Vítání občánků - 7. 5. 2022

červen - 2022

2 Kostelecké
novinky

Sbor
dobrovolných
hasičů
Kostelec na Hané
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Program:
10:00
14:00
14:30
15:00

slavnostní schůze (nová budova zš)
vítání sborů (hasičská zbrojnice)
předání dopravního automobilu
zástupci města Kostelce
ukázka zásahu historické
i současné požární techniky

25. 6. 2022
www.hasiciknh.cz
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Výstavba chodníku na ul. Palackého II. etapa
V květnu letošního roku byly zahájeny
stavební práce na realizaci II. etapy chodníku na
ulici Palackého, a to od ulice Sportovní až po
dopravní značku označující konec města.
Výstavbou chodníku zvýšíme bezpečnost chodců
pohybujících se v této lokalitě. Na výstavbu
tohoto chodníku jsme získali dotaci z MAS
Region Haná. Celkové náklady na výstavbu
chodníku činí cca 2 220 000,- Kč. Jsme si vědomi
toho, že po realizaci chodníku nastane problém
s parkovacími místy v dané lokalitě. Z tohoto
důvodu jsme zadali projekční kanceláři
vyprojektovat dvě parkoviště v prolukách mezi
řadovými domy. V letošním roce vznikne projekt
a získáme potřebné povolení ke stavbě těchto parkovišť. Realizace by se mohla
uskutečnit v roce 2023.
Nová kotelna v mateřské škole
I v současné době, kdy stavební
materiály a ceny energií jdou ze dne na
den nahoru, jsme se rozhodli zrealizovat
novou kotelnu v mateřské škole.
Plynová kotelna, která doposud vytápěla
a ohřívala teplou vodu nejen pro
mateřskou školu, ale i pro jídelnu, je
z doby zavedení plynofikace v našem
městě. Kotle jsou zastaralé, často na nich
docházelo k poruchám a když na nich
pokazila nějaká součástka, bylo těžké
sehnat nové náhradní díly.
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Město, jako zřizovatel mateřské školy si nemůže dovolit, aby se v zimě z důvodu
poruchy na kotelně ve školce netopilo. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro tuto
investici. Na tuto investici jsme se připravovali skoro dva roky. Projekt na novou
kotelnu byl zpracovaný už na konci loňského roku. Nová kotelna bude také na zemní
plyn. Kotle budou úspornější oproti stávajícím. Celkové náklady na výstavbu nové
kotelny se budou blížit k částce 4 000 000,- Kč. Realizace kotelny se uskuteční během
letních prázdnin, kdy je až na čtrnáct dní mateřská škola uzavřená.
Rekonstrukce místních komunikací
V letošním roce jsme se rozhodli zrekonstruovat dvě nové komunikace, a to na ulici
Smetanova a na části ulice Třebízského. Celkové náklady na rekonstrukci činí cca
7 300 000,- Kč. Začátkem roku jsme požádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj,
ale vzhledem k velkému počtu žádostí o dotaci jsme bohužel nebyli úspěšní. I přesto se
zastupitelstvo města rozhodlo tyto investiční akce schválit a zafinancovat z vlastních
zdrojů.
Odvážný čin
Není to tak dávno, co se v našem
klidném městečku odehrál čin, který
otřásl občany nejen z našeho města,
ale i v celé zemi.
Když se vracel čtrnáctiletý mladík
Martin Hublar od lékaře domů, všiml
si, že u protějšího domu na zemí leží
muž, který má na sobě četná bodná
zranění. Nezaváhal ani chvilku a začal
zraněného muže, který nejevil známky života oživovat. Během oživování stačil zavolat
na tísňovou linku záchranné služby, která mu při záchraně poskytovala odborné rady až
do příjezdu zdravotnické záchranné služby.
Rada města se rozhodla finančně ocenit tohoto odvážného mladého muže, který
klidným, rozvážným a pohotovým jednáním nezaváhal ani minutu pomoci při záchraně
života.
František Horák, starosta města
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INFORMACE VEDENÍ MĚSTA K ADRESNÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU
Tašky na třídění odpadu
Na podporu třídění využitelných složek
komunálního odpadu zajistilo město Kostelec na
Hané ve spoluprácí se společností EKO-KOM sady
tašek, určených ke shromažďování vytříděného
odpadu v domácnostech. Tyto tašky představují
efektivní nástroj ke zvýšení množství tříděného
odpadu. Tašky jsou určeny zejména pro obyvatele
Sídliště Sport a domácnosti, které nemohou mít
nádoby na tříděný odpad z prostorových důvodů.
Tašky jsou baleny v sadě po třech - modrá na papír, zelená na sklo a žlutá na plasty.
K dispozici jsou tašky ve dvou velikostech:
velké tašky - šířka 35 cm, výška 50 cm, hloubka 26 cm - obash 45 litrů (vhodná do
větších bytů, rodinných domů, garáží skladů, kanceláří a všude tam, kde máte dost
místa, nebo je vás hodně a tříděného odpadu nemáte zrovna málo)
malé tašky - šířka 25 cm, výška 40 cm, hloubka 25 cm – obsah 25 litrů (vhodná do
panelových bytů, do kuchyňských linek, do kufru auta a všude tam, kde bojujete
s místem)
Bezplatnou distribuci sad tašek pro zájemce provádí Jiří Koutný, Městský úřad – I. p,
telefon 582 374 091, e-mail: muinvestice@kostelecnh.cz.
Adresné třídění odpadů
Adresné třídění odpadů u nás začalo fungovat v polovině roku 2019 a zatímco
v prvním meziročním srovnání jsme dosáhli úspory cca 204 000 Kč, tak další meziroční
srovnání, které bylo do jisté míry ovlivněno nastupující pandemií a následným
postupným navyšováním cen od poskytovatele svozu odpadů za likvidaci téměř všech
druhů odpadů, již přineslo méně uspokojivý výsledek. Za svoz a likvidaci všech druhů
odpadů jsme v meziročním srovnání zaplatili cca o 207 000 Kč více.
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Náklady města na vývoz a likvidaci odpadu ve sledovaných obdobích byly následující:
NÁKLADY ZA
OBDOBÍ 07/2019 – 06/2020
Komunální odpad
1 002 203 Kč (vyvezeno 455,3 tun)
Tříděný odpad
736 098 Kč
Sběrný dvůr
418 255 Kč
NÁKLADY
2 156 556 Kč
CELKEM
NÁKLADY ZA
OBDOBÍ 07/2020 – 06/2021
Komunální odpad
1 061 005 Kč (vyvezeno 480,3 tun)
Tříděný odpad
831 540 Kč
Sběrný dvůr
471 848 Kč
NÁKLADY
2 364 393 Kč
CELKEM
ROZDÍL NÁKLADŮ ZA SL. OBDOBÍ

207 837 Kč

I přes zvyšující se náklady na vývoz a likvidaci odpadu se nám však daří držet výši
poplatku občanů za odpad stejnou jako v roce 2021 a snažíme se najít další možnosti,
jak snížit množství komunálního odpadu, aby se nenavyšovaly dále celkové náklady na
svoz a likvidaci odpadu. Jednou z těchto možností, která u nás nově začala fungovat
počátkem letošního roku, je separovaný sběr nádob na jedlý olej. Na vybraná sběrná
místa byly v první polovině letošního roku specializovanou firmou přidány nádoby na
jedlý olej. Oproti původnímu plánu umístit tyto nádoby u 2 sběrných hnízd v rámci
Sídliště Sport, jsme se nakonec rozhodli rozšířit jejich umístění celkem na 4 sběrná
místa, a to:





Sídliště Sport – U Hospůdky Kozí Brada
Sídliště Sport – u bytového domu č.p. 848
M. Ulického – vedle bývalé hanácké restaurace
Tyršova – parkoviště u Mlýnské strouhy
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Do těchto nádob je možné vhazovat jedlé oleje a
tuky z domácnosti (např. fritovací oleje, ztužené jedlé
tuky apod.), a to POUZE V UZAVŘENÝCH PET
LAHVÍCH! Nádoby NEJSOU URČENY pro tzv.
technické oleje (převodové, motorové apod.).
Odvoz a likvidace tohoto druhu odpadu je pro
město zajišťována zdarma a v případě, že budou tyto
nádoby občany využívány, rozšíříme jejich umístění
i na další vhodná sběrná místa.
Děkuji všem občanům, kteří poctivě třídí, využívají
služeb našeho sběrného dvora a pomáhají nám tím
držet množství komunálního odpadu v rozumné míře.
František Horák – starosta města, Filip Štrunc – místostarosta města

POPLATKY ZA ODPADY A PSA
Obecně závazná vyhláška města Kostelec na Hané č. 2/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška města Kostelec na Hané č. 6/2019, o místním poplatku
ze psů
Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpady a psy



V hotovosti na pokladně MÚ – kancelář č. 2 /přízemí/.
Číslo bankovního účtu: 1501940329/0800, pro bezhotovostní platbu
složenkou nebo převodním příkazem. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést
přidělený variabilní symbol.

Variabilní symbol pro odpady je desetimístné číslo – začínající vždy 134000xxxx,
které je přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, je VS shodný
jako v loňském roce.
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Variabilní symbol pro psa je desetimístné číslo – začínající vždy 134100xxxx, které
je přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, je VS shodný jako
v loňském roce.
Splatnost poplatků je do 30. 6. v kalendářním roce.
Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
na rok je 624,- Kč/osobu. Výše poplatku za prvního psa je
200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,- Kč.
Telefon: 582 374 680, E-mail: mupokladna@kostelecnh.cz
Markéta Horák Vondálová – referent místních poplatků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 7. května se v obřadní síni
kostelecké radnice konalo slavnostní vítání
malých občánků, které přivítal a přijal do
svazku občanů našeho města pan starosta
František Horák. S programem vystoupily děti
ze souboru Malý Kosíř pod vedením paní
Miluše Dopitové a Lucie Pospíšilové. Dárečky
pro děti věnovalo město Kostelec na Hané.
Kytičky připravila firma Květiny Ptáčková
s.r.o. z Kostelce na Hané. Našim novým občánkům a jejich rodičům přejeme do života
hodně zdraví, štěstí, lásky a také hodně úspěchů.
Přivítány byly tyto děti:











Matyáš Žovinec
Veronika Šaňková
Natálie Dzurňáková
Thea Bokůvková
Ema Tinková

Gabriela Neierová
Matyáš Hrbáček
Elia Vrbová
Alex Nevrlík
Nora Hynštová, matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Caplinová, Julie

Domek v Irsku – Nová kniha z cyklu Romantické
útěky. Hannah vymění kariéru právničky za
studium
na
kulinářské
škole
v Irsku. První den si v Dublinu užívá všeho, co
město
nabízí,
a také společnost charismatického Conora, se
kterým se náhodou seznámí. Když se další den
přesune na malebný venkov, kde se škola nachází,
zjistí,
že
„to,
co
se
v Dublinu, nezůstane jen v Dublinu“…

stane

De la Motte, Anders

Smrt přichází na prohlídku – Slunce, moře,
jabloňové
sady
a rozkvetlá pole. Österlenu se říká skandinávská
Provence. Celé Švédsko sem jezdí na dovolenou. A
jedna žena sem přijela zemřít… Detektivka ve stylu
Agathy Christie.

Jacobsová, Anne

Ostrov tisíce hvězd – Třetí díl Africké ságy. Píše se
rok
1913 a mladá Paula žije v Berlíně. Z matčiny
pozůstalosti nenadále získá zažloutlou fotografii z
Německé východní Afriky. Zachycuje snímek
jejího otce, kterého nikdy nepoznala? Paula se
odvážně vypraví do přístavního města Tanga
a vydává se po stopách dávného obrázku…

Kosačík, Tomáš

Nakup a uvař na 2 dny – Co zase uvařit? S touto
novou knihou Břicháče Toma budete mít vyřešeno.
Kuchařka
obsahuje
19 plánů s jídly na dva dny. Mnoho nových
zdravých
receptů
7

a inspirací, které vám ušetří moře času. Stačí
nakoupit jen pár surovin podle připraveného
nákupního lístku.
Kubíková, Karla

Hájovna – Rok 1985. Linda žije na hájovně, která je
součástí vojenského prostoru, v němž jsou umístěni
ruští vojáci. Jejich hloupá legrace však změní její
osud.
Linda
se
ocitne
ve
vězení
a musí se vyrovnat s mnohaletým odloučením od
manžela
a malé dcerky. Po propuštění se vrací na hájovnu,
kde ji však nahradila kamarádka Hanka. Rozhodne
se
bojovat
o
manžela
i dceru, ale tento boj s nejistým výsledkem je ze
všech nejtěžší.

Lednická, Karin

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie –
Nejnovější kniha autorky fenomenální románové
kroniky Šikmý kostel přivádí k životu hrůznou
tragédii z období 2. sv. války, která upadla
v zapomnění. Kombinuje přepis vyprávění
pamětníků
a dokumentární část, při níž čerpá z pečlivých
rešerší. Text doprovází bohatá obrazová příloha,
která podtrhuje autentičnost zaznamenaného.

Lorentzová, Iny

Vandrovní apatykářka – První část historické série
odehrávající se v Durynsku na prahu 18. stol. Klára
je dcerou vandrovního apatykáře Martina, který se
beze stopy ztratí. Když zmizí i její bratr, rodina se
ocitne v obrovské nouzi. Klára se vypraví ke knížeti
s žádostí o pomoc, ale cesta je drsná a plná
nebezpečí…

Minier, Bernard

Lov – Další mrazivý thriller s detektivem
Servazem, kterého přivolají na místo nehody, kde
auto srazilo nahého muže s jelení hlavou. Muže,
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který má na hrudi vypálené slovo „spravedlnost“.
Ať už to znamená cokoli, jedno je jasné – v lesích
francouzského Ariege se stal lovnou zvěří člověk.
A to je pouze začátek děsivých událostí, které se
daly do pohybu.
Tučková, Kateřina

Bílá voda – Dlouho očekávaný přelomový román
o ženách, víře a zlu přináší příběh se strhujícím
dějem, který je inspirovaný skutečnými událostmi,
po
nichž
autorka
řadu
let
pátrala
v archivech a mezi pamětníky. Kniha zpřítomňuje
nejen opomíjenou kapitolu totalitního bezpráví, ale
otevírá i otázku nerovného postavení žen v církvi
a vlastně i v celé společnosti.

Vondruška, Vlastimil

Morový testament – Vražda italského studenta je
zpočátku nepochopitelná. Neměl žádné peníze ani
nepřátele a v Praze byl teprve dva týdny. Oldřich
z Chlumu se případu ujme, ale zpočátku tápe. Žádní
svědci, žádné stopy. Až s nadějnou hypotézou přijde
panoš Ota. Nitky totiž vedou hluboko do minulosti
až do samotné Bologni.

Pro děti a mládež
Braunová, Petra

Ema a kouzelná kniha – Nechte se unést napínavým
pohádkovým příběhem o Emě, která žije v domě pro
opuštěné děti. V den svých desátých narozenin
navštíví Město a začíná veliké dobrodružství. Svoji
velkou roli v něm sehraje jedna kouzelná kniha
z antikvariátu…

Hunter, Erin

Bambusová říše. Potopa – Začátek zbrusu nové
série od autorky Kočičích válečníků nebo Zákonů
smečky. Bambusová říše je zatopena velkou vodou
a zachránit ji podle dávného proroctví mohou jen
malá pandí trojčata. Podaří se tajemnému tygrovi
spojit rozdělené sourozence?
9

Lebeda, Jan

Medulínek a vlaštovička Jůlinka – V lesní
chaloupce žije se skřítkem Medovníčkem
a Medulkou malý Medulínek. Jednoho dne zachrání
vlaštovičku Jůlinku. Naučí ji létat a zažije s ní
spoustu příhod. Na zimu odletí do Afriky, ale na jaře
se ke skřítkům zase vrátí a v hnízdě má pro ně velké
překvapení…

Mornštajnová, Alena

Teribear – Maskot Nadace Terezy Maxové
medvídek Teribear ožívá v příbězích, které
pomáhají. Během svých napínavých dobrodružství
navštíví zoo, les nebo třeba cirkus. Podaří se mu
najít domov? Ilustrované vyprávění o přátelství,
odvaze
a odhodlání.

Špaček, Ladislav

Dědečku, vyprávěj o světě – Kniha je dalším
pokračováním oblíbené série o zvídavé Viktorce
a laskavém a moudrém dědečkovi. Tentokrát se
společně vypraví na cestu do pěti důležitých
evropských měst – do Athén, Madridu, Říma,
Paříže a Londýna.

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který
najdete na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
AKCE V KNIHOVNĚ
Uvolnění vládních restrikcí a přechod k normálu umožnil i naší knihovně vrátit se na
jaře do starých kolejí. Všechny naplánované akce tak mohly bez problémů proběhnout.
Výjimkou byla pouze beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou, která se omluvila
z rodinných důvodů, a těšit se na ni můžeme v roce 2023.
V březnu v knihovně proběhlo několik změn. Ta nejdůležitější se týká úpravy
půjčovní doby pro veřejnost. Nyní je ve středu otevřeno do 17.00 hodin a v pátek do
15.30 hodin. Všechny ostatní časy zůstaly beze změny. Návštěvníci knihovny si také
mohli všimnout novinek ve vnitřním vybavení. Nově na čtenáře při vstupu čekají dvě
pohovky s odkládacími stolky, také nástěnka s fotografiemi z uskutečněných akcí. Pro
děti je zase nově zařízený hrací koutek.
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Posadit se mohou k barevným stolečkům nebo na sedací vak. Kromě toho si mohou
vyhrát na dětských hracích kobercích. Pro malé děti, které nedosáhnou do vyšších polic
regálů, jsou připraveny dvoje dřevěné schůdky. Také fond dětských knih je stále
rozšiřován a zpestřován.
Jarní tvoření
V úterý 29. 3. jsme se v knihovně
sešli s dětmi a jejich rodiči při jarním
tvoření. Na úvod jsme si popovídali
a vyzkoušeli jarní hádanky. Pak už
jsme se pustili do vyrábění.
Tentokrát
jsme
pracovali
s mozaikou, kterou jsme zdobili
hliněné květináče. Krásně jsme si
procvičili
prsty
a za malou chvíli začaly vznikat
opravdu
vydařené
květináčky
hrající
všemi
barvami.
A protože se blížily Velikonoce, děti si mohly vyrobit velikonoční přáníčko. K tomu
měly k dispozici pastelky, fixy, barevné kolíčky, a hlavně jarní a velikonoční kreativní
razítka, se kterými si opravdu vyhrály.
Tomáš Štěpán – Severní Vietnam, Kambodža a Laos – v sedle skútru
V pátek 1. dubna jsme se
s Tomášem Štěpánem, mladým
cestovatelem a dobrodruhem,
vydali do zemí jihovýchodní Asie.
Na programu byl Vietnam,
Kambodža a Laos. Cesta, kterou
podnikl před třemi roky, začínala
ve Vietnamu. Fotografie a videa
nám umožnily nahlédnout do rodin
a běžného života Vietnamců.
Mohli jsme vidět jejich zvyklosti i
místní speciality, ke kterým patří např. smažené kuřecí hlavy nebo hadí hostina.
Podívali jsme se i na to, jak to chodí ve venkovské škole, kde děti nikdy neviděly
bělocha.
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Povídali jsme si také o běžném životě na vesnici bez elektřiny, bez signálu
v dřevěných domcích na kůlech. Po venkově následovala cesta do Hanoje a typická
architektura z dob francouzské kolonizace, živá atmosféra a plno všemožných jídel
a chutí. Severní Vietnam dál Tomáš Štěpán projel na skútru, navštívil mnoho zapadlých
vesniček, různé farmy, lázně, míjel terasovitá políčka s rýží a přespával hlavně
u místních obyvatel. V další zemi, Kambodži, jsme si jako první prohlédli záhadné
starobylé chrámy Angkor Wat, připomněli si hrůzovládu Rudých Khmerů
a také si užili krásu místních pláží a opuštěných ostrůvků. V Laosu Tomáš Štěpán strávil
14 dní. Viděli jsme pralesy, nepropustné hory a také se vydali na sloní farmu, kde bylo
možné slony nakrmit, vykoupat se s nimi nebo se na nich projet. Nechybělo ani typické
místní jídlo – krysí maso s rýží.
Návštěva dětí z kostelecké mateřské školy
V úterý 5. dubna dorazily do
knihovny děti z místní mateřské
školy z třídy Květinky. Nejprve
jsme si povídali o tom, co je to
knihovna a k čemu slouží, co
všechno si v knihovně můžou půjčit
a jak to všechno udělat. Společně
jsme také dali dohromady několik
hlavních zásad, jak se o vypůjčenou
knížku doma starat, aby zůstala
pěkná i pro další čtenáře. Pak jsme
se pustili do poznávání klasických českých pohádek podle obrázků. Děti byly moc
šikovné a všechny pohádky nakonec poznaly. Jednu z pohádek – O veliké řepě – jsme
si přečetli a děti měly za úkol do obrázku domalovat všechny postavy, o kterých
v pohádce slyšely a které řepu tahaly. Na závěr si mohly prohlédnout knížky a časopisy,
vymalovat si obrázek nebo si pohrát v dětském koutku.
Noc s Andersenem 8. 4. 2022
V noci z pátku na sobotu v knihovně proběhla Noc s Andersenem. Po dvou ročnících,
které kvůli kovidovým restrikcím nešlo zrealizovat, přespalo letos mezi knížkami
22 dětí z první až šesté třídy. Jako téma našeho nocování jsme ponechali to
neuskutečněné z roku 2020 – Harry Potter.
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Kolem páté hodiny se do knihovny slétli všichni kouzelníci a čarodějky a program
mohl začít. Na děti nejprve čekalo povídání o J. K. Rowlingové a jejích knihách, které
si mohly prohlížet.
Pak jsme přešli k filmům a děti
si
losovaly
lístečky
s všemožnými zajímavosti o
Harry Potterovi a všem okolo.
Poté následoval kvíz, a protože se
všichni snažili a chybiček bylo
minimálně, zasloužili si první
odměnu, a to tematické odznáčky
vyrobené
speciálně
k této
příležitosti. Na děti pak čekala
slíbená venkovní stezka s úkoly a
pizza na závěr, ale silný déšť nám plány překazil, tak jsme si museli vystačit
s potemnělou školní chodbou, kterou jsme pak využili ještě jednou jako stezku odvahy.
Po pizze nocležníci dostali odměny s dárečky ve stylu Harryho Pottera a pak už
následoval odpočinek při sledování filmu Harry Potter a kámen mudrců. Ráno si děti
po
snídani
vyrobily
ještě
medaile
na
památku
a naše letošní nocování bylo u konce.
Zuzana Švédová – Štědrý bylinářův rok aneb bylinky v domácí lékárně a
v kuchyni
Jak sbírat a sušit bylinky či ovoce, k čemu slouží
aplikace PlantNet, jak si udělat zdravou
přesnídávku, raw marmeládu, sirup, zavařeninu
a co dobrého do ní ještě přidat? Toto všechno,
a ještě mnohem více se měli možnost dozvědět
všichni, kdo dorazili v pátek 6. května do
knihovny. Na programu byla beseda s nutriční
terapeutkou, bylinářkou a historičkou v jedné
osobě Zuzkou Švédovou. Beseda Štědrý bylinářův
rok vznikla ke stejnojmenné knize, která vyšla
vloni na podzim a sklidila mezi čtenáři ohromný
úspěch. Řekli jsme si, kdy nejlépe sklízet různé
druhy bylin a co vše je možné z nich vyrobit.
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Se Zuzkou Švédovou jsme se mimo jiné naučili dělat bylinkové pesto na všechny
možné způsoby, nechyběly ani konkrétní recepty a návody na tinktury, masti, oleje či
pleťové vody. Na závěr byl prostor na dotazy a účastníci besedy si mohli zakoupit
nejenom knížky, ale i masti, sirupy nebo třeba pampeliškový med.
Adolf Dudek – Pohádkové kreslení
Ve čtvrtek 19. 5. čekalo na děti ze školní družiny odpoledne plné smíchu. Svůj svět
obrázků a zábavy jim přivezl český ilustrátor Adolf Dudek a společně jsme se vydali do
pohádek. V interaktivní show Pohádkové kreslení nám v netradičním pojetí představil
pohádky O řepě, O Šípkové Růžence, O perníkové chaloupce a O Koblížkovi. Na
kreslicí tabuli ožívaly ilustrace z knížek, které děti i paní vychovatelky aktivně
doplňovaly, a stávaly se tak součástí celé show. Na závěr si děti mohly vyzvednout
kartičku s autogramem a obrázkem na památku.
Zuzana Valášková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Novinky ze školky
Školní rok 2021/2022 se pomalu
chýlí ke konci a děti se chystají na
prázdniny. Co nového se po dlouhé
zimě ve školce odehrálo? V dubnu,
po dvouleté přestávce nám mohly
zahrát na hudební nástroje děti
z umělecké školy, pod vedením
p. uč. Ivy Machačové. Vystoupení
dětí bylo k oslavě Svátků Velikonoc.
I děti v MŠ se na Velikonoce těšily,
naučily se spoustu velikonočních
koled, malovaly kraslice, slepičky,
kuřátka aj., které si odnesli domů. Pracovníci ekologického centra Iris z Prostějova
přijeli do školky s naučným programem Včelka. Program byl připravený pro nejstarší
děti. Děti se měly možnost dozvědět spoustu nových informací o životě nejen včel, ale
i jiného užitečného hmyzu.
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Dalším zážitkem pro děti byla návštěva umělecké kovárny pana Stawaritsche.
Kováři dětem ukázali vybavení kovárny, práci se železem a hotové výrobky. Děti byly
hodně nadšené, a dokonce si i mohly práci kováře vyzkoušet.
Na konci dubna se konal tradiční oblíbený „Čarodějnický slet“ Společně si všichni
malí čarodějové zatančili a zazpívali. Na školní zahradě děti plnily tematické úkoly, část
dětí se vydala na čarodějnický průvod městem
A co květen? Hurá na výlet! Dlouho očekávaný výlet bude do ZOO Na Kopeček
v Olomouci. Baťůžky, pláštěnky, svačinky a něco dobrého na zub a můžeme vyrazit.
Konec školního roku se zakončí setkáním s kosteleckými hasiči, opékáním na školní
zahradě s rodiči. Budoucí školáci se rozloučí na MěÚ v Kostelci na Hané.
Všem dětem naší mateřské školy přejeme krásné prázdniny, plné sluníčka.
Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jaro 2021/2022
Jako již tradičně se v jarních a letních měsících děje v naší škole mnoho zajímavých
akcí, žáci také vyráží s učiteli za nejrůznějšími exkurzemi a jinými aktivitami. Na
prvním i na druhém stupni jeli žáci na tradiční lyžák. Letos naši žáci absolvují nejen
klasické výlety, ale i školu v přírodě a druhý stupeň dokonce vyrazil na zájezd do
Chorvatska. Zde je alespoň část z našich aktivit….
4.A cestovala strojem času!
Dva roky "doby covidové" nám znemožňoval vyjet se žáky na více dní pryč, ale letos
už se to konečně povedlo! Na začátku května se žáci 4.A vydali do Jeseníků na
Severomoravskou chatu, kde strávili 5 dní na škole v přírodě.
Učení v přírodě šlo mnohem lépe než ve škole v lavicích, navíc šlo vše vyzkoušet
prakticky a u toho zažít spoustu legrace s kamarády. Pomocí stroje času se nám povedlo
dostat se do pravěku, starověkého Řecka a Egypta, za středověkými rytíři a také k
indiánům do období kolonizace Ameriky. Z každé doby jsme si dovezli artefakt,
abychom mohli otevřít nové muzeum.
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Žáci si vyzkoušeli luštění šifer, lezení na lanech, míčové hry, zazpívali si u táboráku,
poznali okolí Severky, ale hlavně se stmelili s kamarády a zkusili si prožít 5 dní bez
rodičů, což zvládli všichni bravurně!
Těšíme se na další společnou akci!
4.A, Zuzana Nedomová, Barbora Hrobská
Den přežití
Ve čtvrtek 12. 5. se 8 odvážlivců z 9 tříd zúčastnilo "dne přežití", který pro ně
zorganizovali učitelé a žáci ze střední odborné školy TRIVIS. Během dne si vyzkoušeli
slaňování, střelbu, orientaci v terénu pomocí buzoly a zdolávání překážek nad říčkou
Blata v Olšanech u Prostějova.
Projekt IRIS
V úterý 10. 5. 2022 se žáci 7. ročníků zúčastnili terénního výukového programu pod
vedením ČSOP Prostějov – IRIS. Hledali jsme v přírodě kilogram, odhadovali
vzdálenost, měřili prostor na metry čtverečné a zkoumali výšku stromu. Vyzkoušeli
jsme si také, kolik žáků se vejde do 1 metru krychlového.
Kroužek EXPERIMENT
V 7. dílně výtvarného klubu jsme plstící jehlou vytvářeli kouzelná lehká, měkká
a teplá vajíčka z polystyrenu a ovčího rouna. Vznikly vskutku netradiční kraslice.
Krásné jaro a veselé Velikonoce z Experimentu! V květnové dílně Experimentu jsme
si zkusili klasickou studijní kresbu dominanty našeho města. V krásném letním dni na
měkké trávě to byl zážitek!! Moc chválím všechny moje šikovné holky za kouzelné
kresby vytvořené tužkou, fixem a suchým pastelem.
Sběr papíru
Ve dnech 26. - 27. 4. proběhl již tradiční sběr papíru. Absolutním vítězem s velkým
náskokem se stala třída 8.A. Gratulujeme…!
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Den Země
Dne 22. 4. 2022 proběhl na 1. stupni Den Země. První ročníky pomáhaly lesní
princezně Lesněnce uklidit les. Formou pohádky se děti učily třídit odpadky do
správných kontejnerů. Za snahu si vysloužily diplom. Pro žáky 2. až 5. ročníků byla
připravena ekologická stezka na téma ZELENÝ SVĚT. Žáci plnili na stanovištích
úkoly, např. HŘBITOV ODPADKŮ, kde se dozvěděli, jak dlouho se v přírodě
rozkládají jednotlivé materiály.
Čarodějnice ve škole
Žáci v 5.A s radostí přivítali návrh na čarodějnické dopoledne (každý z nás se občas
rád "převtělí" do kůže někoho jiného a vyběhne z denního stereotypu).
Během zábavné výuky se děti dozvěděly něco o tradici filipojakubské noci, luštily
šifry do textu, vymýšlely vlastní recept na kouzelný lektvar, zhlédly krásnou pohádku
"Malá čarodějnice", protáhly svá těla v zábavných aktivitách v tělocvičně, ve výtvarné
části ztvárňovaly svoji představu čarodějnice. Třída 5.B se přeměnila ve čtvrtek
v Čarodějnou detektivní kancelář. Nejprve měli žáci – kouzelníci seminář, kde se
seznámili se základy daktyloskopie. Potom pátrali mladí kouzelníci a kouzelnice po
nebezpečném zločinci, kterého usvědčili pomocí otisku prstu.
Čarodějnický miniprojekt 1.B a 4.A – malými čarodějkami a kouzelníky se to jen
hemžilo, létali na košťatech, počítali, utíkali před krysami a lovili hadí ocasky. Ale
především si krásně pomáhali a spolupracovali.
Ve školní družince společně slavilo 2. a 3. oddělení den čarodějnic tvořením na školní
zahradě. Děti si vytvořily směs zahradní hlíny a lepidla, kterou nanášely na papír. Vše
dohromady dozdobily jarní květenou.
Výtvarná soutěž
Minulý čtvrtek si naši žáci převzali na ZUŠ V. Ambrose v Prostějově ocenění za svá
díla v okresní výtvarné soutěži ŽLUTÁ. Ocenění byla předána na slavnostní vernisáži.
Ještě jednou gratulujeme žákům, kteří se soutěže zúčastnili…David Slavíček (8. A)
s obrazem "MOČÍTO", Tereza Koudelková (6.C) za grafický list "HOUBA Z
ČERNOBYLU", Marie Polednová (6.C) za grafiku "1.5" a Marcel Dostál (6.A) za
grafiku "VESMÍR".
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Naši nejmenší…
12. 4. 2022 se konal koncert žáků kostelecké pobočky ZUŠ Plumlov pod vedením
p. uč. I. Machačové. 13. 4. 2022 se děti ze třídy Květinky a Berušky zúčastnily naučného
programu Včelky, který připravily pracovnice přírodovědného centra Iris z Prostějova.
13.4.2022 se děti ze třídy Květinky a Berušky zúčastnily naučného programu Včelky,
který připravily pracovnice přírodovědného centra Iris z Prostějova
Recitační soutěž 1. stupně
Všem malým recitátorům gratulujeme!
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Zpráva z kurzu ICT
V období jarních prázdnin (od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022) jsme se zúčastnili kurzu
v Italské Florencii. Kurz byl zaměřen na používání aplikací ve výuce a při přípravě
pedagoga na výuku. Kurz jsme vybírali takový, který bude odpovídat naším potřebám
v budoucnu. Téma aplikací ve výuce je dnes často diskutováno a stále více škol do své
výuky tento prostředek zapojuje. Proto jsme nechtěli zaspat a být v tomto směru
v obraze. S nástupem výuky nové informatiky je vyvíjen tlak na rozvíjení digitální
gramotnosti u žáků, ale prvně tuto gramotnost musí získat učitelé. Digitalizace je téma,
které v současné době rezonuje celou společností a rozvíjení digitální gramotnosti
u žáků a pedagogů je v korelaci se současným světovým trendem. Proto se kurzu
zúčastnil Mgr. Jiří Vaško jako koordinátor a metodik ICT na škole a taky Mgr. Květa
Husičková, která je na škole učitelkou na druhém stupni.
Jednalo se o kurz, který měl délku jednoho týdne a jeho program byl nabitý. Na kurzu
se sešlo přibližně 15 účastníků, kteří byli původem z celé Evropy, a dokonce i z Kanady.
Jednalo se o účastníky ve všech věkových kategorií, což jen dokazuje to, že všechny
Evropské země mají potřebu vzdělávat všechny své pedagogy v rámci digitálních
technologií.
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Kurz lektoroval mladý italský lektor, který u dané společnosti působí již nějakou
dobu a bylo vidět, že se dané oblasti věnuje a sám vzdělává, takže jeho poznatky byly
aktuální a věcné.
Postupně jsme se věnovali různým aplikacím, které jsme si prakticky zkoušeli.
Například se jednalo o aplikace pro pokročilé sdílení prezentací, pro interaktivní úpravu
videí, tvorbu kvízů, videí z fotek a také tvorbu závodu v reálném čase. Také jsme měli
možnost se chvíli věnovat aplikaci Minecraft Education Edition, což je edukační verze
aplikace Minecraft, kterou žáci moc dobře znají. Tato aplikace zažívá celosvětový boom
v rámci gamifikace ve školství a také v České republice začíná být populární. Jen
samotný Minecraft Education Edition je obsahem na minimálně týdenní kurz. Což je
pro nás další motivací pro následující roky.
Mnohdy jsme pracovali ve skupinkách a měli jsme možnost poznat naše kolegy ze
zahraničí a zjistit, jak funguje škola u nich. Bylo velmi zajímavé si poslechnout, jak
funguje školství například v Kanadě či Švédsku.
Kurz hodnotíme jako velmi přínosný. Znalosti nabyté v rámci kurzu předáme dále
kolegům v rámci přednášky a individuálních konzultací. Také jim pomůžeme zařadit
různé aplikace do jejich výuky. Mobilita byla spolufinancována evropskou unií
z projektu Erasmus+.
Květa Husičková, Jiří Vaško

DOMOV PRO SENIORY
Po dlouhé covidové době došlo k rozvolnění přísných opatření a život v domově se
pro naše obyvatele stal mnohem veselejším. Odhodili jsme roušky a začali jsme se na
sebe usmívat plnými doušky. Setkání klientů s rodinnými příslušníky se stalo opět
osobnějším než doposud, protože kontakt byl velmi omezený, někdy probíhal pouze
formou videohovorů. Rozběhl se také společenský život v domově. Dochází
k pravidelnému setkávání s aktivizační pracovnicí. Mimo tyto aktivizační činnosti se
snažíme vymýšlet pro obyvatele domova další aktivity. S našimi klientkami jsme
oslavili Mezinárodní den žen. K výborné kávě nechyběl ani zákusek. Před
Velikonocemi jsme společně vyráběly velikonoční dekorace, kterými jsme vyzdobili
celý domov.
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Další velikonoční výzdobu přinesly maminky s dětmi z Mateřského centra a děti ze
školní družiny, která je zapojena do projektu Mezi námi. Děti ze školní družiny nás
navštívily ještě jednou, kdy zazpívaly, zahrály na flétnu a vyráběly srdíčka z keramiky.
Další svátek, který jsme oslavili, byl Den matek a opět jsme si pochutnali na kávě
a zákuscích. Protože si pan ředitel domova váží práce svých zaměstnanců, oslavili jsme
dne 12. 5. 2022 Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek, jako poděkování
jsme od něj dostali růže. Dne 13. 5. 2022 probíhal den otevřených dveří v kostelecké
hasičárně, kterého jsme se s některými našimi klienty zúčastnili. Procházka městem
byla ukončena zmrzlinou v místní cukrárně. Úsměv na tváři nám vykouzlila fenečka
Roma, která nás pravidelně navštěvuje a dělá společnost nejen klientům, ale
i zaměstnancům. Abychom obyvatelům prostředí co nejvíce zútulnili, udělali jsme
květinovou výsadbu kolem domova, která má každý rok pozitivní ohlasy. Další
připravovanou akcí je Karibik párty, která je spojená s výročím 20 let domova.
Dana Blažková, Veronika Havigerová a Lucie Aujezdská

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
DIVOČÊNA V KOSTELECKYM KOSTELE
Protože naše město nese ve svém jménu správně přívlastek „na Hané“, zvolil jsem pro
následující článek popisující dubnovou událost hanácký dialekt ve stylu vyprávění
Stréčka Křópala.
Toš, gdêš nám ten pánbiček krom kôlatyho břóška nadělel ê kôlató papulô a do ni
vložel eště kôlaťéši jazéček, toš dófal, že s nim bôdem, jak se patři furt plkat.
Neni temo dlóho, co bêlo v našim kosteličkô pěkny pozdviženi. V pátek, po
Velkonočnim pondělkô, gdêš ôž všeci jak se patři pookřilê z teho svátečniho náporô
a srovnal se jim tlak ê krok, muhla bêt večerni mša svatá. Gdêš ôž měla začit, oznámil
velebniček, ať si dó lêdi sednót bliž k oltářô, ať ê tê nahlôchly ovečkê mužó lepši slêšet,
protože pré krz poškozeny kabelê nendó mikrofónê. Toš se tê zadni ôvelebeny prdylkê
mosêlê zvednót a s brblánim, které zatracené hlodavec muhl překósat šňurê k tem
mikrofónum, se odsônôlê do přednich lavic.
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Hneď jak skončêla mša a ê ti, co přê pátečnim večerô náhodó přêvřele v kostele
vička se probôdilê, zazpival gdosê z kuro od varhan, že na staré zpovědnicê čihá kôna,
schoř, čê jakásê divočêna. Všeci se tam zešlê a vidijó, jak z vrchô zpovědnice na ně
čômi zvědavi zviřátko s chlôpatym ocáskem. Gdosê ho chtěl chêtnót holéma rôkama,
ale tvoreček bêstré, teho ôčôl a rêchlo hóp, hóp a v tô ranô lezl po svatym Mikôlášovi
– soše, co stoji ve véklenkô nad zpovědnicó. Ešlê čekala, že jô ochráni, nebo že ô něho
nande nadilkô, toš to si otočêla moc dopředô kalendář. Jak po něm lezla, mosêl bêt
nejaké namazané čê co, protože z něho sklózla dule a škrk si to mezê lêdi.
Chvilô litala sem a tam, jednó obkróžêla svatostánek a gdêš ôž si prohlidla celó tô
našô krásnó kulturni památkô, tak pod tihó svyho proviněni, zamiřêla si to rovnó do
nové zpovědnice. „Rychlo jô tam zavřête, ať neôteče“, gdosê radil. „Ať pré má čas
zapřeméšlet, co všecko špatnyho ôdělala“. Chvilô bêl klid, a tak chtělê zavolat farářa,
že jako má ve zpovědnicê hřišnó dôšô, abê tam šil konat svó kněžskó slôžbô. Nic ale
z teho. Mezê tém se farnici vêzbrojilê smetákama, co se s nima tancôje, gdêš se grôntôje
dum Boží a čekalê, kdo bôde néodvážňéši a pude otevřit zpovědnicô. Néodvážňéši bêlê
nakonec pantáta Minářu, co majó k všeckymô žêvimô v přirodě kladné vztah. Nô včêl
ale nic, kôna nevêběhla a nikde ji nebêlo. Tak teda pantáta Minářu opatrno naséslê do
zpovědnice. V tém jô pré ôvidělê zavěšenó ô stropô na tapeciruňkô, asi odlehčenó od
svéch hřichu po vlastni zpovědi, jak čekala co bôde.
Gdêš ôviděla, že na ňô poslalê takovyho nebojsô a hlavně z jeho sêlnyho očniho
kontaktô ôsódila, že to nikam dál nevede, tož se pôstila. Vêzbrojeni lêdi ji ôž přêpravilê
slavnostni špalir vedóci k vychodô a toš se s něma pěkně rozlóčêla a nepěkně jim
ôkázala svó zadni čásť těla, což však nikeho z přitomnéch neôrazêlo, spiš naopak. Všeci
bêlê rádi, že na ňô nikdo nedonesl flêntô a neôdělal z teho věči pasekô, než bêla potřeba.
Snaď ôž se nevráti a došlo ji, že divočêna do kostela nepatři. Teď najisto vimê, že šňurê
ô mikrofónu nepokósal žádné hlodavec zatracené, ale kôna skalni, protože jedině tak je
to přirodopisně správně ôrčeny.
Pokud bôde někdo říkat, že to tak uplně nebêlo, tak to ôž je uděl lidoviho vêprávěni,
že přê slovnim vékladô teho všeckyho, si to každé troškô přêbarvil po svym. Ale s tém
ôž nic nenaděláme, tak to bôde dêcky.
Pro správnou výslovnost je široké „e“ a široké „o“ psáno se stříškou. Pro hanácký tvar
slova když, byl použit výraz kdêš, stejně jako kdosi výraz gdosê. Pokud se Vám podaří
dodržet správnou výslovnost, pak jedině dobře, protože hanáčtina by u nás v Kostelci
vymizet neměla.
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Udělení svátostí eucharistie a biřmování
Ještě v takzvané Velikonoční době byly v kostele u Svatého Jakuba Staršího
udělovány dvě ze sedmi svátostí. Nejprve v neděli 22. května udělil místní duchovní
správce P. Petr Šimara svátost eucharistie, neboli první svaté přijímání, 18 dětem.
Takto
velký
počet
připravovaných
školních
i předškolních dětí kostelecká
farnost dlouhé roky nezažila, a to
ani v dobách silných ročníků
„Husákových dětí“.
Jejich nižší věk bylo možné
přijmout především proto, že
jejich rodinné zázemí je natolik
věřící, že je dostatečnou zárukou
duchovního růstu malých křesťanů. „Nechci bránit dětem přijímat Pána Ježíše
v eucharistii“, řekl při kázání místí kněz P. Petr Šimara.
Hned následující sobotu 28. května byla slavena další velká událost. Po deseti letech
mohla být v Kostelci udělena svátost biřmování. Mši svatou celebroval olomoucký
biskup Mons. Antonín Basler, spolu s ním sloužili mši svatou i bývalý kněz P. Stanislav
Matyáš a současný kněz P. Petr Šimara. Svátost biřmování, což je zjednodušeně řečeno
uvedení do křesťanské dospělosti, přijalo celkem 32 věřících. K 16 převážně mladým
lidem z kostelecké farnosti se přidali další mladí farníci z farností Mohelnice, Zábřeh,
Vyškov, Zvole a Odry, s vazbou na našeho kněze.
Všem, kteří se podíleli na přípravách uvedených slavností, vyjadřuje P. Petr Šimara
srdečné poděkování a přání, aby vzniklá společenství a vlastně všichni farníci vytvářeli
pro tyto mladé křesťany to nejlepší prostředí pro posilování jejich víry.
Pozvání na Jakubskou pouť 2022
Římskokatolická farnost Kostelec na Hané Vás srdečně zve na již tradiční Jakubskou
pouť, která se uskuteční v neděli 24. července letošního roku.

23

Poutní mše svatá bude sloužena v obvyklou dobu v půl desáté a zpívat při ní bude
Svatojakubský chrámový sbor.
Farní zahrada bude pro všechny otevřena od dvou hodin odpoledne, aby přivítala další
kulturní program Jakubské pouti, který začíná v půl třetí. O příjemnou hudební stránku
programu se postará kapela ROSE BAND s Václavem Růžičkou.
Nebude chybět Dětský folklorní soubory Malý Kosíř ani Hanácký folklorní soubor
Kosíř, který se připravuje na letošní oslavy svého kulatého výročí. Pro představení
netradičního adrenalinového sportu je pozván Karel Vrba zástupce sdružení Slackline
Olomouc, laicky skákání na gumě, které si může každý vyzkoušet osobně po celou dobu
konání farního odpoledne. Také je domluveno představení bojového umění Samba Jiu
Jitsu akademie brazilského Jiu Jitsu Smržice. V roli moderátora a aktéra zajímavých
rozhovorů nemůže být nikdo jiný než František Smutný.
Pro doprovodný program budou připraveny soutěže pro děti, skákací hrad, jízda na
koních, balancování a slackline. Nejen pro děti je domluvena ukázka práce kováře
i komentovaná výstava historických nástrojů starých sedláků. Ve spolupráci s policií
ČR bude před farním areálem přistaveno nové pancéřované vozidlo a také možnost
seznámit se s výstrojí a vybaveností příslušníků policie. Konečná podoba programu
bude uveřejněna na plakátech a vyhlášena městským rozhlasem. Pro návštěvníky je
zajištěno bohaté občerstvení s ochutnávkou moravských vín.
Jiří Vrba, pastorační rada farnosti

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
Muži sezóna 2021/2022
Podzimní část sezóny jsem hodnotil v minulých novinkách. Jarní část začala tréninky
od 5. ledna. Samozřejmě nabíráním kondice a trochou hubnutí po Vánočních svátcích.
Na konci ledna jsme odjeli do Chrastic na soustředění, kde jsme pokračovali
v třífázových trénincích s večerní rehabilitací ve venkovní sauně a ochlazováním ve
sněhu.
Od poloviny února jsme pravidelně o víkendech absolvovali soutěžní utkání.
V prvním kole jsme navázali na šňůru výher z podzimu a udolali doma Olomouc
o 3 branky. Druhé kolo pro nás skončilo nečekanou porážkou na půdě posledního
Juliánova.
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Špatný výkon pokračoval i v následujících kolech. Remíza doma s Holešovem
a dělba bodů v Prostějově. Další bodová ztráta s mužstvem z chvostu tabulky. Vypadá
to, že jsme jako Robin Hood, bohatým bereme a chudým dáváme. Standartně se v tom
odráží to, že kvalita naší hry se odráží od kvality soupeře. Potvrzuje to výhra o branku
nad silným Velkým Meziříčím, těsná prohra s Bohunicemi, které v soutěži neprohráli
a výhru urvali až těsně před koncem zápasu. Výhra s Telnicí, porážka v Ivančicích
a doma s druhou Kuřimí, domácí výhra s rezervou extraligových Maloměřic a prohra
ve velkém Újezdu nám v konečném účtování přisoudila 5. místo, pouhé 3 body od
bronzu v soutěži. Celkově sezonu 2021/2022 po covidových pauzách můžeme
považovat za vydařenou, cíl jsme splnili.
Přesto závěr podzimu nás nakopnul k vyšším ambicím, ke slnění chyběl jen krůček
a zaváhání s papírově slabšími soupeři. Věřím, že v sezóně příští naše výkonnost bude
růst a budeme se pohybovat v horních příčkách tabulky.
Hráčský kádr:
Brankáři: Pavel Navrátil, Jan Majer, Tomáš Varha
Křídla: Václav Prášil, Dušan Knápek, Martin Popelka, Radim Lakomý, Jan Milar, Aleš
Kiš, Martin Hanták
Pivoti: David Palička, Roman Bílek, Jan Oščádal
Spojky: Marek Dostál, Marek Grepl, Rostislav Podhrázký, Jan Ševčík, Jan Smékal,
Ondra Oščádal, David Klimeš, Lukáš Varhalík
David Ševčík, Martin Grulich, trenéři
Sportovní den 14. 5. 2022
V sobotu v polovině května
uspořádali házenkáři sportovní
den pro děti s rodiči. Děti
plnily úkoly na jednotlivých
stanovištích, které vymyslela a
připravila Lucie Ševčíková.
Byli to jak úkoly rozvíjející
pohybové dovednosti, tak i
úkoly rozvíjející smyslové
vnímání, koordinaci těla a
jemnou motoriku.
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Po úspěšném absolvování a splnění úkolů na děti čekala odměna ve formě sladkostí,
skotačení na nafukovacích atrakcích, na rodiče pak odměna v podobě grilovaných
makrel, alko či nealko pivka.
Pohodu sobotního odpoledne zpříjemnil hudbou Peťa Petřík. Počasí přálo, svítilo
sluníčko, děti se bavily, makrely chutnaly, účast byla vysoká. Děkuji všem, kteří přišli,
všem organizátorům, bez kterých by taková akce nemohla proběhnout. Ryby upekly
David Palička a Ivo Chalupecký, o pitný režim se starali místostarostové Laďa Hynek
a Filip Štrunc, na stanovištích pomáhali házenkáři s partnerkami a na vše dohlíželi
hlavní organizátoři akce David Ševčík a Lukáš Chalupecký.
David Ševčík
Mladší minižactvo
Sezónu jsme zahájili 25. srpna
letním soustředěním v Kostelci na
Hané. Třídenní soustředění mělo
jasný cíl, a to seznámit malé děti
s novým realizačním týmem a učit
je lásce k tomuto sportu hravou
formou, což se perfektně povedlo.
Samotná soutěž nám začala 12. září.
Během podzimní části soutěže se
náš tým rozšířil z pěti členů až na
konečných 14. To osobně považuji,
jako největší úspěch, to že se nám
povedlo přivést k tak krásnému sportu tolik dětí, na kterých je vidět, že je házená baví.
Naše soutěž se nehraje na výsledky, tudíž jde hlavně o zábavu a my si každý turnaj
a každý trénink užívali naplno. V zimě jsme se zúčastnili dvou vícedenních turnajů (v
Kostelci na Hané a Velké Bystřici). Na obou turnajích jsme se umístili na
předposledním místě, avšak pro nás nebyl důležitý výsledek turnaje, ale předvedený
výkon. Tam jsme poznali, že naše práce směřuje správným směrem. V tuto dobu právě
dohráváme druhou část sezóny, ve které statečně konkurujeme týmům, na které jsme na
podzim nestačili.
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Závěrem bych chtěl poděkovat trenérům, Martinu Popelkovi a Leoně Voráčové, kteří
mi velmi pomáhají. Také děkuji vedení, které v nás vložilo důvěru, a nakonec rodičům
a dětem, že všichni táhneme za jeden provaz.
Jan Ševčík, trenér mladšího minižactva

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Mladší žáci
Házenkářský desetiboj, je nejvyšší možnou
soutěží v kategorii mladších žáků. Jedná se o
souboj družstev v deseti disciplínách úzce
spjatých s házenou. Abychom se této akce
mohli účastnit, museli jsme nejdříve postupně
projít krajskou kvalifikací. Jelikož se přihlásilo
6 družstev z celého kraje, byly tyto kvalifikace
rozděleny na dvě po třech družstvech. Vítězové
těchto krajských kvalifikací postoupili do
kvalifikace regionální, což znamenalo, že se
vzájemně utkají dvě družstva Olomouckého
kraje a dvě družstva z kraje Pardubického.
Z Pardubického účast odmítli, a tak se ve
vzájemném souboji utkali naše družstvo TJ
Sokol Centrum Haná s Házená Velká Bystřice.
Štěstí nám přálo a díky lepším výsledkům jsme postoupili do národního finále. To se
konalo teď od 3. - 5. 6. 2022 a pořadatelem byl Jihomoravský krajský svaz házené ve
spolupráci s oddílem z Ivančic. Po dobu tří dnů mezi sebou soupeřilo celkem šest týmů
z celé ČR. Při prvním nástupu jsme výškově patřili mezi nejmenší družstva, ale o to
více motivace byla jít do všech soutěžních disciplín naplno. Za trenéry mohu říct, že
jsme s většinou výsledků byli nadmíru spokojeni. Někteří hráči překonávali svá
dosavadní maxima. I tým jako celek velice dobře fungoval a byla znát jeho celková
soudržnost. A i díky tomu všemu se hráčům podařilo probojovat na konečné 3. místo.
Pomalu nám končí i krajské soutěže, kterých se účastníme. Družstvo A hraje Ligu
Olomouckého kraje I a obsadí 2. místo. Družstvo B hraje Ligu Olomouckého kraje II,
kterou dohrálo minulý týden na miniturnaji v Senici na Hané. Také díky náhodě, se
poslední den na jednom místě sešli hráči z klubů, bojujících právě o první tři místa.
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Na 1. místě se umístilo naše TJ Sokol Centrum Haná B. Na 2. místě TJ Senice na
Hané a na 3. místě DHK ZORA Olomouc A.
Shrnutím musím celkově pochválit přístup všech hráčů a samozřejmě i hráček, kde
za družstvo B nastupovali Amálie Špičáková a Zuzana Fojtíková. U všech z nich je
vidět obrovský kus práce a hráčský posun. Samozřejmě by to nešlo bez podpory rodičů
i klubu samotného. Takže po krátkém odpočinku a načerpání sil začneme v srpnu
s přípravami na novou sezónu.
Za trenéry mladších žáků Pavel Rajtr
Starší žáci
Naše 2 týmy starších žáků byly přihlášeny od podzimu do 2 soutěží, a to Ligy
Olomouckého kraje, kde se stejně jako v podzimní části, tak i v jarní části držíme na
4. místě. Tuto soutěž hraje tým B pod vedením trenéra Davida Kittnera a
Moravskoslezská liga, kde se naši kluci umístili na 6. místě. Tu hraje tým A pod
vedením trenéra Tomáše Jurika.
Během zimy nám také začala žákovská liga, kterou hráli hráči týmu A doplnění hráči
týmu B. V lednu v rámci jednoho kola ŽL jsme zavítali do Lovosic, kde jsme získali
celkem 2 výhry ze 4 zápasů, a to nad týmy Handball Club Zlín a TJ Sokol Úvaly,
v únoru bylo další kolo v Olomouci, kde jsme získali zase 2 výhry, a to nad týmem TJ
JM Chdov a domácím týmem HBC Olomouc. V dalším kole, které se konalo v březnu
v Litovli, jsme získali 3 výhry proti týmům Jiskra Havl. Brod, Lions Hostivice a Liberec
Handball. V dubnu se konalo kolo, kterého jsem se kvůli nemoci většiny hráčů nemohli
zůčastnit. Poslední kolo se konalo v květnu, kde jsme vyhráli 2 zápasy nad týmy SK
Kuřím a KH Kopřivnice. V celkové celostátní soutěži jsme se nakonec umístili na
17. místě z 25 týmů.
David Kittner – trenér starších žáků
Mladší dorostenci
Naši dorostenci se po neúspěchu na podzim v Základní části - 2. ligy Moravy
přesunuli na jaře na Sestupnou část nádstavby, ve které se i po velkých výkonech
umístili na 5. místě. Letos jsme měli i málo hráčů, ale na zápasy nám přišli na výpomoc
hráči z HAOLKu, kteří jsou původem z CH.
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Na nadcházející sezónu se připravíme lépe a dáme do toho vše, navíc se k nám připojí
hráči, kteří přijdou ze starších žáků a doufám, že se nám podaří velkého úspěchu
zároveň pod vedením nového trenéra, který kluky připraví.
Jelikož nám v polovině sezóny odešel z pracovních důvodů hlavní trenér mladších
dorostenců, museli jsme jezdit na zápasy ti kteří mohli. Já jsem byl jeden z těch, co měli
tu možnost a jeli s nimi a jelikož někteří z těchto aktuálních hráčů byli i mými
spoluhráči, tak mi důvěřovali a dělali to, co jsem po nich při hře potřeboval.
Filip Rajtr - trenér

SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
Střelci Savany zahájili venkovní sezonu
Dvacátého třetího dubna naši
střelci
prvním
závodem
v
Litultovicích úspěšně zahájili
venkovní sezonu 2022. Počasí tuto
sobotu nebylo vůbec teplotně
příznivé a vítr si pohrával s šípy
našich střelců, ti však ve čtyřech
kategoriích vybojovali první místo.
V seniorech Josef Nedělník ziskem
809 bodů, Jaroslava Nedělníková,
která mezi seniorkami velmi
kvalitně zastřílela 50 a 35metrovou trať a získala 805 bodů. Dalším vítězem byla mezi
nejmladšími kadety Anička Myšková, kterou při premiéře na 65 metrech přestřílelo jen
šest střelců celého startovního pole, a na své konto si připsala osobák s číslem 675. Tuto
trojici doplnila v kategorii žen Irena Hynková 738. Mezi juniory, kde nejlepším
nástřelem závodu vévodil plumlovský střelec Falconu Denis Vyskočil, našemu oddílu
vystřílela druhé místo Jana Koleňáková 786 a hned za ní se se 740 body umístil Lukáš
Andrés. Druhý venkovní závod střílený v Plumlově, byl pořádaný naším oddílem
a věnovaný na počest nedávno zesnulého člena oddílu a jednoho ze zakladatelů střelby
z polní kuše pana Františka Sedláčka. Tento memoriál jediným výsledkem přes 800
v kategorii seniorek vyhrála Jaroslava Nedělníková (808). Mezi seniory byl na první
příčce její manžel Josef (787) a poslední vítězství patřilo v ženách Ireně Hynkové (779).
Savana na tomto závodě urvala ještě dvě druhá místa, a to v juniorech Jana Koleňáková
(741) a v kadetech Anička Myšková.
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Memoriál Františka Sedláčka se konal za podpory Města Kostelec na Hané,
Olomouckého kraje a Českého svazu kuší.
Mezinárodní závody
Po dlouhém čekání jsme se konečně mohli
účastnit mezinárodních závodů. Tři naši střelci,
manželé Nedělníkovi a juniorka Jana
Koleňáková spolu s plumlovským Denisem
Vyskočilem, si zastříleli v Maďarském městě
Budakeszi na třetím ročníku HUNGARIAN
OPEN CROSSBOW a jejich výkony byly nad
očekávání. Střílelo se systémem 2 x IR 900
a ve dvoudenním klání napříč kategoriemi si za
Savanu nejlépe vedla Jaroslava Nedělníková,
která si vystřílela bronzovou medaili ziskem
1615 bodů (první soutěžní den 803, druhý den
812). Na pátém místě skončil Josef Nedělník
1606 bodů (793 a 813). Sedmé místo
vybojovala Jana Koleňáková 1595 bodů z celkových 1800 (793 a 802). Vítězem závodu
se stal Rakušan Max Schwaiger 1645 a na krásném druhém místě se umístil Denis
Vyskočil z Plumlova s 1632 body.
Irena Hynková
FC KOSTELEC NA HANÉ
Oslavy 90 let kopané
V letošním roce oslaví náš klub 90 let od založení kostelecké kopané. Samotná
historie založení klubu sahá do roku 1932 a z klubové kroniky lze mimo jiné vyčíst, jak
k jeho vzniku došlo.
V sobotu se chodívalo do hostince na řízné pivo a kus řeči. A protože u piva vzniklo
nejedno dobré přátelství, bylo tomu tak i tehdy v roce 1932. Ke dvěma krejčím, Cyrilu
Vilímcovi a Františku Hvozdeckému, si přisedli mládenci ze Zahrady, a že by si chtěli
zahrát kopanou. To bylo něco pro Cyrila Vilímce, bývalého sparťana.
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Z několika takových besed se rozneslo po
Kostelci, že bude založen SK Kostelec na
Hané. A tak 7.únor se stal historickým dnem.
Sluníčko po ránu pěkně hřálo a kolem obecní
louky postávalo několik zvědavých nadšenců,
neboť toho nedělního odpoledne byl na louce
sehrán první zápas v kopané pod názvem SK
Nerudovka – Zahrada – SK Kostelec, s
výsledkem 2:1.
Bohužel první zápas to odnesla louka a
měl také úřední dohru před obecním výborem
s tím, že někdo musí uhradit škodu na
zničeném trávníku louky.
Základní kámen byl položen 12. března, kdy
se založil sportovní klub.
Prvním předsedou se stal Cyril Vilímec (1899–1968) a přesto, že se nový spolek měl
čile k světu, musel všechna utkání hrát na hřištích soupeře.
Historicky první mistrovský zápas sehráli kostelečtí hráči 3. dubna 1932 v Olomouci
s Novohodolanským SK, který vysoko prohráli 1:7, když první branku vstřelil Ladislav
Malíšek.
I tyto a další texty lze dohledat v archívu FC
Kostelec na Hané. Jsme velice rádi a neskutečně si
vážíme skutečnosti, že bývalý předseda klubu
a v současnosti kronikář pan Jiří Grepl udržuje
a doplňuje stále tyto historické materiály a díky tomu
pro Vás a všechny fanoušky můžeme představit
pohled do historie a současnosti klubu FC Kostelec na
Hané. Samotné oslavy FC jsou pak naplánovány na
hodový víkend 26.-28.8.2022. Na co se můžete těšit?
V rámci oslav proběhne v pátek 26.8. již tradiční
promítání letního kina v areálu fotbalového klubu.
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Filmový žánr bude vybrán pro všechny věkové kategorie, čímž započnou oficiálně
oslavy 90. výročí založení klubu.
Pokračování je pak plánováno na sobotní den, kdy bude celý bude věnován zejména
mládeži a dětem. Připraveny pro ně budou soutěže, skákací hrad, cukrová vata a další,
rozhodně se můžeme těšit i na mládežnická utkání našich družstev. V odpoledních
hodinách nás potom bude čekat utkání rezervního družstva mužů nově v okresním
přeboru OFS Prostějov, zakončené hodovou zábavou se skupinou KONTAKT. V neděli
28.8. budou oslavy pokračovat hlavním programem, přičemž je na odpoledne
připraveno utkání, ale hlavně setkání bývalých hráčů a funkcionářů klubu, kteří odehrají
zápas proti staré gardě SK Slavia Praha! Ti v našem areálu odehráli naposledy utkání
před 50ti lety, kdy při oslavách 40 let založení klubu navštívil náš klub i legendární
brankář František Plánička. Po utkání „starých gard“ pak přijde na řadu i naše první
družstvo mužů, čímž uzavřeme devadesátku let od založení našeho klubu.
Po celý víkend se můžete těšit na výstavu historických dokumentů, fotek a pamětních
textů z historie naše klubu od roku 1932. Prohlídka a výstava materiálů je plánována
v celém areálu FC Kostelec na Hané a bude možné shlédnout nejen řadu historických
fotografií, ale rovněž nahlédnout do historických dokumentů a kronik kostelecké
kopané.

Zdravice před utkáním při oslavě 40 let kopané FC Kostelec na Hané (1972)
Kapitán sokola Kostelec Pepa Vágner se zdraví se slavným brankářem Františkem
Pláničkou. Zprava: Z. Švéda, A. Laďa Rozsíval, trojice rozhodčích Pazdera, M. Gerpl
a K. Kreisl ml.
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Vybrané historické materiály pak budou v průběhu léta rovněž prezentovány
prostřednictvím facebooku na oficiálních stránkách FC Kostelec na Hané. Určitě se
přihlaste k odběru sledujte stránky www.facebook.com/fcknh!
Děkujeme za podporu a těšíme se na Vaši návštěvu při příležitosti oslav 90 let od
založení klubu!!!
Lubomír Baláš, sekretář FC Kostelec na Hané
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
Po dlouhé coronavirové pauze se v Kostelci na Hané obnovila činnost Sokola. Oddíly
žen aerobic a Věrné gardy uvítají další členky, stejně jako florbalový oddíl žáků.
Rozšířením členské základny přispějete ke zlepšení svého fyzického i psychického
stavu a také propagaci Sokola v našem městě.
Už teď nás moc těší, že naše seniorky z Věrné gardy, nacvičuji spolu
s prostějovskými sestrami na Sokolské Brno 2022. Také se pravidelně připravují na
sokolské slety. Jde o krásnou tradici, ve které chceme pokračovat.
Za sestry Věrné gardy Růžena Wewiorová

HANÁCKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KOSÍŘ
Hanácký kroj znají už i v Thajsku!
V thajské provincii Maha Sarakham (oblast na západě známá jako země rýžových
polí) se letos v březnu konala soutěž krásy pro muže Mr. Global, která se pořádá od
března 2014 každý rok.
Celosvětového finále Mr. Global, do něhož se probojovalo 38 mužů z celého světa, se
zúčastnil i náš kamarád, kostelecký rodák Jiří Hemelka. Už v roce 2019 se Jirkovi
podařilo probojovat do finále Muže roku, kde zvítězil v Ceně prezidenta soutěže
a zároveň získal titul Mr. Global společně s tituly časopisu Žena In a Medika Plasma.
Díky tomu se dvaatřicetiletý mladý muž probojoval do letošního celosvětového finále,
které se posunulo o dva roky díky Covidu. Ve finále se muži předvádějí mimo jiné
i v národních kostýmech, které jsou pak primárně hodnoceny. Jirka se v celosvětové
soutěži představil k naší upřímné radosti v kosteleckém hanáckém kroji zapůjčeném
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folklórním souborem Kosíř Kostelec na Hané a v daleké cizině tak reprezentoval
v lidovém kroji města, ve kterém vyrůstal.
Na začátku soutěže Jiřího znevýhodnil pozitivní výsledek covid testu a musel zůstat
5 dnů v karanténě v Bangkoku. Poté se mohl připojit k soutěži a reprezentovat Českou
republiku a oblast Hané.
Program probíhal v různých částech místní
provincie, kde hlavním tématem bylo poznání
místní kultury. Soutěžící se přepravovali
autobusem a místní obyvatelé se k nim chovali
jako ke světovým celebritám. Zavírali se kvůli
nim silnice, chystali speciální slavnosti a
focení na každém rohu. Téměř polovina akcí
se nesla v náboženském duchu, protože jak
nám sám Jiří potvrdil, thajské obyvatelstvo je
silně nábožensky zaměřeno.
Když se blížilo finále soutěže, byla nezbytná
focení pro místní sponzory a trénink
choreografie. Zde se soutěžící ukázali
v národních krojích, plavkách a ve večerním
obleku. Konkurence byla velká, a i když se Jiřímu nakonec zvítězit nepodařilo,
z exotického Thajska si kromě úspěšné účasti v soutěži přivezl spoustu zkušeností
a nezapomenutelných zážitků. Vítězem letošního ročníku se stal Miguel Ángel Lucas
Carrasco ze Španělska.
Na fotografii je náš Jiří Hemelka v hanáckém kroji a vítěz celé soutěže Mr. Global.
Naděžda Procházková, Hanácký folklórní soubor Kosíř

SDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení spoluobčané,
rok 2022 je v plném proudu a léto se neodvratně blíží. Je zde další číslo Kosteleckých
novinek, ve kterém bych chtěl přiblížit dění, jak jinak než u místních hasičů. Ještě
neskončily problémy spojené s pandemií covidu a už je zde další problém v podobě
války na Ukrajině, který se dotkne nás všech hlavně v ekonomické oblasti.
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Pomoc s konfliktem na Ukrajině se dotkla i kosteleckých hasičů. Asi všichni
zaznamenali vlnu pomoci samotné Ukrajině, tak jejím občanům, kteří museli prchnout
ze své vlasti,
a spousta z nich se ocitla v České republice. Kostelečtí hasiči se
podíleli v rámci pomoci na úpravě bytových jednotek pro uprchlíky, dále poskytli
zázemí pro konání humanitární sbírky a odvoz materiálu do centrálního sběrného místa.
S koncem dubna se pojí neodmyslitelně pálení čarodějnic. Hasiči se s ostatními spolky
podíleli na pořádání akce, které se konalo v areálu fotbalového hřiště. V měsíci květnu
se uskutečnil sběr železného šrotu spolu s elektrospotřebiči, kdy jsme posbírali 6,2 tuny
železa.
Na pátek 13. května připadl „Den požární bezpečnosti“, a tak se všechny hasičské
stanice v republice otevřely veřejnosti. I my jsme se k této akci přidali a otevřeli naši
hasičskou zbrojnici a techniku pro veřejnost.
Návštěvnost byla nad naše očekávání hojná. Svou účastí nás podpořili jak děti
předškolní a školní, ale také senioři z místního domova důchodců.
V současné době provádíme přípravy na oslavy ke 140. výročí existence Sboru
dobrovolných hasičů v Kostelci na Hané. Tyto oslavy se budou konat v sobotu
25. června a budou doplněny o doprovodný program. Veřejnost je samozřejmě zvána.
Mladí hasiči se neustále každý pátek scházejí v prostorách zbrojnice, kde se
zdokonalují v oblasti požárního sportu. V druhé polovině dubna se účastnili soutěže
o „Drahanskou vařečku“, kde družstvo mladších v čele s Maruškou Zapletalovou
obsadili druhé místo.
Zásahová jednotka od začátku roku zaznamenala značný nárůst zásahové činnosti.
Jedná se hlavně o požáry, které v některých případech byly i velkého rozsahu. Za
zmínku stojí požár stavení v obci Držovice, kde zasahovali jednotky ze druhého stupně
požárního poplachu. Vyjíždíme i k dopravním nehodám, které se naštěstí doposud
obešli bez obětí na životech. Technické pomoci byly spojeny především se silným
větrem nebo pomoci záchranné službě s pacientem.
Asi nejtragičtější zásah tohoto roku bude spojen s ulicí Přemyslovka v Kostelci, kde
jsme byli přivoláni na pomoc zasahující Policii ČR a tato tragická událost si vyžádala
tři lidské životy. Členové jednotky neustále provádí pravidelnou údržbu techniky a
hasičské zbrojnice. Doplňují se pravidelně každoroční školení a další členové se v tomto
období účastní lezeckého výcviku u HZS Prostějov.
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V březnu byl vozový park
posílen o chybějící dopravní
automobil. Jedná se
o
automobil značky VW Crafter
v devíti místné úpravě. Vozidlo
bylo pořízeno za finanční podpory
města
Kostelec
na
Hané,
Olomouckého kraje a Ministerstva
vnitra
a nahradilo odprodaný
vůz stejné kategorie a značky,
který byl po technické stránce
nevyhovující
a
finančně
nerentabilní. Dopravní automobil slouží především k dopravě mužstva na místo
události, dále k přepravě materiálu jako například již zmíněné humanitární pomoci.
Všem zúčastněným, kteří se na pořízení vozu podíleli, patří velký dík.
I přesto, že hasiči jsou zde pro vás neustále připraveni k poskytnutí pomoci, tak pevně
doufám a věřím, že to snad nebude třeba a přejeme vám příjemné a klidné prožití letních
měsíců.
Michal Pospíšil, SDH Kostelec na Hané
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