korespondenci s novinářem p. Svobodou, kde při přečtení Vám musí
být zcela zřejmé, o jak tendenční formulace ze strany redaktora jde. Proti
těmto spekulacím a nařčením se budu bránit prostřednictvím právního
zastoupení a čestně prohlašuji, že jsem nic nekalého neprovedl a vydírat
se v žádném případě nikdy a od nikoho nedám!! Ještě si Vás dovolím
seznámit s dokumentem, který jsem zaslal nově jmenovanému
náměstkovi SFŽP (viz. příloha č. 3), který mohl vyvolat i uvedenou
tiskovou reakci od lidí, kteří vyvolávají tlaky na investory uspokojováním
svých osobních finančních předpokladů.
6) V tuto dobu hlavní důvod neuzavření smlouvy se SFŽP je ten, že město
Kostelec na Hané má nevypořádané vlastnické vztahy se svazkem obcí
Vodovodu Pomoraví, kdy je třeba na SFŽP doložit doklad o převodu
vodovodního řadu do majetku města Kostelec na Hané. Svazek obcí
Vodovodu Pomoraví však předání majetku podmiňuje podpisem dodatku
k Dohodě o narovnání, která upravuje výši majetkového podílu města
ve Vodovodu Pomoraví.
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Všem zájemcům budou předloženy jakékoliv dokumenty, které souvisejí s touto
investiční akcí bez omezení. Tato investice prochází od doby mého nástupu
do funkce starosty města takovou kontrolou, kterou dle mého názoru nemá žádný další
projekt v této zemi. V tomto však osobně vidím to správné. Vážení občané, veškeré
informace k dané problematice Vám velmi rád poskytnu osobně v kanceláři starosty
města.
Všechny přílohy uvedené v tomto článku jsou umístěny na internetových stránkách
města Kostelec na Hané, sekce Aktuality – www.kostelecnh.cz.
S úctou
Ladislav Hynek
starosta města
INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a tak je možná dobré trochu bilancovat. Co se nám podařilo
a co zůstalo jen ve formě přání.
Naše město se začalo proměňovat v město odkanalizované, některé komunikace
se proměnily v nové a některé mezilidské vztahy se minimálně zlepšily. Nechci říkat,
že než se promění „naše město“ v “naše krásné město“ bude hned příští rok. Víme
všichni, že tato cesta bude ještě trochu delší. Já ale věřím, že v příštím nelehkém roce
se nám společnými silami podaří dokončit kanalizaci a proměnit centrum města. A to
nejen tak, že vybudujeme nové komunikace, chodníky, autobusové zastávky, ale i tím
že do něj dostaneme novou zeleň a novou tvář. Práce nás čeká opravdu hodně.
Nespoléhejme ovšem jen na vedení města. Snažme se prosím všichni o tuto změnu a
buďme aktivní. Dbejme na úklid kolem sebe a važme si víc společného městského
majetku.
Já za sebe a své kolegy můžu slíbit, že budeme pracovat tak, abychom se v „našem
krásném městě“ mohli potkávat co nejdříve.
K nadcházejícím Vánočním svátkům Vám všem přeji, abyste je prožili v klidu
rodinného kruhu a pohodě. Do Nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, rodinnou
pohodu, úspěch v zaměstnání a v neposlední řadě i dobré sousedské vztahy.
Roman Kocourek
místostarosta města
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ZMĚNY NA ÚSEKU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ K 01. 01. 2012
Městský úřad v Kostelci na Hané ke dni 30. 11. 2011 ukončil v souvislosti
s přechodem na výrobu nových typů občanských průkazů svoji dosavadní působnost,
tzn., že nebude nabírat žádosti občanů o vydání občanských průkazů a nebude
předávat vyhotovené občanské průkazy občanům.
Od 01. 01. 2012 si mohou občané požádat o vydání nového občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - tj.
Městský úřad Prostějov, Školní ul. 4, Prostějov - naproti kina Metra.
Bližší informace - Lenka Kudláčková, DiS., matrika, tel. 582 374 093

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2012
Sazby místních poplatků se v roce 2012 nemění a poplatky zůstávají na své výši.
poplatek za odvoz komunální odpadu
- splatnost do 30.06.2012
poplatek za prvního psa
poplatek za druhého a každého dalšího psa
- splatnost do 31.03.2012

500,- Kč/osobu
200,- Kč
300,- Kč

Výběr poplatků v hotovosti bude zahájen dne 01.02.2012, a to vždy v úřední dny:
pondělí:
8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 17:00 hod.
středa
8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 17:00 hod.
Platby za poplatky lze provádět bezhotovostně dle přidělených variabilních
symbolů za jednotlivé poplatníky. Variabilní symboly a číslo účtu Vám budou sděleny
na základě Vaší žádosti na e-mailové adrese: mupokladna@kostelecnh.cz. V letošním
roce město Kostelec na Hané přistoupilo k vymáhání nedoplatků na místních
poplatcích soudním exekutorem. Upozorňujeme občany, aby věnovali pozornost
písemnostem, které jsou jim doručovány, neboť nevyzvednuté zásilky v úložní době
jsou doručeny 10. dnem od uložení na poště a po nabytí právní moci jsou
vymahatelné. Správce poplatku může vyměřit nedoplatek na místním poplatku
hromadným předpisným seznamem, který je doručován veřejnou vyhláškou na úřední
desce. Po 30 denní lhůtě po vyvěšení a po nabytí právní moci jsou poplatky opět
vymahatelné soudním exekutorem.
Dana Blažková
6

KRONIKA MĚSTA
Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2011 jsem byla jmenována kronikářkou města Kostelce na Hané. Byla
bych ráda, pokud byste měli nějaké příspěvky, či jste v letošním roce zažili něco,
o čem si myslíte, že by se měli dozvědět i příští generace a tyto události by měly být
zaznamenány v kronice města, abyste se na mě obrátili. Najdete mě na městském
úřadě v Kostelci na Hané, nebo mě můžete kontaktovat e-mailem:
kronikakostelec@seznam.cz. Těším se na Vaši spolupráci.
Dana Blažková

MATRIKA – VÍTÁNÍ DĚTÍ
Dne 26. 11. 2011 byly v obřadní síni kostelecké radnice přivítány tyto děti:

* Antonín Budík
* Martin Kaláb
* Dominik Linhart
* Jakub Výmola
* Jan Sychra
* Adam Crha

*Julie Sedláčková
*Lucie Ptáčková
*Agáta Kmentová
* Ellen Klíčová

S programem vystoupily děti ze souboru
Malý Kosíř pod vedením paní Miluše
Dopitové. Na miminka dohlížela zdravotní
sestra paní Vladimíra Křížková. Dárečky
pro děti věnovalo město Kostelec na Hané.
Našim novým občánkům a jejich rodičům
přejeme do života hodně zdraví, štěstí,
lásky a také hodně úspěchů.
Lenka Kudláčková, DiS., matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S knihou za zábavou a poučením!!!
(výběr z nových knih ve fondu městské knihovny)
Ambrose, Stephen, E. Bratrstvo neohrožených - slavná literární předloha
stejnojmenného televizního miniseriálu, která fascinujícím
způsobem líčí výcvik a boje pozoruhodné jednotky americké
armády od jejího výsadku v Normandii až po obsazení
Hitlerova Orlího hnízda
Dočekalová, M.
Něco za něco - poutavý román z pera úspěšné televizní
scénáristky mistrně líčí příběh jednoho rozpadajícího
se manželství z pohledu tří žen - manželky, milenky a tchýně
Hnízdil, J.
Mým marodům - soubor humorných příběhů z pera skutečného
lékaře poskytuje zcela jiný pohled na zdravotnictví,
medikamenty i na některé jeho lékařské kolegy
Hošková, M.
Hanácká kuchařka - kuchařka vydaná Vlastivědným muzeem v
Olomouci dává nezapomenout umu našich předků v kulinářské
oblasti a nahlíží pod pokličku starých, mnohdy zapomenutých
jídel, receptů a zvyklostí
Kepler, L.
Hypnotizér - brutální vraždy, únosy dětí, ale hlavně hluboký
ponor do mysli zvrácených i zmučených - to je švédský knižní
hit, jenž si bezesporu zaslouží označení bestseller
Košťálová, M.
Tragický osud spisovatelky Simony Monyové - kniha mladé
autorky obnažuje svět Simony Monyové a přináší mnoho
nevyřčených slov, tužeb a přání této mimořádné, pilné
a úspěšné spisovatelky
Monyová, S.
Srdceboly - poslední autorčina kniha vydaná před její tragickou
smrtí vypráví příběh o manželství, které začíná okázale se vší
parádou a končí na bojišti
Obermannová, I.
Tajná kniha - populární česká autorka rozprostírá na dvě stě
padesáti stranách příběh, který údajně popisuje intimní chvilky
s Václavem Havlem, jenž se však od všech spekulací
jednoznačně distancoval
Pazderka, J.
Invaze 1968. Ruský pohled - publikace doplněná dobovými
fotografiemi, archivními materiály i rozhovory s konkrétními
osobami představuje první pokus o ucelenější náhled na ruské
vnímání Pražského jara a okupace roku 1968
Volemanová, Š.
Partnerské vztahy aneb Návod na přežití - kniha navazující na
stejnojmenný tv pořad přináší konkrétní příběhy skutečných
lidí, jejich rozuzlení z pohledu muže i ženy, partnerský test,
odborný výklad psychologa, partnerské desatero i zajímavé
postřehy z natáčení
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Pro děti a mládež
Arnold, N.
Brezina, T.
Pichon, L.
Thilo

White, E. B.

Mikroskopická monstra - fascinující pohled do drobného světa
mikrobů
Kočičí holka - tajuplný a napínavý příběh patnáctileté Katie
o tom, že být jiný a zvláštní někdy stojí za to
Úžasný deník - humorné deníky devítiletého kluka doplněné
vtipnými kresbičkami
Prsten černého rytíře - dobrodružná výprava do středověku, při
které se čtenář stává jejím hlavním hrdinou a záleží jen na jeho
rozhodnutích, jak se bude příběh vyvíjet dál
Šarlotina pavučinka - jedna z nejslavnějších dětských knížek
vypráví napínavý příběh o opravdovém a věrném přátelství
Mgr. Zuzana Vyskočilová

KULTURA V OBCI
MIKULÁŠ 2011
V pátek 2. prosince 2011 proběhla před kosteleckou radnicí již tradiční Mikulášská
nadílka. Kulturní program začal chvíli po 16 hodině. Úvodního slova se ujal starosta
města Ladislav Hynek, který přivítal všechny přítomné děti a jejich rodiče, popřál
všem krásné vánoční svátky a na jeho pokyn se poprvé v letošním roce rozsvítil
vánoční strom. Následovalo vystoupení dětí z mateřské a základní školy s vánoční
tématikou, plné říkanek, básniček a písniček. Po jejich vystoupení jsme mezi sebou
uvítali čerty, kteří k nám přišli přímo „pekelnou bránou“ a rozeběhli se pro zlobivé
a nezbedné děti. Samotné čekání na Mikuláše nám zpříjemnila hudební skupina
No Problém, která zazpívala tradiční vánoční koledy. Kromě kulturního programu
bylo pro všechny návštěvníky připraveno bohaté občerstvení, které kompletně zajistili
naši dobrovolní hasiči, bez jejichž pomoci bychom tuto akci nemohli vůbec
zorganizovat. Nachystali pro nás teplý čaj, punč, svařené víno, k zakousnutí párky a
klobásky.
Po 17 hodině mezi nás zavítal Mikuláš se svou družinou a pro všechny hodné děti
měl nachystaný Mikulášský balíček se sladkostmi a ovocem. Celý večer byl zakončen
nádherným ohňostrojem. Podvečerem nás také provázela hudba p. Petra Petříka.
Touto cestou bych ráda poděkovala nejen organizátorům, ale i všem ostatním
dobrovolníkům, kteří celou akci dotvořili svou účastí. Děkujeme také panu
Kopečnému za bezplatné poskytnutí jeřábu na dovoz a postavení vánočního stromu.
Ing. Radka Grygarová
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Na titulní stráně novinek je reprodukce kresby významného českého malíře
Bohuše Čížka. Narodil se 12. února 1913 v Lešanech. Základní vzdělání
získal na škole v Kostelci. Zemřel v Praze 19. září 1989 po dlouhé těžké
nemoci, která jej v posledních letech života uvrhla na invalidní vozík. Měl
dvě dcery, starší Hana Dvořáčková je také výtvarnicí.
Zemský zákon ze dne 5. dubna 1873 nařizoval, že v obcích a městech musí
být zřízeny hasičské sbory. Obecní zastupitelstvo, i když obec byla
na tehdejší dobu velmi zámožná a rozsáhlá, se tomuto nařízení vzepřelo.
Proto okresní hejtman námitky obce neuznal a vyzval obecní zastupitelstvo,
aby hasičský sbor zřídilo. Obecní zastupitelstvo se na schůzi 28. listopadu
1880 usneslo, že dá finanční prostředky, pokud v obci hasičský sbor vznikne.
Stalo se tak teprve 4. listopadu 1882. Ve skutečný život však hasičský sbor
vešel o svatodušních svátcích 13. května 1883. Při této příležitosti byla
v kostele sv. Jakuba sloužena mše za blaho a rozkvět hasičského sboru.
Náčelníkem byl jednohlasně zvolen rolník František Fučík, který byl od
počátku duší celého projektu.
13. března 1877 se v Kostelci narodil Vítězslav Opluštil, učitel, který
se významně zabýval jazykozpytem a dějepisem. Byl starším bratrem Zdeňka
Opluštila (2.12.1885 – 18.2.1939), také učitelem a také známým
vlastivědným pracovníkem a odborným spisovatelem. Jejich otec Jan
Opluštil (nar. 1.9.1852) byl učitelem na zdejší škole, kde má také pamětní
desku.
26. srpna 1889 se konala slavnostní zahajovací jízda vlaku na trati Prostějov
– Třebovice v Čechách, která tehdy byla zdolána za 4 hodiny 12 minut.
13. září 1889 byla již tato trať využita pro velké císařské manévry, kterých
se zúčastnil arcivévoda Eugen. Celkový náklad byl z počátku vyčíslen
na 3,5 milionu zlatých. Nakonec se však o 1 milion prodražil. V roce 1989
při oslavě 100. výročí vzniku trati vytvořil pražský malíř a grafik Jiří Bouda
grafický soubor všech 26 zastávek na trati.
14. října 1871 se v Kostelci narodil František Losík, poštovní úředník. V roce
1895 přivedl do Kostelce svého přítele básníka Petra Bezruče, tehdy ještě
Vladimíra Vaška, se kterým pracoval v Brně na poště. Jeho otec zde byl
starostou a v Kostelci se zastavili, když spolu cestovali na národopisnou
výstavu v Praze. Zemřel 8. března 1961 v Brně a je pochován na kosteleckém
hřbitově.
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15. března 1904 se v Kostelci narodil Josef Vaca. Učitel, národopisný
pracovník, básník a spisovatel. Josef Vaca byl sólistou souboru Moravských
učitelů. Žil a tvořil v Náměšti na Hané. V olomouckém rozhlase vedl rubriku
„Hanáckého“ vysílání. Zemřel 11. srpna 1966 v Olomouci.
21. ledna 1957 zemřel v Praze legendární hanácký vypravěč „stréček“ Matěj
Křópal z Břochovan. Vlastním jménem Valentin Šindler, rodák z Choliny
u Litovle, kde se narodil 30. ledna 1885. Byl operním pěvcem (lyrický tenor)
v divadle v Brně. Se svým bratrem Václavem Šindlerem (jinak Jozéfek
Melhoba), působili v národním divadle v Brně a v Praze. Spolu s „tetičkou
Křópalkou“ několikrát hostovali a účinkovali v kostelecké sokolovně.
Josef Dolívka

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI KOSTELCE NA HANÉ
MALÍŘ A SOCHAŘ RUDOLF ŠTAFA
Narodil se 14. dubna 1925 v Jesenci, kde
také prožil své dětství. Svá jinošská léta
prožíval v Kostelci na Hané, kam se se svými
rodiči a pěti sourozenci ve svých šesti letech
přestěhoval. Zde se seznámil s místním
rodákem, sochařem Karlem Otáhalem, u
kterého se seznamoval s taji sochařského
umění. Potom se přihlásil na pražskou AVU,
kde mu byli profesory V. Sychra a K. Minář.
V roce 1947 z AVU spolu s některými
spolužáky odešel na protest proti odvolání
rektora školy O. Španiela. Odešel na pražskou
UMPRUM k profesorům dr. K. Tondlovi a
S. Sembdnerovi, který jej zaučoval do
restaurování starých fresek. Svá studia
ukončil v roce 1950. V padesátých letech, při hledání existenční jistoty, zakotvil
v Třinci, kde působil jako profesor na LŠU. Od roku 1953 působil jako podnikový
výtvarník v Třineckých železárnách. Zde se seznamuje s hutním materiálem. Při tomto
poznání si uvědomuje doposud nevyužité možnosti hutnické oceli, prutů, kolejnic a
řetězů ve výtvarném umění. Výtvarný cit jej ubezpečuje, že právě v tomto je nosné
východisko pro další tvorbu. V tvořivém a inspirativním prostředí rychle překonává
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tradiční přístup řešení kovových objektů a výrobky železáren používá k realizaci
osobitých plastik a reliéfů. Strohé, ale ušlechtilé tvary a specifická úprava materiálu
jsou považovány za nový vklad do světa umění. Jeho kovové plastiky jsou rozesety po
celém Třinci a severní Moravě. Pro Prostějov vytvořil v roce 1969 pamětní desku
hudebnímu skladateli Vladimíru Ambrosovi (v Rejskové ulici) a před budovou nové
školy v Kostelci na Hané v roce 1997 zhotovil kovovou plastiku Květ Svobody.
Reakcí na sovětskou okupaci v roce 1968 je realizace jeho kovové plastiky „Totem
svobody“ před Domem spojů v Třinci. Na uctění památky smrti Jana Palacha v roce
1969 vytvořil plastiku Katedrála za Jana Palacha, která byla vystavena ve stejném roce
v Zagrebu (Jugoslávie), před naším obchodním pavilonem. Socha musela být
odstraněna a za toto dílo byl prohlášen „nepřítelem socialismu“ se všemi z toho
plynoucími důsledky pro lidskou existenci i zaměstnání. Musel se také vzdát externí
pedagogické činnosti na LŠU, k níž se mohl vrátit až v roce 1989. Na škole pak
působil až do roku 1992. Zúčastnil se desítek výstav jak u nás, tak i v zahraničí.
V roce 1968 a 1983 měl samostatnou výstavu v Kostelci na Hané a v roce 1968 se
zúčastnil výstavy Výtvarníci Prostějovska v Muzeu Prostějovska.
Josef Dolívka

Poznámka
Ve 3. čísle Kosteleckých novinek v rubrice Významné
osobnosti Kostelce na Hané, na str. 7 u článku Scénograf
Květoslav Bubeník, nebyla omylem zveřejněna jeho fotografie.
Pro úplnost údajů ji zveřejňujeme.

TRADIČNÍ KOVÁŘSTVÍ
UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ STAWARITSCH
Historie uměleckého kovářství Stawaritsch sahá až do roku 1991, kdy Alfred
Stawaritsch, tehdy mistr odborného výcviku na SOU Lutín se svými syny, Ivem
a Milanem, začíná po malých krůčcích budovat kovářskou dílnu v Kostelci na Hané.
Ta je slavnostně otevřena 4. 8. 1992, čímž se vyplnil životní sen Alfreda Stawaritsche
o vlastním kovářství a vlastní dílně. Práci kováře začal Alfred Stawaritsch poznávat již
v dětství, a to v dílně svého strýce Bohumila Kratochvíla, kde se řemeslo dědilo
z generace na generaci.
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Ve svých začátcích se firma věnuje opravě různého nářadí. Její ohlas se však stále
zvětšuje a firma tak dostává první zakázky na výrobu bran, branek, mříží a plotů.
Synové Milan a Ivo svému otci v dílně pomáhají, oba se však věnují jiným profesím
a plně se kovářství začínají věnovat až později. Ivo Stawaritsch zde začíná pracovat na
konci roku 1992. V roce 2001 absolvuje kurz kresby u profesora Alfreda Habermanna,
mistra kovářství. Milan Stawaritsch nastupuje do kovářství v roce 2002.
Kovářská dílna byla postupně vybavována novými stroji a v roce 1999 zvětšena
o další prostory, čímž došlo k navýšení výrobní kapacity a nakoupení dalších strojů.
Roku 1997 se kovářství Stawaritsch poprvé účastní kovářského sympozia na hradě
Helfštýně, kde v roce 1999 zaznamenává svůj první úspěch – 3. místo v kategorii
demonstrované práce za Misku na ovoce. V následujících letech Stawaritschovi na
Helfštýně získávají dalších, celkem 8 ocenění, a to v letech 2001, 2003, 2004, 2005,
2007, 2008 a 2009. Zatím poslední ocenění firma získala v roce 2010, kdy
na Hefaistonu obdržela 1. místo za restaurování barokní brány, která je vstupní branou
kostela sv. Jakuba v Kostelci na Hané.
V roce 2005 se kovářství poprvé účastní i dalšího kovářského sympozia
v Brtnici - Brtnických kovadlin. Zde získává 1. místo v kategorii vystavené práce za
bránu. V letech 2007 a 2009 zde firma získává další ocenění za restaurování
náhrobního kříže a za vystavenou bránu.
Roku 2005 se také kovářství poprvé účastní kovářského sympozia v Dunajské
Lužné na Slovensku. Zde je v témže roce a v roce 2006 oceněno 1. místem
za vykovanou misku a slunečnici.
Nejen díky účastech na různých kovářských akcích, kvalitě a originalitě svých
prací a spokojeností zákazníků je umělecká dílna rodiny Stawaritschových známá
nejen v České republice, nýbrž i v zahraničí. „Realizujeme naše vlastní nápady
a snažíme se pracovat vždy tak, aby byl výrobek funkční i estetický zároveň“, říká
Alfred Stawaritsch. „Hlavním cílem naší práce je spokojený zákazník. Při výrobě
se snažíme co nejvíce vycházet z představ našich zákazníků, které jsou často velmi
různorodé“, dodávají Ivo a Milan Stawaritschovi.
Důkazem kvality a profesionality kosteleckých kovářů je i to, že v roce 2010
Alfred Stawaritsch od ministra kultury České republiky obdržel titul Nositel tradice
lidových řemesel a stal se tak třetím kovářem, kterému bylo toto ocenění uděleno.
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Firma se v současné době věnuje výrobě různých výrobků - od interiérových
doplňků přes zábradlí, branky, brány, mříže, ploty, vývěsní štíty až po kliky, plastiky,
svícny apod. Mnoho ocenění z oblasti restaurátorství také svědčí o tom, že úroveň
restaurování historických výrobků je velmi vysoká.
Přestože je dílna velmi moderně vybavena stroji, které kovářům ulehčují jejich
těžkou práci, drží se kováři stále osvědčených postupů, díky kterým jsou výrobky
z kovářské dílny Stawaritsch nezaměnitelně originální. Kromě výše uvedených
kovářských sympozií se firma také každoročně účastní i dalších kulturních akcí, jako
je mj. Josefkol v Čechách pod Kosířem, díky kterému Stawaritschovi oživili další
kovářskou tradici – okování loukoťových kol, natahování železných ráfů a opravu
kování dřevěných vozů a kočárů. Firma se také prezentovala výstavami v Kostelci na
Hané, Čelechovicích na Hané a v Náměšti na Hané. Velice často jsou také kováři
z Kostelce vidět v různých médiích, mj. v Toulavé kameře, Folklórním magazínu,
Hranicích dokořán apod.
Umělecké kovářství Stawaritsch je rodinná firma s 20-ti letou tradicí, jejíž výrobky
se nachází po celém světě – nejdále až v Izraeli. Nejen proto jsou kováři
Stawaritschovi právem považováni za špičku v oblasti kovářství.
Adam Stawaritsch
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Z PAMĚTÍ KOSTELECKÉHO LEGIONÁŘE – II. ČÁST
Ještě jedenkrát vybírám několik ukázek z působivého „Životopisu“ vojáka
rakousko-uherské armády, ruského zajatce a posléze legionáře východní fronty
I. světové války. Přečtením jeho díla, které je přinejmenším úctyhodné, jsem se o této
válce dověděla mnohem víc, než studiem na našich školách mé doby. V minulé
ukázce jsme s naším, tehdy ještě rakousko-uherským vojákem, připutovali až
do Kolomeje a odtud, po krátké zastávce, do cíle, kterým je bukovinské město
Kocmaň, na úbočí ukrajinských Karpat.
Pokračování z pamětí.
V tomto městě vedli jsme život družný a na válečnou dobu dosti pohodlný,
ba veselý. Každý den dopoledne i odpoledne byl několikahodinový výcvik. Jaké to
však bylo pohodlí proti pozdějšímu životu v zákopech! Navštěvoval jsem po večerech
šikovatele Adolfa Vacu z Bílovic a Vojtěcha. Proklínali jsme vojnu a toužili po vlasti,
která se nám zdála tím krásnější a milejší, že byla od nás tak vzdálená….. A čas
odchodu na frontu se blížil. Utichaly písně, myšlenka, že mnohý z nás se nevrátí zpět,
tížila hlavy všech. V Kocmani jsme pobyli od 15. ledna do 10. února (1916). Ten den
ráno odcházíme v plné polní k Černovicím a dál, stále blíž frontě. Pěší cesta, dlouhá
40 kilometrů s těžkou výzbrojí, byla plná strastí a únavy. Směrem k Raranči už občas
hvízdne zbloudilá kulička. Jsou to první zvuky toho koncertu fronty, které nesou
sebou zkázu a smrt….
Jdeme do okopů, bdělí ruští dělostřelci už nám posílají první pozdravy z děl.
17. února jdeme ze zálohy do první linie. Naší četě je přidělen nejhorší úsek,
tzv. trychtr, vpřed vysunutý okop, který je terčem ručních i puškových granátů a min.
Večer se hlásím do trychtru na službu. Šťastné rozhodnutí! Za několik minut dopadlo
za nás, odkud jsme přišli, několik těžkých min. Následky strašné, čtyři hoši roztrháni,
tři těžce raněni. Uvědomuji si ono zvláštní vnuknutí, které mne přímo pohánělo, hlásit
se hned na službu. Chránil mne můj anděl strážný, můj křestní symbol nebo
medailonek Panny Marie, zvednutý z chlévské mrvy, který u sebe nosím? Ať je tomu
jakkoliv, byl jsem podvědomě odveden z místa zmaru a zkázy. Ráno vidíme spoušť
po minách, beztvaré zbytky těl, zpřerážené trámy, prkna, jámy, toť dílo strašné té
zbraně. Zákopové stravování je bídné. Trychtr je peklo pod trvalým ostřelováním
minami, ručními i puškovými granáty, dokonce zákopovými děly. Cítit to zde
hřbitovem. Za pět dnů ztrácí naše četa deset mrtvých a sedm raněných ze čtyřiceti
mužů, sapery v to nepočítaje. Vyvázneme-li odtud se zdravou kůží, bude to zázrak!
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Večer jsem dostal službu na dělostřelecké pozorovatelně. Té noci padli v trychtru na
mém stanovišti dva hoši a vedle byli tři raněni. Zase jakási vyšší moc mne odvedla
z místa zkázy (pozn.: podobné situace se ve vojenském životě našeho pisatele opakují
několikrát).
Ráno jdu pro snídani. U vchodu do okopů leží padlí druhové, žeň morány dnešní
noci. Denně jich bývá kolem desíti. Trvalá vánice, prohazujeme okopy, za hodinu,
za dvě jsou opět zaváty. Jsme promočení, oblečení na nás mrzne, plášť je jako
plechový, knoflíky se tím urvaly, drží jen řemenem. Nikde místo k ohřátí, k osušení,
je to k zoufání, kdo zůstal stát, usíná vestoje…. Pátého dne se hlásím nemocen
a s omrzlinami na rukou i nohou. Je nás u prohlídky polovina čety, a tak je to prý
u celého pluku. Lékaři žádají okamžité vystřídání. Ještě téhož dne večer odcházíme
z okopů do zázemí na měsíční odpočinek. Cesta závějemi, vysokým sněhem, pouze
za tmy, dvacet pět kilometrů do Staré Žušky u Černovic. Po patnácti dnech v první
linii, v okopech, bez odpočinku, s ubohou stravou, v jediném oblečení, jsme naprosto
vyčerpaní. Jen vědomí, že jdeme na odpočinek dodává nám síly. Ráno jsme dorazili
na místo a jsme ubytováni po rusínských chalupách. Odpočíváme, před očima však
běží jako film střelba, výbuchy, mraky dýmu a prachu valí se nad zákopy, mrtví,
ranění, rozervaná těla, létající až do vzduchu. To se nedá zapomenout.
Denně cvičíme, řežeme proutí na oplétání okopových stěn. Je ho tu všude plno.
Však řeka se také jmenuje Prut. Večer se scházíme na besedu, přichází Mlčoch
z Bílovic, bydlí se mnou táta Rolný ze Stařechovic. Zpíváme. Nikdy neopomeneme na
„Kde domov můj“. Snad nikdo a nikdy nevložil do této písně tolik citu, touhy a lásky
jako jsme do ní vkládali za těchto jarních podvečerů. Tu naučili se všichni milovat
vlast svou a toužit po ní. A kdo slyšel na bojišti blouznit umírajícího o Čechách
a vlasti, kdo pozoroval oči raněných a nemocných jak hledají směr k západu mířící,
ten do smrti bude myslet na vlast jen s posvátnou úctou.
Potud další část z pamětí kosteleckého legionáře. Ještě mnoho a mnoho zažije jako
ruský zajatec a později jako československý legionář, než se dostane zpět do své
milované vlasti. Jeho cesta započala 3. ledna 1916, domů se vrátil 5. srpna 1920.
Ochuzen o čtyři a půl roku života se svou rodinou, bohatší o těžce nabyté zkušenosti.
Měl to štěstí, že se vrátil. Mnohým to dopřáno nebylo. Svá vzpomínání končí
takto - v zahrádce a za ní dál hladím pohledem známá mi místa milá, požatá pole
kolem a plní se mi přání mé po celou dobu války: „já bílá oblaka na nebi domova
a rodné chaty kouř modravý zřít bych chtěl“!
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Po přečtení příběhu tohoto legionáře chodím dnes se zcela jinými pocity kolem
pomníku padlých u školy, tak nějak vědoměji.
Tak si říkám, jestli by se z těchto pamětí nemělo číst dětem ve škole.
Perličky:
Bylo by jich hodně, ale vybrala jsem z textu dopisu rodičům domů. Slova stará 92
let se mi zdají natolik aktuální, že je přidávám ke vzpomínkám: „Velká škoda,
že nemůžeme se plně radovat z naší republiky. Zase v ní bují politické třenice a ty
nám a republice neprospějí. Vinu nesou ovšem v prvé řadě vůdcové jednotlivých
politických stran a redaktoři časopisů, kteří národ k štvanicím podněcují…“
Ačinsk 10. XII. 1919 (střední Sibiř poblíže řeky Jeniseje a města Krasnojarsku,
už tedy v legii, při její strastiplné cestě do Vladivostoku)

1.
2.

Jeden z vojáků je autor vzpomínek
před nástupem na frontu
Tak to vypadalo v Bílovicích v době,
kdy se zde narodil (4. 1. 1889) autor
„životopisů“

Oprava chyby z KN č. 3/2011 str. 11: průsmyk Jasinský nikoliv Psinský
MUDr. Bohunka Buzziová
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OHLÉDNUTÍ
5. srpna 2011 uplynulo 50 let od úmrtí prvního kosteleckého varhaníka pana Josefa
Pírka. Kostel je samozřejmě mnohem straší. Podle dobových pramenů, do jeho
jmenování varhaníkem, hrávali na varhany rektor nebo kantor školy.
Do Kostelce přišel Josef Pírek v roce 1909, po ukončení varhanické školy v Brně.
1. října 1910 byl jmenován oficiálně dekretem varhaníkem a ředitelem kůru v Kostelci
na Hané, jmenován byl tehdejším farářem P. Janem Ryšavým. S výjimkou 1. světové
války vykonával tuto funkci téměř padesát let. V Kostelci se seznámil s Andělou
Smutnou, kterou si vzal za ženu. Bydleli na Rynku v domě č. 133. Manželství bylo
bezdětné, ale dětem se věnovali velmi aktivně. Pan Pírek vyučil mnoho kosteleckých
dětí hře na housle a zpěvu.
Oba byli činní jako přispívající členové několika katolických spolků. Pan varhaník
byl spoluzakladatelem Matice svatohostýnské a členem jejího výboru. Na jeho činnost
pro kostelecký kůr dodnes vzpomíná například paní Františka Greplová, paní Marie
Körnerová aj. Založil Katolický soubor, který účinkovával mj. při operetách
v Katolickém domě. Jeho jméno zůstalo zachováno i v drobnějších skladbách
a úpravách v notovém archivu zdejšího kůru.
Manželé Pírkovi odpočívají na zdejším hřbitově v hrobě rodiny Smutných. Ve
funkci jej vystřídal pan Jiří Dvorský, který byl varhaníkem v Kostelci 45 let.
V souvislosti s touto
vzpomínkou
nemohu
opomenout jméno pana
učitele Jakšíka. Krátkou
dobu učil na zdejší škole
a hrával v kostele na
varhany. „Odměnou“ za
tuto činnost a jeho
přesvědčení byl vyhazov
ze školství. Živil se poté
těžkou fyzickou prací.
Manželé Pírkovi – fotografie z rodinného alba p. Františka Smutného.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SBĚR PAPÍRU
Tradičně se na naší škole v podzimních a jarních měsících koná sběr starého
papíru. Tentokráte to bylo 6. a 7. října. Do této společné akce se zapojily všechny
třídy, ale ne se stejným nasazením. Největší množství nasbíraly třídy 3.B, 7.B a 9.A.
Celková částka, kterou si firma ADIEKTA odvezla z naší školy, činila 7 248 kg.
Doufáme, že třídy, které se tentokrát ocitly na konci pořadí, nás příští sběr v jarních
měsících mile překvapí.
Mgr. Jarmila Marcinová
EXKURZE OLOMOUC
V pátek 21. října 2011 se třída 9.A zúčastnila exkurze do Olomouce. Sraz jsme
měli na hlavním nádraží v Prostějově a v 8 hodin jsme odjížděli do Olomouce. Za půl
hodiny jsme byli na místě. První kroky vedly na náměstí u Krajského úřadu, kde nám
paní učitelka Řepková a pan ředitel Marcin, kteří s námi jeli, zopakovali úkoly
a předali mapu s vymezeným územím našeho pohybu. Pak následoval rozchod. My
jsme na KÚ jeli výtahem až do 18. patra, odkud byl nádherný výhled na celou
Olomouc. Naše skupinka jela tramvají do centra města, kde jsme navštívili
Arcibiskupský palác a měli tu čest, že jsme potkali současného arcibiskupa Jana
Graubnera. Následovala prohlídka Univerzity Palackého, Horního a Dolního náměstí,
radnice, kostela sv. Mořice, sloupu nejsvětější Trojice, Neptunovy kašny a další
památky. Po celou dobu jsme odpovídali na otázky a plnili zadané úkoly. Párkrát jsme
se ztratili, ale pokaždé si našli správnou cestu. Ve 12 hodin jsme měli sraz u orloje
a po odbití hodin jsme dostali rozchod na oběd. Do Prostějova jsme přijeli v 15 hodin.
Myslím si, že z této exkurze jsme si odnesli spoustu informací a určitě se líbila
všem spolužákům.
Eva Holoubková 9.A
Výlet do Olomouce se mi osobně moc líbil, viděli jsme hodně památek a dozvěděli
se zajímavé informace. Doufám, že výlet do Prahy, který nás čeká, bude ještě lepší.
K. Hrochová 9.A
Zpátky domů jsme jeli plni dojmů a s krásnými vzpomínkami. Tento den se mi
opravdu líbil, doufám, že taková bude i Praha.
H. Oklešťková 9.A
Památek jsme prošli poměrně dost a o všech jsme zjistili, co jsme měli. Podle mě
se exkurze povedla, chovali jsme se tak, jak jsme měli a dodržovali jsme školní řád.
I učitelé byli s exkurzí a chováním žáků spokojeni.
J. Dvořák 9.A
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DEN STROMŮ NA I. STUPNI ZŠ KOSTELEC NA HANÉ
Stromy nás obklopují na každém kroku. Člověk měl odedávna v úctě stromy, které
mu poskytovaly mnoho užitečného. Den stromů – je den, kdy stromy slaví svůj svátek
(20. října v ČR). Naše motto k tomuto dni znělo: „Znáš stromy, které potkáváš cestou
do školy?“ Každá třída dostala za úkol seznámit ostatní žáky s určitými stromy, které
rostou po cestě do školy. Žáci si vyhledali informace, přinesli větvičky, otisk kůry,
plody, fotografie a vše zpracovali ve skupinách do podoby plakátu. Jednotlivé plakáty
se vystavily v prostorách školy. Žáci se dozvěděli plno zajímavých informací o
stromech a zároveň si prohloubili své znalosti. Nakonec každá skupina nebo žák
složili báseň o přírodě.
Podzim
Nela Šnoblová
Hrajeme si u domu,
listí padá ze stromu.
Je tu podzim, vítr fouká,
myška z díry na mě kouká.
Ptáčci se na cestu dají,
do teplých krajin odlétají.
Pouštíme si draky,
zaženou nám mraky.
Mgr. Jana Dufková
AKCE „MOSTY“ 6. ROČNÍKŮ
Ve dnech 6.9. – 9.9.2011 se uskutečnil již tradiční adaptační pobyt žáků 6. ročníků
ZŠ na Baldovci. Tato akce slouží ke stmelení kolektivů a k lepšímu vzájemnému
poznání žáků, protože do 6. tříd nastupují i noví žáci ze spádových škol. Akce se
zúčastnili téměř všichni žáci 6. ročníků a jejich třídní učitelky. Program pobytu
připravila p.uč. Šárka Kvapilová spolu se čtyřmi žáky 9. třídy, kteří během pobytu
působili zároveň jako instruktoři. Hlavním tématem letošního kurzu byli „Piráti
z Baldoviku“ (volně inspirováno filmem Piráti z Karibiku), tudíž se šesťáci na pár dní
proměnili v piráty a vydali se na pouť za Černou perlou, během níž museli zdolat
spoustu úkolů a překážek. Všichni, kdo se kurzu účastnili, ho hodnotili jako velmi
vydařený a nezbývá než doufat, že akce přispěla k úspěšnému startu žáků na 2. stupni
ZŠ, k jejich lepšímu vztahu ke škole, ale hlavně k sobě navzájem…
Mgr. Šárka Kvapilová
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POJĎTE SI HRÁT S KOŤATY ANEB ZAČÍNÁME SPOLU
Tak jak už je na naší škole zvykem,
poslední srpnový den stráví prvňáčci se svými
rodiči spolu s učiteli na Lovecké chatě v Horce
nad Moravou. Ráno kolem osmé hodiny jsme
se všichni sešli na Lovecké chatě, kterou
lemují lesy a louky CHKO Litovelské
Pomoraví. Budoucí prvňáčky přivítali tentokrát
kocourek Canfourek a kočička Pacička – třídní
učitelky Mgr. Kateřina Humeníková a Mgr.
Marie Zelinková. Děti byly nejprve rozděleny
do třídních kolektivů, poté se svou paní
učitelkou odešli na louku, kde si zahrály
několik seznamovacích her a naučily se novou
písničku i s tanečkem. Jejich rodičů se zatím
ujaly další paní učitelky, se kterými se zapojily
do her na utužení kolektivů. Po svačince děti a
rodiče čekalo společné vyrábění – kočičí ouška. Po vydatném obědě jsme se všichni
pustili do sportovních disciplín. Děti si vyzkoušely hrát minigolf, zvládnout lanovou
dráhu, jezdit na koni, skákat na trampolíně a obratnost při přecházení lávky. Na konci
dne na děti čekal pan král – vládce všech pohádek. Ten pasoval děti do řad prvňáčků.
Děti ještě ukázaly rodičům písničku s tanečkem, všichni jsme se rozloučili a plni
dojmů jsme odjížděli zpět domů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
PODZIM V MŠ
Každé roční období přináší do mateřské školy mnoho námětů i plno radosti pro
děti. Děti se učí spoustu písní, říkadel, básní s podzimní tématikou. Seznamují
se s dary podzimu a vyrobit takového panáčka „Podzimáčka“ už není žádný problém.
Děti využily např. dýně, kukuřice, barevné listí, kaštany, jeřabiny aj. V rámci
podzimního tématu „Čas jablíčkové vůně“ si ve třídě vytvořily pekařskou dílnu
a upekly pravý domácí štrůdl. Vybaveni zástěrkami a dobrou náladou se pustily do
práce. Strouhaly jablka, válely těsto, a moc se těšily, jak si pochutnají. Po obědě
se dočkaly a sedm upečených a voňavých „nohavic“ nestačilo. Děti si slíbily,
že pečení si před vánocemi určitě zopakují. Děkujeme všem rodičům, kteří ochotně
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přispěli potřebnými surovinami a kuchyňskými potřebami a paní kuchařkám, které
dětský výtvor upekly.
Bubnování pro radost
Pro starší děti jsme připravili akci „Bubnování pro radost“. Do mateřské školy
přijel pan V. Kratochvíl se svým hudebním programem „Povzbuzování sebevědomí
i zážitky z vlastní hudební tvorby“. Děti se seznámili s některými nástroji z Ameriky,
Afriky a Austrálie. Vysvětlil dětem použití těchto nástrojů a z čeho jsou vyrobeny.
Dostatek těchto nástrojů umožnil dětem se aktivně zapojit. Nejvíce děti zaujala
společná hra na africké bubny, podle jejich zapojení a pohotové reakce bylo zřejmé,
že bubnují opravdu pro radost. Děti také měly možnost poznat, jak lze přeměnit
„přebytečnou“ energii na harmonizující zvuky.
Celá mateřská škola by ráda poděkovala MO ČSSD a GOLF Resort Prostějov,
od kterých obdržela finanční částku (celkem 10 000,- Kč). Děti tak čeká bohaté
vánoční překvapení.
Ivana Kalábová, ved.uč. MŠ

DOMOV PRO SENIORY KOSTELEC NA HANÉ
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
Přesto, že se i v našem zařízení odrazila neutěšená sociální situace, a to formou
snížených dotací na provoz domova, snažili jsme se našim klientům zpestřit pobyt
v domově různými kulturními akcemi. Nedostatek financí nahrazoval personál
výrobou vlastní dekorace a pomůcek. Nechtěli jsme
zkrátit naše uživatele o zavedené oblíbené akce,
jako bylo „Opékání selete“ nebo společná akce
s rodinnými příslušníky „Karibik párty“. Zajistit
sponzorování těchto výdajů se stává tvrdým
oříškem, proto je nutno poděkovat všem, kdo
jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu
slavností. Díky jim byla zachována úroveň obou
akcí a odezva na ně ze stran klientů i veřejnosti byla
velmi pozitivní. Mimo těchto dvou hlavních
programů jsme zorganizovali „Vítání jara“, „Pálení
čarodějnic“, „Vinobraní“.
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Pracovníci v přímé péči organizují
cvičení paměti, společná cvičení
pohybová, společné vaření, posezení u
čajů, videokavárnu, čtení z bible a
jednou za měsíc koná místní kněz otec
Matyáš mši svatou v kapli domova.
Protože náklady spojené s vystoupením
profesionálních skupin jsou značně
vysoké, musíme touto cestou poděkovat
otci a synovi Tomanovým, kteří v našem zařízení zajišťují ochotně program za cenu
přijatelnou našim podmínkám. Stejně tak je nutno ocenit i pravidelná vystoupení pana
Antonína Koredu z Kostelce, který naše důchodce oblažuje hrou na harmoniku.
Jistě jste si všimli vždy upravené zahrady u domova. Jsem velmi rád, že tento
krásný kout s fontánkou v horkých dnech poskytuje prostor k příjemnému odpočinku
nejen obyvatelům domova, ale i všem kosteleckým občanům. Je na místě poděkovat
zaměstnancům domova, kteří se ve svém volném čase věnují údržbě a úpravě okrasné
zeleně. Jsme pyšní na to, že tento okrasný prostor plný zeleně je využíván a patří
k těm nejhezčím relaxačním a odpočinkovým místům v Kostelci.
Nejen pro školní mládež, ale i pro důchodce jsou organizovány různé soutěže
a sportovní klání. Do těchto soutěží a výstav se zapojují i naši obyvatelé. V říjnu
tohoto roku se náš klient a občan Kostelce pan Jakub Hochvald účastnil se svými
výrobky výstavy ručních prací seniorů v Lipníku nad Bečvou pod názvem „Pro radost
a potěšení“. Je obdivuhodné, s jakou trpělivostí vyráběl své výrobky z papíru a dřeva.
V letošním roce se již z důvodu velmi špatného zdravotního stavu obyvatel
domova nemohla uskutečnit společná pouť obyvatel domova a obyvatel Kostelce na
Hané na Hostýn. Jako náhradu jsme volili časově méně náročný zájezd do arboreta
v Bystrovanech u Olomouce.
Pro obyvatele chystáme ještě před Vánocemi vystoupení chrámového sboru a
předvánoční vystoupení souboru Zdeňka Černohouze „Veselé vánoce s písničkou“.
Všem našim obyvatelům i obyvatelům Kostelce přejeme krásné prožití vánoc a mnoho
úspěchů v příštím roce.
Alena Přecechtělová, David Ševčík
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
VÝROBA PODZIMNÍČKŮ
Nastal podzim, a s ním nám příroda nabízí své krásné přírodní suroviny, jako jsou
kaštany, barevné listí, jeřabiny, šípky, žaludy atd. Proto jsme se již v tomto roce
podruhé sešli ve farním areále, s dětmi a jejich rodiči, kteří rádi malují a tvoří výrobky
na tzv. výrobě „Podzimníčků“. Děti si malovaly, vyráběly draky, ozdobné svíčky, růže
z listí, navlékaly jeřabiny i šípky apod. Z materiálu jsme ještě použili korek, skleničky
od přesnídávek, čajové svíčky a mořské mušličky. Celé odpoledne nám všem příjemně
uběhlo a všechny výrobky jsme mohli shlédnout v našem kostele sv. Jakuba Staršího.
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se zúčastnili, a už se těšíme na příští tvořivost.
Za Římskokatolickou farnost
Gabriela Spurná, Eliška Bubeníková, Zdena Novotná
FIT VÍKEND V ŠUBÍŘOVĚ
10. – 11. 9. 2011 TJ Sokol Kostelec na Hané – oddíl aerobiku podnikl svůj
1. fit víkend do blízkého Šubířova (Penzion Pohoda). Cílem tohoto relaxačního pobytu
bylo zacvičit si, poznat přírodu Konicka a též vylepšit a oživit cvičební trénink.
Po příjezdu na penzion jsme si naplánovaly turistické trasy na celý pobyt. Naše
ubytování se nacházelo v kraji Drahanské vysočiny. V současné době má Šubířov
i s osadou 270 stálých obyvatel. Dnešní Šubířov je zajímavou rekreační lokalitou
s řadou chat a chalup. Obec obklopuje krásná příroda, okolní lesy jsou rájem houbařů.
Krásné letní zářijové počasí se nabízelo k dlouhým výšlapům do okolí. Za oba dva
dny jsme nachodily 40km. Sobotní večer se odehrával u táboráku při hře Aktivity.
Naše
provedení
pantomimy
ve večerních hodinách byl zážitek.
Nejenom, že nás bolely nohy od
nachozených kilometrů, ale i břicho od
smíchu, který se nedal zastavit. Tyto
úžasné dva dny jsou nezapomenutelné
a zůstanou krásnou vzpomínkou. Pro
velký úspěch toto ženské soustředění
proběhne příští rok znovu.
TJ Sokol – oddíl aerobiku
Zdena Paráková
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FC KOSTELEC NA HANÉ
KOPANÁ V KOSTELCI
Kopaná v Kostelci má celkem 10 družstev a mým úkolem se bude velmi stručně
zmínit několika větami o tom, jak se jednotlivým mužstvům v letošním soutěžním
ročníku 2011/12 dařilo.
MUŽI „A“
Hrají už několik let 1.B třídu, vždy se drželi uprostřed tabulky, ale v minulém
ročníku 2010/11 patřili celý rok mezi nejlepších pět mužstev a nakonec skončili čtvrtí,
čímž nás všechny potěšili a překvapili. Trenérem zůstal nadále Vladimír Doležel,
vedoucím mužstva Vladimír Staněk a hrajícím asistentem byl Pavel Navrátil.
K dispozici bylo kolem 15 schopných hráčů a pod jejich vedením dosahovali hráči až
dosud dobrých výsledků, což dokazuje čtvrté místo v loňském ročníku. Docházka na
tréninky kolem 80% a dalo se počítat, že mužstvo bude nadále pokračovat v dobře
rozjeté práci. Musíme přiznat, že už na konci jarních posledních zápasů jsme sledovali
určitý celkový výkonnostní pokles, a i když se trénovalo a hráči se snažili, hlavně
po střelecké stránce a v proměňování „tutovek“ jsme velmi zklamali. Pravdou je, že
jsme měli dost nemocných hráčů a zejména neúčast Tomáše Menšíka byla velmi znát.
Co se týče mužstva, odešel z rodinných důvodů Marek Zatloukal, tragicky zahynul
Josef Březina a brankář Josef Rozsíval nedostal povolení k hostování. Často bylo
nutné si vypůjčit hráče i z „B“ či dorostu a zde je nutno poděkovat trenérům, kteří
se vždy rozumě domluvili a vzájemně si vypomohli. Opravdu jsme všichni doufali,
že se na soupeře, hlavně doma, vrhneme a body budou zůstávat doma, ale opak byl
pravdou. Zaznamenali jsme velmi nečekaný vstup do soutěže (po třech zápasech
0 bodů) a když už jsme vyhráli, tak díky jedné brance max. dvěma. 1:0, 2:1 na více
gólů jsme zkrátka neměli. Staré chyby se opakovali, i když na trénincích se tomu hráči
věnovali. Jen stručně z devíti zápasů jsme získali 8 bodů – v tabulce to bylo 12. místo.
V předposledním zápase doma s Beňovem (1:5) se domluvil trenér pan Doležel
s panem Píchalem před FC na odstoupení z funkce a v posledním zápase, už vedl
mužstvo nový trenér pan Bronislav Rozsíval a vedoucího mužstva mu dělal Petr
Walter. Ten ale hned po skončení příštího zápasu sdělil předsedovi, že funkci nebere.
A tak poslední zápas doma s Lipovou vedl Petr Walter s panem Kamilem Hubeným
z Brodku u Konice, který měl zájem dělat trenéra. I poslední zápas jsme prohráli
0:2 – bez střelby se nevyhrává a v tabulce jsme obsadili s 9 body poslední 14. místo.
A to už opravdu v Kostelci dlouho nebylo. Ještěže sezóna skončila a kostelecké
fotbalové vedení čeká mnoho práce s novým trenérem, který se rozhodl, že tuto
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nelehkou funkci bere a slíbil, že sežene nějaké posily a udělá vše, aby se Kostelec
dostal z pásma sestupu.
MUŽI „B“
Situace podobná jako u „A“, ale přece jen o něco lepší – a velkou zásluhu na tom
mají hráči „A“, kteří nám pokud jsou požádáni a jak jim to rozlosování dovolí, vždy
rádi pomohli. Jedná se hlavně o Tomáše Menšíka, mimochodem jeden z nejlepších
střelců jak „A“ i „B“ a neúčast je vždy poznat. Znova je třeba vyzvednout spolupráci
obou trenérů, kteří se vždy domluvili a vypomohli si, jak to šlo. V kádru je kolem
15 hráčů – tréninky mají s „A“, protože to nedovoluje směnování, pracovní či rodinné
důvody, dojíždění atd. Trenérem je stále Emil Vybíral, kterému pomáhá Jaroslav
Vyhlídal st. Škoda, že fotbalu zanechal Mira Knápek, Jarda Kalvoda, Jan Ošťádal
(pracovní důvody), dlouhodobá onemocnění Jiřího Kamenova, Staňu Filipa.
Do mužstva se vrátili bývalí kostelečáci Robert Nováček, Staňa Filip a nový hráči
Jakub Lukášek, Jeník Stanislav. Velkou posilou je výborný útočník a střelec Jiří
Drčka, který vypomáhá, kdy je třeba. Závěrem možno říci, že „B“ je zatím na 9. místě
s 16 body a je v jeho silách se udržet ve středu tabulky (to je od 7 do 10 místa).
DOROST
Naši dorostenci hrají krajskou soutěž a to se střídavými výsledky. Vyřešili si mezi
sebou menší problémy před začátkem sezóny, které se týkaly nedostatku hráčů
a docházky jak na tréninky, tak i na zápasy. Kádr tvoří 14-16 chlapců a hlavním
trenérem je pan Ivo Vykopal a vedoucím mužstva je František Radvanský ml.
Tréninky jsou 2x týdně –
účast 90%. Za neomluvený
trénink, pozdní příchod atd.
je zaveden pokutový systém.
Kluci
sehráli
několik
opravdu výborných utkání.
Za zmínku stojí zranění
krčních obratlů u brankáře
Jakuba Menšíka, který už
přes měsíc stále marodí. Ale
přes tyto menší problémy
ukončili podzim na hezkém
10. místě.
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ŽÁCI
Letos sestoupili do nižší třídy (okresní přebor) a tam zatím opravdu válí. Hlavními
trenéry jsou Vlad. Staněk, David Jamrich a Jaroslav Navrátil. Kluci pod vedením
těchto tří borců opravdu dokazují, že fotbal hrát umí, i když někdy zahrají pod
„úroveň rozhodčích“, což velmi ovlivní celý zápas. Hráči jsou nyní po skončení
podzimní části na 3. místě. Je nutno se zmínit, že hráč Jiří Smékal zatím patří k
našim nejlepším hráčům a střelcům celé soutěže. Velkou oporou je brankář Daniel
Dostál.
ŽENY
Jen pro upřesnění – od září 2011 jsme zavedli pro velký zájem „B“, které hraje
okresní přebor na Blanensku. „A“ vzniklo v roce 2008 a hraje divizní soutěž. Trenéry
jsou Petr Merta, Mojmír Drápal a od listopadu David Mezulianik a mají k dispozici
kolem 35 děvčat. 60% jich dojíždí – tréninky měly celou sozónu 4x týdně a docházka
je kolem 90%. Byly obavy, jak holky všechno zvládnou, ale zatím nejsou žádné
problémy. Jak víte, odešly nám po Matouškové další dvě osobnosti Martina Křupková
ze studijních důvodů a podobně i Martina Pitáková. Mužstva se zejména
na soustředěních a po prvních zápasech sehrávala, ale výsledky se začaly pomalu
a jistě dostavovat a třetí kolo už to začalo. Od té doby holky válí, jedou, ničí své
soupeře. První to odnesly holky z Jihlavy 10:0 a potom hned Lipová 16:0. Holky jsou
opravdu postrachem soupeřů a dívat se na L. Tomešovou či G. Řezníčkovou v útoku
nebo v obraně K. Knápkovou, P. Látalovou, N. Urbanovou či v brance se stále lepšící
M. Mikešovou a podotýkám, že dobrých holek je mnoho a musel bych uvádět alespoň
dalších 10, je radost. Však máte možnost, vážení čtenáři, se přijít podívat osobně na
jaře, jak jim to jde. Děvčata jsou zatím svým přístupem, chováním, disciplínou
vzorem našim ostatním družstvům a jsme rádi, že tomu tak je. Zkrátka naše děvčata
„B“ se umístila v podzimní sezóně na 3. místě a „A“ na 2. místě s 19 body, jen jeden
bod od 1. místa. Na závěr sezóny měly v naší klubovně slavností rozloučení. Ukázalo
se, že jsou nejen dobré sportovkyně, ale i cukrářky či kuchařky, neboť každá donesla
něco „ze své kuchyně“ a bylo na co se dívat a potom to všechno sníst. Došlo ke
zhodnocení sezóny od trenérů, poděkování od představitelů FC p. Píchala
a p. Vyhlídala st. Vedení FC holkám zajistilo vstupenky na ligový zápas OlomoucSparta jako malou odměnu. Při hodnocení byly nejlepším jednotlivkyním předány
malé dárečky – sladkosti či doplňky z bižuterie. Děvčata mají na Olomouc malou
památku, neboť kamera je zachytila při fandění. Tedy děvčata, aby Vám ten elán a
zájem o fotbal vydržely co nejdéle a dělaly jste Kostelci radost jako dosud.
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MINIPŘÍPRAVKA A PŘÍPRAVKA
Musím jen dodat, že všichni nám dělají velkou radost. Máme celkem 12-15 dětí
od 5-ti let a i holky. Vedoucí je Juraj Šulc, kterému dle možností, je-li třeba pomáhájí i
někteří rodiče. U přípravky (starší i mladší) je hlavním trenérem Jiří Horák. Jemu patří
velké poděkování, neboť zabezpečuje většinu práce. Dále mu pomáhá Miroslav
Dohnal a dle možností Jaroslav Smékal. Máme k dispozici kolem 25 chlapců
a 1 dívku. Docházka je kolem 80%. Chlapci trénují 2x týdně, 1x v městské hale.
Chlapci se zúčastňují různých turnajů v okolí Pv, kde si vedou se střídavými výsledky
a v tabulce se umisťují uprostřed, což je dobrá vizitka do budoucnosti. Nyní čekají
kluky ještě 2 turnaje a na Vánoce se zúčastní v domácí hale turnaje za účasti
6-ti družstev. Tak ať se jim daří a dávají góly.
Fotbalisté přejí všem svým příznivcům hezké Vánoce a mnoho úspěchů v novém
roce 2012.
PhDr. Jaroslav Vyhlídal

SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ
KOSTELEČTÍ KUŠISTÉ MAJÍ ZA SEBOU VELMI ÚSPĚŠNOU SEZÓNU
„ Mistři ! Mistři ! Kdo neskáče, není SAVANA ! „ I tato hesla by mohla znít
celým Kostelcem. A proč ne?! Kostelečtí kušisté získali v letošním roce tzv.
tripl - vyhráli obě mistrovství ČR (halové a venkovní) a zvítězili v 1. lize, což je
nejvyšší soutěž. Ale pěkně po pořádku.
Výsledky ze začátku roku daly tušit, že můžeme myslet na nejvyšší příčky.
To se potvrdilo na halovém mistrovství ČR v Opavě. V soutěži družstev získalo
„A“ družstvo 1. místo a „B“
družstvo 5. místo. Když k tomu
přopočítáme 2x mistrovský titul, 2x
4. místo, 1x 6., 8. a 10. místo, tak
není divu, že jsme se stali nejlepším
střeleckým týmem. Navíc jsme
přidali v Českém halovém poháru
jednotlivců 2x 1. místo, 1x 3., 1x 4.,
2x 5., 1x 7., 1x 9., 1x 11. a 1x 14.
místo.
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Výborná střelecká forma se přenesla i na venkovní sezónu. Od začátku bylo
zřejmé, že „Kostelec bude hrát první housle“. Poprvé jsme se zaskvěli na závodě
Světového poháru v Otrokovicích. Ve svých kategoriích obsadila Hana Nedělníková
3. místo, Jaroslava Nedělníková 4. místo, František Sedláček 6. místo, Jan Nedělník
10. místo, Josef Nedělník 14. místo a Jiří Složil 16. místo. Družstvo ve složení
Jaroslava, Hana a Jan Nedělníkovi si vystříleli 4. místo.
I na základě těchto výsledků bylo do 13-ti členného reprezentačního týmu
na mistrovství Evropy v Budapešti nominováno 5 našich střelců: František Sedláček
(12. místo), Jaroslava Nedělníková (19. místo), Jan Nedělník (20. místo), Hana
Nedělníková (24. místo) a Josef Nedělník (28. místo). Naši střelci nestříleli špatně,
ale na evropské střelce stále nestačíme. Máme nedostatky v kvalitě střeleckého nářadí
a v trénincích bez profesionálního trenéra.
Vyvrcholením venkovní sezóny bylo mistrovství ČR v Ostravě. Tady družstvo
„A“ (Jaroslava, Jan a Josef Nedělníkovi) získali mistrovský titul, družstvo „B“ (Hana
Nedělníková, František Sedláček a Jiří Složil) obsadilo 4. místo. K tomu jsme
v jednotlivcích přidali 2x mistrovský titul a 2., 3., 4. a 10. místo.
V závěru sezóny si mohli někteří z nás dovolit polevit. Přesto družstvo
„A“ (Jaroslava, Hana, Jan a Josef Nedělníkovi) 1. celostátní ligu vyhrálo a družstvo
„B“ (František Sedláček, Jiří Složil a Svatoslav Kuba) skončilo na 5. místě.
V průběhu roku jsme získali nové střelce, které připravujeme na nadcházející
halovou sezónu. Doufáme, že se jim bude dařit a postupem času nám ostatním budou
svými dobrými výsledky šlapat na paty.
Všichni členové klubu přejí všem kosteleckým občanům do nového roku pevné
zdraví a osobní pohodu.
Josef Nedělník
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JSDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení kostelečáci,
dostává se Vám do rukou poslední vydání Kosteleckých novinek v letošním roce,
a jak se stalo již dobrým zvykem, ani v tomto vydání nebude chybět shrnutí činnosti
kosteleckých hasičů za uplynulé období. Nejprve krátce k represivní činnosti.
Od posledního vydání kosteleckých novinek, v září letošního roku, zasahovala
jednotka celkem 9x, z toho ve většině případů u požárů.
Pro Kostelec nejzávažnější řešenou událostí byla technická pomoc ze dne 18. září,
kdy ve staré budově kostelecké školy kvůli havárii na přívodu vody do splachovače
došlo k vytopení několika tříd a šaten v prvním patře, přízemí a částečně i sklepě. Při
zásahu jsme spolupracovali s hasiči z Vrahovic a zaměstnanci školy. Díky efektivní
činnosti na místě se nám podařilo havarijní stav napravit natolik, že nemuselo dojít
k přerušení výuky v této školní budově. Z dalších vážných událostí, u kterých jsme
zasahovali, to byl například ještě požár řadového rodinného domku ve Slatinkách
26. listopadu dopoledne. Ke dni 3. prosince, kdy je tento článek zpracováván, máme
za sebou již 43 výjezdů, z toho 12 bylo přímo v Kostelci.
Kostelečtí hasiči však nejsou jen zásahovou jednotkou, je toho mnohem více
co děláme. Například prevence patří mezi oblasti, které se intenzivně věnujeme. Již
řadu let jsme zapojeni v preventivně-výchovném programu Hasík, který si klade za cíl
proškolit všechny žáky druhých a šestých tříd v oblasti požární ochrany. Naši
instruktoři úzce spolupracují především s kosteleckou ZŠ.
Snad každý hasičský sbor pořádá ve své obci sběry železného šrotu. Ani my
nejsme výjimkou. V čem jsme však na rozdíl od okolních sborů jiní, je skutečnost,
že jsme se zapojili do ekologického programu, který má za cíl likvidaci nepotřebných
a nefunkčních elektrospotřebičů. My pomůžeme našim občanům od „nepotřebného
harampádí“ a přitom ještě uděláme něco prospěšného pro přírodu. Věříme,
že i do budoucna se tato činnost bude těšit vaší přízni.
Každoročně se podílíme i na výzdobě našeho města do vánočního kabátu.
Pravidelně ve spolupráci s panem Kopečným třeba zajišťujeme stavbu vánočního
stromku na náměstí. Ten letošní vyrost opravdu nedaleko – v Bezručově ulici
a na náměstí byl vztyčen 23. listopadu.
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Krásnou tradicí předvánočního času se stal v Kostelci Mikulášský večer. Ještě
v loňském roce tomu bylo tak, že celá řada kosteleckých organizací dala své síly
dohromady a uspořádala zábavu především pro ty nejmenší. Letos to bylo ale poprvé
jinak, největší tíha organizace a technického zajištění padla především na nás, hasiče.
Ostatní, až tedy na zástupce města a pár výjimek, se letos neúčastnili. My hasiči jsme
tedy postavili podium, pomohli s výzdobou, zajistili jsme osvětlení, v polní kuchyni
uvařili horké nápoje a na grilu připravili něco na chuť. Požární dohled u ohňostroje
byl již jen pomyslnou třešničkou na dortu. Ten z vás, kdo 2. prosince před radnicí byl,
si snad odnesl jen ty nejhezčí zážitky, a s naším zajištěním byl spokojen.
Opět bych mohl psát samozřejmě ještě o mnoha dalších akcích, u kterých jsme
byli, které jsme pořádali, nebo které alespoň podporujeme. Ale věřím, že tento malý
souhrn stačí k tomu, abyste si udělali obrázek o tom, jak naši hasiči fungují,
a že skutečně nezahálí.
Dovolte mi závěrem, abych vám jménem svým, i všech kosteleckých hasičů,
popřál příjemné prožití svátků vánočních, šťastný nový rok a pokud to situace dovolí,
ať se scházíme pouze u příjemných událostí a ne ve chvíli kdy vám budeme vyjíždět
na pomoc. www.hasiciknh.cz
Petr Látal
velitel sboru a JPO II KnH
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