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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Dostává se Vám do rukou poslední vydání Kosteleckých novinek v letošním roce. Již
druhým rokem ovlivňuje dění v našem městě COVID-19. Omezují se, nebo úplně ruší
společenské akce na území našeho města, a to z důvodů vydaných nařízení, nebo špatně se
vyvíjející situaci na našem katastrálním území. Moc se těším, až budeme moci organizovat
akce nejen pro děti ale i pro všechny naše občany.
Nákaza se v letošním roce nevyhnula žádné příspěvkové organizaci zřizované městem,
ani zaměstnancům radnice. Zde bych chtěl srdečně poděkovat všem zaměstnancům našich
příspěvkových organizací, kteří v nelehkých podmínkách nákazu COVID-19 zvládli.
Zejména chci poděkovat všem zaměstnancům domova pro seniory, kteří s Covidem
v tomto zařízení bojovali. Nebyla to jednoduchá práce, ale vše s nasazením zvládli. Rada
města Kostelce na Hané si toho je plně vědoma a tyto zaměstnance finančně odměnila. Zde
nesmím opomenout poděkovat všem zaměstnancům základní a mateřské školy. Neměli to
vůbec jednoduché, uzavírala se jedna třída za druhou a děti musely do karantény. V
pracovní neschopnosti byli i zaměstnanci školy. Nakonec se vše zvládlo a děti chodí dále
do školy. Na závěr zde chci poděkovat i zaměstnancům služeb města. COVID-19 se
nevyhnul ani zaměstnancům této příspěvkové organizaci. I přes tyto nesnáze jsme měli
město krásně uklizené. Čistírna odpadních vod běžela bez problémů.
Investiční akce
Na konci roku je rozjetá jen jedna investiční akce, která bude pokračovat až do poloviny
příštího roku, a to zasíťování deseti městských pozemků na Kozí Bradě.
Zasíťování pozemků na Kozí Bradě
Na podzim začaly stavební práce na realizaci inženýrských sítí u městských pozemků
v lokalitě Kozí Brada. V letošním roce realizační firma vybudovala hloubkovou a dešťovou
kanalizaci a vodovodní řád, včetně odboček a šachet. V příštím roce, jakmile to počasí
dovolí, bude firma pokračovat v budování veřejného osvětlení a budování místních
komunikací. Firma EG.D, a.s. přivede k pozemkům elektrickou energii a vybuduje
přípojky k jednotlivým pozemkům.
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Zasíťování pozemků bude dokončeno
nejpozději do 30. 7. 2022. Následně bude
k prodeji 10 stavebních pozemků
o velikosti od 731 m2 do 830 m2. Cena
stavebních pozemků bude stanovena až po
sečtení všech nákladů na tuto investiční
akci. O způsobu prodeje a ceně rozhodne
v roce 2022 zastupitelstvo města.
V rámci této investiční akce podáváme
žádost o dotaci Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR, program: 117 06 Podpora bydlení, podprogram: 117D063 Technická
infrastruktura (2022), ze kterého je možno obdržet dotaci 150 000,- Kč na zasíťování
jednoho pozemku. V našem případě tedy můžeme získat 1 500 000,- Kč za 10 pozemků.
Rekonstrukce místních komunikací na ul. Smetanova a část ulice Třebízského
Každým rokem uskutečňujeme rekonstrukce místních komunikací. V roce 2022
bychom chtěli uskutečnit rekonstrukci dvou menších místních komunikací a to ul.
Smetanova a ul. Třebízského od Lešanské ulice po ulici Husova. Na ulici Třebízského
vzniknou i podélná parkovací stání. V koordinaci s městem firma bude firma EG.D, a.s. na
ul. Smetanova pokládat do země elektrické kabely. Po položení kabelů se začne s realizací
rekonstrukce ul. Smetanova. O dotaci na výše uvedené rekonstrukce místních komunikací
požádáme Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náklady na tuto investiční akci činí cca
6 800 000,- Kč s DPH. Dotace je poskytována až do výš 80 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
V roce 2023 bychom chtěli započít s rekonstrukcí místní komunikace Za Humny. Na
tuto místní komunikaci máme zpracovanou projektovou dokumentaci včetně stavebního
povolení.
Vybudování skateparku
V našem městě schází místo, kde by mohly děti a mládež jezdit na koloběžkách, BMX
jízdních kolech, nebo kolečkových bruslích. Doposud nám jezdí v centru města před
radnicí a před základní školou. Zde svým jednáním poškozují majetek města a pohybují se
blízko pozemních komunikací.

2

Několik let jsme hledali vhodnou plochu, kde bychom vybudovali zázemí pro tyto
volnočasové aktivity. Nakonec se nám podařilo vytipovat lokalitu za sběrným dvorem
a v bývalém areálu čistírny odpadních vod na ul. Okružní. Zde lze umístit monolitický
skatepark o rozměrech 6,6 x 25 metrů.

Skatepark bude oplocen, aby byl oddělen od sběrného dvoru a bývalé čistírny odpadních vod.
Na vybudování skateparku požádáme Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci. Dotace je
poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Celkové náklady
na vybudování skateparku budou činit cca 2 200 000,- Kč.
Realizace rekonstrukce místních komunikací na ul. Smetanova a části ulice Třebízského
a vybudování skateparku bude záležet na získání finančních prostředků z dotačních titulů
a následného schválení orgánem města.
Výstavba chodníku na ul. Palackého II. etapa
V roce 2022 budeme pokračovat s výstavbou chodníku na ulici Palackého. II. etapa
bude realizována od ulice Sportovní po dopravní značku označující konec města. Dál
pokračovat nemůžeme, protože město dál nevlastní pozemky. Na tuto investiční akci máme
přislíbenou dotaci z MAS Region Haná. Celkové náklady se pohybují ve výši cca
2 000 000,- Kč
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy základní školy
a tělocvičny na Jakubském náměstí
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 by měla být vyhlášena výzva v Integračním regionálním
operačním programu, která bude zaměřená na rekonstrukce a rozšíření budov základních
škol. Předpokládaná výše podpory by měla činit cca 85 % z uznatelných nákladů. Stávající
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budova základní školy na Jakubském náměstí č.p. 106 v Kostelci na Hané potřebuje
celkovou rekonstrukci. V budově je zapotřebí udělat nové rozvody vody a elektro, nové
podlahy, dveře, vyměnit okenní výplně, udělat novou střechu.
Ve střeše plánujeme půdní vestavbu, kde vzniknou tři odborné učebny, které by sloužily
k výuce dětí (jazyková učebna, výtvarná učebna atd.). Dále je zapotřebí udělat do budovy
bezbariérový přístup. Počítá se i s rekonstrukcí tělocvičny nacházející se u této budovy.
Rada města Kostelce na Hané dne 15. 9. 2021 schválila firmu, která zpracovala studii
proveditelnosti k výše uvedené akci. Na základě zpracované studie byla na prosincovém
zasedání zastupitelstva vybrána projekční firma, která zpracuje projektovou dokumentaci
k výše uvedené rekonstrukci.

Zpracování projektových dokumentací (rekonstrukce MK na ul. Bezručova,
vybudování zpomalovacích retardérů na Sportovní ulici, včetně parkovacího stání)
Pokud chceme dále rozvíjet naše město a k tomu využívat finanční prostředky
z dotačních titulů, musíme být na investiční akce projekčně připraveni. V roce 2022
chceme zpracovat projekt na rekonstrukci Bezručovy ulice. Projekt bude zahrnovat
rekonstrukci komunikace včetně odvodnění, rekonstrukci veřejného osvětlení, výsadbu
zeleně a vydláždění vjezdů. V neposlední řadě budeme řešit parkování v této lokalitě.
Dále necháme zpracovat projekt na vybudování zpomalovacích retardérů na ulici
Sportovní v blízkosti mateřské školky, vybudování parkovacího stání a rekonstrukci
veřejného osvětlení na této ulici. V závislosti na finančních možnostech města možnosti
a získání finančních prostředků z dotačních programů, necháme zpracovat projektovou
dokumentaci na rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení v našem městě.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Kostelci na
Hané konané ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021
Ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Volby se konaly v budově sokolovny na ulici Tyršova. Možnost volit
poslance Parlamentu České republiky mělo 2294 obyvatel Kostelce na Hané. Této
možnosti využilo 1460 voličů, volební účast v našem městě byla 63,64 %. Občané měli
možnost vybírat z dvaceti kandidátních listin.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021 v Kostelci na Hané:
číslo
20
13
5
17
4
12
18
8
3
1
2
22
10
15
16
9
21
7
11
19

Kandidátní listina
název
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Česká strana sociálně demokratická
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Svoboda a př. demokracie (SPD)
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Komunistická strana Čech a Moravy
Trikolora Svobodní Soukromníci
VOLNÝ blok
Strana zelených
Švýcarská demokracie
Moravané
Hnutí Prameny
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch. strana)
Aliance pro budoucnost
Otevřeme ČR normálnímu životu
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Levice
Moravské zemské hnutí

Platné hlasy
celkem
v %
376
26,09
352
24,42
173
12,00
169
11,72
168
11,65
80
5,55
38
2,63
32
2,22
26
1,80
13
0,90
3
0,20
3
0,20
2
0,13
2
0,13
2
0,13
1
0,06
1
0,06
0
0,00
0
0,00
0
0,00
František Horák, starosta města
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INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Přírodní mokřad v k.ú. Kostelec na Hané
Na podzim tohoto roku
proběhla realizace přírodního
mokřadu na pozemku města
bezprostředně sousedícím s novou
čističkou odpadních vod. Cílem
tohoto projektu je zlepšení
mikroklimatu, zvýšení retenční
schopnosti území a rozvoj
biologické rozmanitosti v této
lokalitě.
Projekt odstartoval v polovině roku 2019, kdy zastupitelstvo města schválilo investiční
akci na vybudování této vodní plochy. Následovaly přípravné práce nutné pro realizaci
akce (vyhotovení projektové dokumentace, geologický průzkum, biologické posouzení
apod.), a také se hledal vhodný dotační titul, kterým by mohla být tato akce podpořena.
V polovině roku 2020 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Z tohoto operačního programu
se nám podařilo získat dotaci v celkové výši 970 846,40 Kč, což odpovídá 100 %
způsobilých nákladů na investiční akci.
Vybudování přírodního mokřadu realizovala společnost Agromeli spol. s r.o. a samotné
práce proběhly od září 2021 do poloviny listopadu letošního roku.
Třídění odpadu
Počátkem roku 2022 budou specializovanou firmou přidána na 2 místa v rámci Sídliště
Sport nádoby na jedlý olej. Bude se jednat o separační plastové nádoby s objemem 120
litrů, které budou mít oranžové víko s otvorem pro vhození PET lahve s jedlým olejem.
Do těchto nádob bude 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 bude pro město zcela zdarma a v případě, že
budou tyto nádoby občany využívány, rozšíříme jejich umístění i na více sběrných míst.
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Naopak v příštím roce budou ze sběrných hnízd na ulici Tyršova a Sídliště Sport
odstraněny kontejnery pro sběr drobného elektroodpadu. K odstranění kontejnerů dojde
z důvodu jejich malé využitelnosti, a také zejména z důvodu jejich neustále se opakujícího
poškozování. Sběr drobného elektroodpadu tedy bude zajišťován pouze prostřednictvím
sběrného dvora, který mohou občané města využít zcela zdarma.
Novinky v oblasti webu města a komunikace s občany
aplikace V OBRAZE

Jedná se o rozšíření stávajících webových stránek, na
základě kterého mají občané možnost mít vždy aktuální
informace z webových stránek města (např. plánované
kulturní akce, hlášení místního rozhlasu apod.) přímo v
mobilním telefonu. Co všechno aplikace umí a jak ji
nainstalovat do chytrého mobilního telefonu se dozvíte na
webové stránce www.aplikacevobraze.cz. Stáhnout aplikaci
můžete také pomocí těchto QR kódů:
Mapa závad
Aplikace, prostřednictvím které můžete upozornit odpovědné
pracovníky města na závadu či nedostatek na majetku obce,
veřejném prostranství, komunikacích, veřejném osvětlení,
dopravním značení apod. Aplikaci lze použít jak přes počítač, tak
přes mobilní telefon. Spustit aplikaci lze na webových stránkách
města v sekci "MĚSTO -> Mapa závad", zadáním níže uvedeného
odkazu či pomocí QR kódu.
www.mapy.tharok.cz/kostelec-na-hane/
Filip Štrunc, místostarosta města

SLUŽBY MĚSTA
ZMĚNA ODPISŮ VODY A VYÚČTOVÁNÍ OD ROKU 2022
Od roku 2022 proběhnou změny v odpisu vody a fakturaci. Odpisy vody se budou
provádět během měsíce ledna a faktury přijdou občanům během měsíce března.
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Aktuální ceník vodného a stočného je vždy na webových stránkách Služeb města. Všem
občanům přejeme krásné Vánoce.
Služby města Kostelce na Hané

OCENĚNÍ NAŠEHO MĚSTA
Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Kostelec na Hané
může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti
10,94 tun. Na každého obyvatele tak připadá 3,77 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo
za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 130,56 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 51 ks
Nebylo nutné vytěžit 6 413,75 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 240 krát.
Došlo také k úspoře 66 024,39 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 66025 krát. Podařilo se recyklovat 6 292,82 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 258 ks nových praček, bez nutnosti
těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 222,11 kg mědi,
což by postačilo pro ražbu 39487 1€ mincí, nebo 274,38 kg hliníku, který by stačil na
výrobu 18293 plechovek o objemu 0,33 l.
Jiří Koutný, referent životního prostředí
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VÝZDOBA RADNICE
STRAŠIDELNÝ PODZIM
Koncem října vznikla před
budovou místní radnice podzimní,
strašidelná výzdoba pro děti. Vchod
radnice hlídaly dvě čarodějnice
a nechyběl ani fotokoutek. Před
radnicí se vystřídalo plno dětí nejen
z našeho města. Děkujeme za ohlasy
na výzdobu a krásné zprávy. Na
závěr bych ráda poděkovala všem,
kteří přidali ruku k dílu a
v neposlední řadě i paní Hajnové,
majitelce místního květinářství, která
nám některé rekvizity zapůjčila.
ADVENTNÍ VĚNEC
Kašna před radnicí se na nějaký čas
proměnila v adventní věnec. Realizace
nebyla snadná, ale i přes všechna úskalí
se nám podařilo první adventní svíci
rozsvítit. Svíce NADĚJE byla zapálena
pro všechny, kteří se starají o své
nemocné a především pro ty, co
neztrácejí v této nelehké době naději.
Díky všem kolegyním a kolegům, kteří
s realizací pomohli.

Nora Hynštová, matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH VE FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Bryndza, Robert

Propast smrti – Soukromá detektivní kancelář Kate
Marshallové a Tristana Harpera má svůj první velký případ.
Krok za krokem jdou po stopách zmizelé novinářky a zjišťují,
že Joanna pravděpodobně narazila na něco mnohem
zlověstnějšího, než by kohokoliv napadlo: sériového vraha.

Caplinová, Julie

Chata ve Švýcarsku – Nejnovější román ze série Romantické
útěky čtenářky tentokrát zavede k zasněženým vrcholkům
švýcarských Alp. Plán Miny je jednoduchý: litry horké
čokolády, výborné sýry a žádní muži. Tedy jen do chvíle, než
ho zkomplikuje neznámý krasavec, který Mině zkříží cestu ve
vlaku do Alp…

Hartl, Patrik

15 roků lásky – Realita umí být neuvěřitelná. Aleš by do svých
třiceti dvou let nevěřil, že jeho život bude vypadat takhle.
Jednoho dubnového odpoledne roku 2001 se zamiloval do
ženy, která na něj naložila takovou porci lásky, že by to
porazilo i vola. Tento román vypráví o všem, co musel
zvládnout, aby se s tou láskou naučil žít.

Jacobsová, Anne

Něžný měsíc nad Usambarou – Pokračování románu Nebe nad
Kilimandžárem. Povstání změnilo Německou východní
Afriku. Charlottu a George to táhne zpátky do vlasti, kde je ale
nečekají s otevřenou náručí. Brzy si přiznávají, že stále touží
po Africe. Netuší, jakým nebezpečím budou muset čelit a že
jejich hluboká láska bude vystavena těžké zkoušce

Javůrek, Štěpán

Chaloupky – František a Florián, chlapci z českého
vnitrozemí, se dostávají krátce po vzniku Československé
republiky do pohraniční oblasti Krušných hor. Usadí se v obci
Chaloupky, a přestože v meziválečné době spolu lidé
vycházejí dobře a jsou zvyklí si pomáhat, se zdvihající se
vlnou agresivního nacionalismu berou zavedené pořádky v
pohraničí rychle za své.

Keleová-Vasilková, Táňa

Zrcadlo – Helena s Vladem žijí v obyčejném manželství, bez
větších konfliktů, ale i bez potřebné jiskry. Helenu to hodně
trápí a sní o tom, jak by mohli žít, jak nebýt jen spolubydlící.
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Naštěstí má tento manželský pár dceru, která jim nevědomky
nastaví zrcadlo.
Nesbo, Jo

Žárlivost a jiné povídky – Strhující sbírka napínavých příběhů
od krále severské krimi. Nevěra se nevyplácí a nakonec vždy
vyjde najevo. Dva úplně stejní horolezci bojují o krásnou
řeckou servírku. Taxikář nachází v šéfově autě náušnici své
manželky. Žena letící z New Yorku do Londýna se kvůli
manželově nevěře rozhodla spáchat sebevraždu…

Tudor, C. J.

Upálené – Další thrillerová lahůdka s hororovou příchutí od
autorky Kříďáka, Jámy a Těch druhých. Před pěti sty lety tady
upálili osm mučedníků. Před třiceti lety tu beze stopy zmizely
dvě dívky. A před dvěma měsíci tu tragicky zemřel místní
farář. Vítejte v Chapel Croft, zapadlé vísce, jejíž tajemství leží
ukrytá hlouběji než v hrobě a kde se zlo začíná znovu
probouzet.

Vondruška, Vlastimil

Královražda na Křivoklátě – Přemysl Otakar II. slaví výročí
korunovace českým králem. Jedním z vrcholů slavnosti je
rytířský turnaj a právě tímto turnajem začíná řada krutých
vražd, které musí Oldřich z Chlumu co nejrychleji objasnit,
protože tentokrát nejde jen o spravedlnost, ale také o osud
české královské koruny…

Pro děti a mládež
Hudáčková, Věra

Zuzka a ztracené kotě – Zuzce je deset, má ráda balet a nemá
ráda kočky. Ovšem až do chvíle, kdy potká na výletě na
Kašperk opuštěné černé kotě, které nakonec skončí v jejím
batohu… Co s ním? Nechají si ho? Bude se o něj Zuzka starat?

Mahurinová, Shelby

Krev a med – Druhý díl populární fantasy romance. Lou, Reid,
Coco a Ansel prchají před čarodějným společenstvím,
královstvím i církví a nemají se kde ukrýt. Aby se jim podařilo
zmizet před zástupy čarodějnic a jednotkami chasseurů,
potřebují spojence. Ty nejsilnější…

Rowlingová, J. K.

Vánoční prasátko – Kuba a jeho plyšové prasátko Pašík se od
sebe nehnou ani na krok – to se ale změní jednoho Štědrého
večera, kdy Kuba o Pašíka přijde. Ale stane se zázrak. Vánoční
prasátko, náhrada za nezvěstného Pašíka, zničehonic ožije a
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vymyslí odvážný plán: vydají se do kouzelné Země
Ztracených a Pašíka najdou, ať se jim do cesty postaví cokoli.
Socha, Radomír

Pejsek Haryk a houby – Na svých cestách při poznávání světa
se pejsek Haryk potká se zajímavými houbami. Autor textu
a odborník přes houby Radomír Socha a ilustrátorka Zdeňka
Študlarová vytvořili další knihu, která dětem zprostředkuje
krásu nezištné pomoci, přátelství i porozumění.

Tichý, František

Labyrint nedokončených setkání – Marek – věčný průšvihář,
který od života už nic nečeká. Filip – kluk z gymplu a jeho
tajemství, které tak trochu tají i sám před sebou. Starý deník,
psaný před posledním transportem, nalezený na terezínské
půdě… a chvíle, ve které se celý život obrátí naruby.
Dobrodružný příběh ze současného i protektorátního Terezína.

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který najdete
na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
AKCE V KNIHOVNĚ
Podzim v knihovně
Vzhledem k tomu, že na podzim neplatila žádná radikální vládní omezení ohledně
konání kulturních akcí, umožnila mi tato situace uspořádat dlouho odkládané besedy
a setkání s českými spisovateli či cestovateli. Mohlo se také uskutečnit dětmi netrpělivě
očekávané tvoření, které jsme pro jistotu spojili v podzimně-halloweenské. Knihovnu také
několikrát navštívili žáci z místní základní školy.
Tomáš Štěpán – Kanada – Můj druhý domov 3. 9. 2021
V pátek 3. 9. se v knihovně konala první beseda letošního roku. S mladým cestovatelem
Tomášem Štěpánem jsme se vypravili do Kanady. A kdo přišel, určitě nelitoval.
Nezaměnitelné, vtipné vyprávění nám umožnilo poznat tento stát očima mladého
dobrodruha, který do Kanady sice přiletěl v rámci víza Working holiday, ale kromě práce
se rozhodl také procestovat tuto úchvatnou zemi. Díky fotkám a videím jsme se podívali
do Calgary, do provincie Britská Kolumbie plné přírodních krás či do Skalistých hor, které
nám poskytly nádherné výhledy. Dozvěděli jsme se také o místní gastronomii, hospodách,
dopravě, hokeji, lyžování a poznali běžný život Kanaďanů v rámci všech ročních období.
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Nechybělo ani setkání s volně žijícími čipmanky, svišti, horskými kozami, dokonce i se
samotným medvědem. Nejdůležitější poučka pro všechny cestovatele volnou kanadskou
přírodou tak zní – vždycky u sebe noste pepřový sprej!
Arnošt Vašíček – Záhady na dosah ruky 17. 9. 2021
Páteční podvečer v knihovně patřil všem příznivcům záhad a tajemna. Na programu
byla totiž tajemství naší historie a beseda s oblíbeným českým spisovatelem, scénáristou
a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Vrátili jsme se také k předchozí autorově knize
Tajemné fenomény, ke které byla loňská beseda z důvodu vládních restrikcí zrušena. Jako
první jsme si připomněli legendu o Golemovi. Byl nebo nebyl? Existuje možnost, že šlo
o mechanickou figurínu, bytost z „jiného světa“ nebo i psychicky nemocného člověka
projevujícího se prkennou strojovu chůzí? Přes upíry a děsivé noční paralýzy jsme se
dostali k pozorování tajemných létajících objektů, které se často objevují i u nás a v drtivé
většině případů zůstávají nevysvětleny. Neméně zajímavé bylo také vyprávění o posledním
inckém princi či nevysvětlitelných pádech z oblohy ať už v podobě hejna ptáků, deště žab
nebo třeba kusů syrového masa. Tyto a mnohé další záhady naší historie najdete
v nejnovější knize Arnošta Vašíčka Záhady na dosah ruky, která je dostupná i v naší
knihovně a kterou si účastníci besedy mohli na místě zakoupit spolu s dalšími autorovými
staršími tituly.
Petr Nazarov – Severní Indie 15. 10. 2021
V pátek 15. 10. jsme se setkali
s cestovatelem, fotografem a autorem
několika cestopisných knih Petrem
Nazarovem. Naše putování Severní
Indií začalo ve Starém Dillí, kde jsme
mohli pozorovat nesmírnou rozmanitost
a kontrasty této asijské země. Na jedné
straně nepořádek, hluk, krávy a jiná
zvířata volně na ulicích, na straně druhé
nádherné rozmanité barvy a vůně. Díky
fotkám i poutavým videím jsme nahlédli do mentality a běžného života Indů. Hromadnou
dopravou jsme se dostali do města Dharamsala, místa současné tibetské exilové vlády,
a viděli sídlo Dalajlámy. Navštívili jsme také město Rišikéš na úpatí Himaláje, které se
v 60. letech minulého století proslavilo pobytem kapely Beatles a je považováno za hlavní
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město jógy. Poté nás čekalo mystické Váránasí, jedno z nejstarších trvale osídlených míst
světa.
Leží na břehu Gangy a je posvátným hinduistickým městem, kde na kamenných
schodištích – ghátách – Indové takřka z celé země provozují rituální očistu v řece
a kremační obřady. Na závěr jsme mohli vidět hinduistickou pouť Kumbhaméla
v Iláhábádu, pořádanou zde jednou za dvanáct let, spojenou s rituální očistou v Ganze,
které se účastnilo na několik milionu věřících. Návštěvníci besedy měli možnost zakoupit
si přímo od Petra Nazarova jeho knihy i zbrusu novou audioknihu Aloha Molokai o jeho
ročním pobytu na Havajských ostrovech.
Podzimně-halloweenské tvoření 20. 10. 2021
Ve středu 20. 10. jsme se v knihovně sešli s dětmi při podzimně-halloweenském tvoření
a jak už název napovídá, vytvořili jsme si hned dva výrobky. Tím podzimním byla beruška
z hliněného květináče, která vedle draků, ježků nebo dýní také svým způsobem k podzimu
patří. Podobně jako třeba lesní zvířata i ona se chystá na zimu a v této době již vyhledává
nějaký úkryt, a to často v našich domovech.
Druhým výrobkem bylo halloweenské strašidlo z příze. Každý si mohl tvořit podle
vlastní fantazie ať už sám nebo za pomoci dospělých. Výsledkem byly půvabné výrobky
a šťastná očka dětí.
Saša Ryvolová – Sólo pro Papuu 22. 10. 2021
V pátek 22. 10. přijala pozvání naší
knihovny cestovatelka, trampka,
nezávislá spisovatelka a publicistka
Saša Ryvolová, aby se s námi podělila
o zážitky ze svých cest do Západní
Papuy.
Beseda Sólo pro Papuu nás nejprve
zavedla do roku 2001, kdy Saša
Ryvolová tuto zemi navštívila poprvé.
Mohli jsme vidět místní exotickou
faunu i flóru. V korunách vysokých stromů sídlící rajky, které patří k endemickým druhům
a jsou vysoce ceněny pro svá ocasní pera. Nechyběly ani fascinující záběry bohatého
podmořského světa. Navštívili jsme údolí Baliem, kde začala naše cesta za potomky
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lidojedů. V tomto málo prostupném kraji se civilizace šíří jen pomalu a jediným majetkem
místních bývá často jen sekyra a prase. Typickým oděvem mužů je vysušený plod
lahvovníku, tzv. koteka, ženy si zase vystačí se sukní z ratanu nebo kůry. Další část besedy
nás přenesla do roku 2014. Tentokrát jsme se brodili džunglí a navštívili korowayské osady
postavené v korunách stromů. Na závěr jsme mohli vidět velký asmatský kulturní festival
ve městě Agats, kde místní předvádí svoji kulturu, výtvarné i taneční umění.
Milan Zacha Kučera – Alžběta Báthoryová a čachtické podzemí 12. 11. 2021
V pátek 12. listopadu navštívil naši knihovnu spisovatel a kreativní ředitel
Československé filmové společnosti Milan Zacha Kučera. Tentokrát byla na programu
beseda o Alžbětě Báthoryové a podzemním labyrintu čachtického podzemí. Kdo by neznal
proslulý Čachtický hrad a jeho majitelku, uherskou šlechtičnu přezdívanou Čachtická paní.
Měla velký majetek, vysoké IQ, avšak dle diagnózy současných psychologů také dvě
nebezpečné deviace – kanibalismus a impulsivní sadismus. V jejím okolí mizely mladé
dívky a jak dosvědčují dobové dokumenty a korespondence, řádění Alžběty Báthoryové
bylo veřejným tajemstvím. Teprve v roce 1611 byla odsouzena na doživotí. Po čtyřech
letech zemřela a pohřbena je neznámo kde. Ve druhé části besedy jsme prostřednictvím
fotografií navštívili rozsáhlé čachtické podzemí, kam si Alžběta Báthoryová vodila své
oběti. V dřívějších dobách sloužilo např. také k uskladnění vína či potravin a dodnes láká
lovce duchů a vyznavače nadpřirozena.
Pokud situace dovolí, i v roce 2022 se můžete těšit na další besedy a přednášky. Nebude
chybět ani program pro děti. Na závěr bych chtěla poděkovat za přízeň a milé ohlasy
a popřát všem co nejklidnější prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku
2022!
Zuzana Valášková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Než jsme se nadáli, už vstupujeme do posledních měsíců v tomto roce. Když se
ohlédneme dozadu, vidíme, co všechno nového se nám v mateřské škole podařilo. A nebylo
toho málo! Všechny třídy se dovybavily novým nábytkem, do dvou tříd se pořídily nové
moderní matrace na odpočinek pro děti, opravila se hlavní spojovací chodba.
Zahrada je také již z větší části upravená, výsadba nové zeleně pokračuje, herní prvky
dostaly nový nátěr a nevyhovující byly nahrazeny novými.
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Jinak se však příliš nedařilo. Opět nás začaly trápit problémy kolem covidu 19. V MŠ se
vyskytlo několik případů nákazy, tři třídy musely nastoupit do nařízené karantény.
Tato skutečnost měla vliv na chystané
podzimní akce. Museli jsme opět zrušit
drakiádu, na kterou se všechny děti
s učitelkami již v září začali připravovat.
Také podzimní pohádku jsme museli
odložit.
Uskutečnila se nově připravená akce
„Dýňohraní“. Děti s rodiči přinesli do
školky vydlabané i nevydlabané dýně,
kterými jsme si vyzdobily školku, děti
malovaly, tvořily a lepily papírové dýně, učily se básničky a písničky na dané téma. Na
školní zahradě děti plnily různé tematické úkoly, překonávaly překážky. Za odměnu
dostaly diplomy a medaile. Na závěr se konala krátká diskotéka a nechybělo hledání
pokladu. Akce se moc vyvedla, děti byly velmi spokojené, plnění úkolů se jim líbilo. Také
jsme se staršími dětmi navštívili novou hasičskou zbrojnici, na kterou mohou být všichni
občané Kostelce opravdu hrdí. Přivítal nás pan Nedoma a zajímavě dětem ukázal
a předvedl, jak hasiči pracují a co všechno ke své práci potřebují. Vybavení hasičských aut
děti velmi zaujalo, především pak potřeby k ošetření a fixování končetin a těla. Zásluhou
pana J. Nedomy si děti určitě uchovají pěkné zážitky a možná se v jejich řadách najdou
noví hasiči.
Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na naší škole se toho během prvního čtvrtletí
děje mnoho zajímavého. Díky návratu k prezenční
výuce můžeme se žáky opět pracovat v takovém
rozsahu, na nějž jsme byli v minulosti zvyklí.
Učitelé organizují různé vzdělávací akce a projekty.
Řada z mých kolegů opakovaně zařazuje do výuky
netradiční a neotřelé postupy a náměty. Tady jsou
některé z nich: V hodinách informatiky pracujeme
se stavebnicemi LEGO a učíme se je
programovat.
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Naše škola se také zapojila do projektu Průša do škol (výrobce 3D tiskáren) a žáky
nyní učíme 3D modelaci a 3D tisk.
Díky spolupráci se SŠV Trivis PV v projektu IKAP se někteří naši žáci zúčastnili
střeleckého výcviku vedeného vyučujícím ze Střední školy TRIVIS Prostějov. Dne 5.11.
proběhl projektový den pro 9. ročník na téma Finanční gramotnost.
Do školy přijeli tři lektoři pod vedením paní Evy Kianicové. Děti se rozdělily do skupin
po čtyřech. Vytvořili fiktivní rodiny, rozdělili si role v rámci rodiny, vybrali si povolání.
Každá rodina hospodařila se svými prostředky, tvořili rodinný rozpočet, snažili si zařídit
pro rodinu bydlení, auto, sestavili roční rozpočet, vytvářeli finanční rezervy. V průběhu
dne získávali „chechtáky“ za které si pak mohli vybrat odměnu. Všichni se snažili
a s programem byli velice spokojeni. Školní družina ve svých aktivitách také nezahálela.
V pátek 5. 10. měly děti z I. a IV. odd. školní družiny velmi příjemné odpoledne. Díky
panu Nedomovi si prohlédly celou hasičskou zbrojnici i s odborným výkladem.
Hasičskou zbrojnici navštívily také děti z naší mateřské školky.
Velmi zajímavá témata ve výtvarné výchově nabízí našim žákům také kolegyně Mgr.
Jarmila Kalvodová. Žáci na druhém stupni zpracovávali témata: Nástěnné malby, Detaily
obličeje, Starověký Egypt, Portrét a jeho stylizace, Práce s listím a „Oko – do duše okno.“
Jednotlivé práce jsou podrobně nafoceny na facebooku naší školy. Doporučuji všem
zájemcům, aby si náš školní facebook prohlédli. Věřím, že zde naleznou mnoho
zajímavého z práce našich studentů. Jako již tradičně připravila pro naše studenty velmi
zajímavou hodinu fyziky kolegyně Mgr. Pavla Enevová.
SPOLUPRÁCE S KATEDROU EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY
6.9.2021 k nám do školy zavítala vzácná návštěva – český fyzik, který působil jako
rektor a prorektor Univerzity Palackého a člen vědecké rady Akademie věd prof. RNDr.
Miroslav Mašláň,CSc. spolu s Mgr. Zdeňkem Pucholtem. Pro žáky 6.A, 6.B a 6.C si
v rámci hodiny fyziky připravili sérii pokusů z oblasti elektřiny, aerodynamiky, mechaniky
a dalších. Žáci si vyzkoušeli práci s Van de Graaffovým generátorem, vysvětlili si princip
parního motoru, seznámili se s volným pádem těles, vyzkoušeli si experiment s tlakem
vzduchu pomocí Magdeburských polokoulí a ukázali si princip Faradayovy klece. Nejvíce
je však zaujal tekutý dusík, pomocí něhož jsme zmrazili gumovou hadičku, kterou jsme
následně rozbili kladivem. Za velmi vydařenou akci děkujeme.
Pavla Enevová
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Na prvním stupni proběhla každoroční
akce výstavy dýní, kde měli možnost naši
žáci z prvního stupně prezentovat své
výtvory a ozdobit tak prostranství před
budovou prvního stupně. V úterý 9. 11. a ve
středu 10. 11. proběhl na naší škole Sběr
papíru. Toto a mnoho dalšího se odehrálo
na naší škole v průběhu prvního čtvrtletí.
Věříme, že situace bude nadále příznivá a že
pro naše žáky budeme moct organizovat
další zajímavé akce.
Za celý učitelský sbor Tereza Večeřová
PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA
I v letošním školním roce chodím jako školní psycholožka do tříd s různými programy
a snažím se tak přispět k lepší atmosféře v jednotlivých třídách, ale také k rozvoji různých
dovedností a talentů dětí. S druháčky si letos povídáme hodně o emocích, zejména o tom,
co nám dělá radost a jak můžeme dělat radost druhým. Ve 4. a 6. třídách jsme se zaměřili
na to, jak se efektivně učit. Prostřednictvím různých aktivit a her jsme si vyzkoušeli, jak
funguje lidská paměť a jak toho při učení využít. Sedmáci si zase při hře na detektivy
procvičili nejen svoje mozkové závity, ale také schopnost spolupracovat a dobře pracovat
s informacemi.
Velkou pozornost věnuji také devátým ročníkům, se kterými v rámci kariérového
poradenství přemýšlíme nad jednotlivými profesemi, nad schopnostmi, které jsou k nim
potřeba i nad dovednostmi a zájmy, které už žáci mají, a nad tím, jak je mohou dál rozvíjet.
Kromě práce s třídními kolektivy, mají žáci možnost se mnou mluvit i individuálně.
A já jsem ráda, že jim mohu kromě online varianty opět nabídnout i možnost navštívit mě
v mojí pracovně ve škole a všechny hry, kartičky, plyšáci, figurky i pískoviště tak zase mají
svoje veselé využití.
Marie Linhartová, školní psycholožka
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ZUM JE RADOST, z.s.
HOLLYWOODKSÁ PREMIÉRA PŘÍMO V NAŠEM MĚSTEČKU
V říjnu letošního roku se nám po roce
podařilo slavnostně předat Oscary našim
mladým „hercům“ – táborníkům ze
sportovního tábora Hollywood, který se
uskutečnil v létě 2020. Červený koberec,
všude slavné hvězdy, slavnostní oblečení a
hlavně úsměvy dětí a rodičů, užili jsme si
úžasnou neopakovatelnou atmosféru.
Podpořil nás i náš pan starosta František
Horák, za což mu moc děkujeme.
Náš spolek ZuM je radost, z.s. se celoročně věnuje kroužkům pro děti ve věku 4-11
let. Tancujeme, běháme, cvičíme na nářadí, hrajeme si a hlavně se učíme lásce k pohybu –
když se rádi hýbou rodiče, tak potom je to samozřejmost i pro děti 
Čtvrteční odpoledne jsou na staré
škole v Kostelci ve znamení našeho
hesla: „ZuM je radost, ZuM je smile,
s pohybem jde život dál“. A to pro
všechny věkové kategorie! Nejprve
zumby pro děti, potom cvičení těch
nejmenších a celé odpoledne plné
energie zakončí zumba pro dospělé
s posilováním. Kdokoli by se k nám
chtěl přidat, je vítaný 
Když jsou prázdniny, tak také nelelkujeme! Letos jsme se vydali do „mafiánského
doupěte“ v Radíkově, kde jsme s 29 malými i většími mafiány strávili úžasné podzimní
prázdniny! O jarních prázdninách plánujeme vystopovat Yettiho – vyrazte s námi na sníh!
Přejeme všem co nejvíc zdraví, rodinné pohody a co nejklidnější a nejpříjemnější
Vánoce a v novém roce se budeme zase těšit!
Zuzana Nedomová a celý spolek ZuM je radost
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
CHOVATELÉ HODNOTÍ KONČÍCÍ CHOVNÝ ROK
V současné době naše organizace sdružuje 23 členů, z toho 1 člen je do 18 roků. Jako
každý rok tak i v letošním roce jsme uspořádali v prostorách farské zahrady výstavu
drobného hospodářského zvířectva. Na této výstavě 46 chovatelů vystavilo 160 králíků,
70ks holubů a 130 ks drůbeže. Část předvedených zvířat bylo prodejných. Vystavená
zvířata hodnotili posuzovatelé, kteří jsou delegováni z Ústřední svazu chovatelů Praha.
Na výstavě bylo uděleno 35 čestných cen a vyhodnocen nejlepší chovatel a rovněž
vyhodnocen nejlepší mladý chovatel. Jelikož počasí této výstavě přálo, to se také odrazilo
na solidní účasti návštěvníků, kterým srdečně děkujeme za jejich návštěvu.
V našich řadách uvítáme nové chovatele, kteří projevují zájem o chov králíků, drůbeže,
holubů, exotického ptactva atd. Jsme ochotni jim odborně pomoci a zajistit jim kvalitní
zvířata pro začátek chovu. Všem našim příznivcům a obyvatelům Kostelce přejeme krásné
prožití vánoc a mnoho úspěchů v příštím roce. Městu Kostelec na Hané děkujeme za
finanční podporu. Více zde: https://zocschkostelecnahane.webnode.cz/o-nas/
Výbor Základní organizace chovatelů v Kostelci na Hané
DOMOV PRO SENIORY
ŽIVOT V DOMOVĚ V COVIDOVÉ DOBĚ
I přes veškerá opatření se nám do domova covid
dostal. Nakazilo se 17 uživatelů, a 7 zaměstnanců.,
což z hlediska zajištění nepřetržitého provozu byl
opravdu velký problém. Nebýt ochoty a
maximálního úsilí zaměstnanců a studentůbrigádníků, musela by pomoct armáda. Měsíc
nepřetržitě se střídali ve dvanáctihodinových
směnách zaměstnanci na covidovém oddělení.
Ostatní zajišťovali běžný provoz na domově.
Listopad byl pro nás všechny psychicky i fyzicky
velmi náročný.
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Doufáme v klidnější svátky a věříme,
že i návštěvy budou dostatečně
odpovědné, aby nepřenesly nákazu do
domova a nenakazili hlavně své blízké.
Snažili jsme se alespoň trochu zpříjemnit
klientům omezený pohyb, zrušené
aktivizace a izolaci. V září nás pobavil
kouzelník, který vykouzlil kromě
několika iluzí i úsměv na tvářích našich
klientů. V říjnu k nám přijel pan
Rostislav Kuchař, který nás svými
historkami velmi pobavil a zpříjemnil nám dopolední posezení u kávy. Chtěli bychom
poděkovat dětem ze společnosti Mezi námi za krásné obrázky, které pověsily na lavičky
u domova a udělaly tím klientům velkou radost. A protože je tato situace pro naše klienty
opravdu velmi náročná, snažíme jim volný čas zpříjemnit sladkými dobrotami a výbornou
kávou. A ani letos na nás Mikuláš nezapomněl a došel s bohatou nadílkou.
NÁVŠTĚVY:
Budou umožněny od středy 8.12.2021 a to pouze na objednání a rezervaci
na telefonním čísle 734 367 397.
Středa 13,00-17,00
Čtvrtek 10,00-15,00
Pátek 10,00-15,00
Sobota 10,00-15,00
Návštěva se prokáže:
1.
2.
3.

Očkování, nejméně 14 dnů po 2. dávce, nebo 1. dávce (Johnson)
Do 180 dnů po prodělání Covid 19
PCR test ne starší 72 hodin

Po celou dobu musí být nasazen respirátor FFP2 nebo FFP 3 bez výdechového otvoru.
(bude se důsledně kontrolovat)
Z důvodu špatné epidemické situace v regionu budou probíhat návštěvy pouze v určených
prostorách přízemí domova.
David Ševčík, ředitel
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
Historie hrobu farního duchovenstva a letošní oprava
Původní kněžská hrobka se nacházela
na starém hřbitově kolem kostela. Jelikož
hřbitov u kostela nesplňoval svojí
velikostí potřeby početného obyvatelstva
a také neodpovídal nařízeným předpisům,
hledalo se pro něj nové místo. Když
v roce 1909 přišel do farnosti nový kněz
Jan Ryšavý, podařilo se mu vyjednat
s tehdejším
knížetem
Janem
II.
z Lichtenstejnu, aby daroval ze svého
pozemku za cestou do Čelechovic 59 arů
(5900 m2) pro nový hřbitov. Ten byl
následně v roce 1912 vybudován a na
starý hřbitov se již nepohřbívalo. S nárůstem obyvatelstva však ani tento za nějaký čas
nestačil. Když tedy v roce 1924 docházelo k rozdělování knížecích pozemků a parcelací
dvorů, byl na žádost a za velkého finančního přispění nastupujícího faráře Matouše
Vavřínka rozšířen nový hřbitov o dalších 7 672 m2 do současné velikosti. Matouš Vařínek
byl v Kostelci od roku 1909 kaplanem a pak mezi roky 1924 a 1933 farářem. Právě on
nechal na svůj náklad vystavět současnou hrobku farního duchovenstva a přenést do ní
ostatky dříve pochovaných kněží z hrobky u kostela. Hezky je o něm psáno ve farní kronice
po jeho smrti: „Byl to lidový kněz, neznal pýchy a nesnášenlivosti, byl spravedlivý, skromný
a v konání svých povinností neúnavný. Nehledal slávy a nedopustil, aby o jeho dobrých
skutcích se psalo a vykládal. Řídil se zásadou – co činí pravice, nechť o tom neví levice.
Byl milý v obcování a ve svých činech a projevech často originální. Svůj majetek odkázal
kostelu, za což mu budiž Pán Bůh na věčnosti štědrým odplatitelem.“ Jen doplním, že byl
v roce 1924 také hlavním iniciátorem úspěšné sbírky na obnovu dvou válečně
rekvírovaných zvonů pro náš kostel.
Hrob farního duchovenstva se nachází podél pravé zdi hřbitova na úrovni první široké
proluky. Slouží jako místo posledního odpočinku zesnulých kněží. Dva pamětní náhrobky
nesou jména a data duchovních správců přenesených z původní hrobky: ThDr. Ondřej
Marshoffer, Antonín Wieser, Augustin Beinhauer, Antonín Trnka, František Vlk, Rudolf
Talský, Florián Krajíček, Rajmund Kníř, Ondřej Korotvička, Jan Ryšavý.
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Počínaje Matoušem Vavřínkem se již pochovávalo přímo do nového hrobu, kde dále
leží: Karel Lóníček, Cyril Novák, František Havlíček a Antonín Berka. Ne všichni
kostelečtí kněží jsou pochováni v hrobce farního duchovenstva. Například P. Metoděj
Látal, který žil od roku 1954 v Kostelci, zemřel na konci roku 1974 a je pochován v rodinné
hrobce. Někteří dřívější duchovní správci měli tu čest být pochování v kryptě kostela.
V letošním roce se členové pastorační a ekonomické rada farnosti shodli na aktuálnosti
řešení opravy zmíněné farní hrobky. Byla vybrána nabídka od Kamenictví Otruba z
Plumlova, která zahrnovala obroušení pískovcového kříže s obnovou černého a zlatého
písma a položení desek ze světlé žuly. Oslovená firmy přislíbila dokončit práce do letošního
svátku Všech svatých, což se jí podařilo. Při pobožnosti konané na hřbitově v den Památky
zemřelých byla opravená hrobka slavnostně požehnána současným knězem P. Petrem
Šimarou, který při své promluvě uvedl, že by byl rád na tomto místě také pochován.
Zavázal se tak nepřímo, že zde zůstane až do své smrti, pokud ho farníci nevyženou nebo
Arcibiskup nepřeloží.
Celková částka za opravu hrobu činila 87 770 Kč. Z konané sbírky během poslední
srpnové neděle a z dalších anonymních darů přispěli farníci částkou necelých 25 000 Kč.
Jménem farnosti srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění této opravy, ať
už finančním darem, osobní angažovaností nebo modlitbou. Pokud navštívíte kostelecký
hřbitov, nasměřujte své kroky i k těmto duchovním správcům, kteří v Kostelci vychovávali
ve víře vaše drahé zesnulé a zasloužili se o zbudování tohoto místa.
Úprava okolí Mariánského sloupu a jeho historie
To, že máme v Kostelci na Hané Mariánský sloup, někteří z Vás nejspíš netuší. Je to
možná i tím, že je umístěn po pravé straně hlavního vchodu do kostela Svatého Jakuba
Staršího. Mírně v závětří kostelní věže je ukryt zrakům veřejnosti. Jen z chodníku kolem
Morového sloupu leží na zděné podezdívce a pískovcovém bloku. Spolu s tímto
podstavcem je vysoký něco málo přes 5 metrů. Na jeho vrcholu stojí na obláčku socha
Panny Marie s Ježíškem v náruči a s dvanácti hvězdami kolem hlavy. Na svém spodní
hranaté části nese zvýrazněný letopočet 1709. Je tak po sklepních portálech ve farním dvoře
a pozdně barokním zvonu třetí nejstarší dochovanou, jasně datovanou památkou v našem
městečku.
Na morové nebo též mariánské sloupy narazíte v řadě měst, nejen u nás, ale i v Evropě.
Kupříkladu ten v Olomouci je svým nádherným provedením a velikostí zapsán mezi
památky UNESCO.
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Ten pražský byl v minulém roce obnoven na
Staroměstském náměstí, když byl před tím v roce 1918
pobořen. Důvodem jejich budování byla úcta a vděčnost
k Panně Marii za záchranu životů během morových
epidemií nebo válečných útoků.
Právě k Bohorodičce se naši předkové nejvíce
obraceli ve svých prosbách a modlitbách. Když pak
epidemie nebo obležení měst ustoupili, byl čas projevit
a zhmotnit vděk zbylých přeživších s přáním o budoucí
ochranu.
Proč, ale máme Mariánský sloup u nás? Kdo jej
nechal postavit? Proč nestojí třeba na náměstí, jako
v jiných městech? To jsou otázky, které by bylo dobré
objasnit a připomenout si tak střípek z kostelecké historie.
Při hledání odpovědí na otázky kolem naší památky je možné se opřít o tři dochované
kroniky. Pamětní knihu městečka Kostelce (1883-1928), Pamětní knihu farnosti
Kostelecké (1898-2005) a Školní kroniku (1885-1950). Jejich pisatelé čerpali dřívější údaje
o starých událostech z různých listin, matrik a ústně podaných vyprávění. O soše Panny
Marie na sloupu je zmíněno v souvislosti s knězem Martinem Norbertem Antonínem
Krušem, který zde zastával funkci duchovního správce mezi roky 1699 - 1722. Tento kněz
byl prý velké postavy a kromě jiného vynikal svojí velkou silou. Za svého působení nechal
ulít třetí zvon, který však v roce 1894 pukl. Na onom zvonu byla latinsky psaná informace,
že kromě zvonu nechal postavit hlavní oltář ve starém kostele a také sochu Panny Marie na
kamenném sloupu před hřbitovem. Tedy na jiném místě, než stojí dnes.
Na staré pohlednici z roku 1911 je socha na sloupu viditelně umístěna v rohu u zdí
starého hřbitova a staré školy. Dříve stála v tomto místě úmrlčí komůrka, nyní je to průchod
na školní dvůr. Prostor před kostelem, respektive starým hřbitovem, byl v době zbudování
Mariánského sloupu daleko prostornější a dá se říci i centrem Kostelce. Pozdější stavbou
školy a především osazením líp došlo k překrytí tohoto monumentu. Kdy přesně došlo
k přenesení sloupu na nové místo, není nikde zaznamenáno. Určitým upřesněním je
zaznamenaná událost z roku 1930. V tomto roce došlo k restaurování sochy sv. Valentýna
a umístění na její současné místo vedle staré hřbitovní brány. Je uvedeno, že původně
stávala socha dobrých 150 let právě na pravé straně kostelní věže.
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Pro její velmi špatný stav byla odstraněna a nahrazena přeneseným Mariánským
sloupem, který zde získal větší a důstojnější prostor.
Co však dalo příčinu vzniku kosteleckého morového sloupu v roce 1709, není v našich
kronikách zmíněno. Obléhání Kostelce se dá vyloučit, stejně jako vojenský konflikt v této
době. Co se týká epidemií „pravým morem“, tak ty proběhly v našich zemích v roce 1679
a další až v roce 1714. Takže žádná v hledaném období.
Souhrnné označení „morové rány“, jako impuls pro stavbu morových sloupů, byly však
dříve označovány i jiné epidemické nemoci. Odpověď je proto nutné hledat v matrikách
zaznamenávajících úmrtí. Pro kosteleckou farnost je touto knihou nejstarší dochovaná
matrika, do které byly zapisovány pohřby od roku 1657. Bohužel důvody úmrtí jsou obecně
ve všech matrikách uváděny až od 19. století. O náznaku nějaké „morové rány“ je tak
možné usuzovat pouze ze součtu pohřbů za každý rok. Běžný počet úmrtí v Kostelci
a přifařených obcích dosahoval na začátku 18. století kolem třiceti za rok, a to dvě až tři za
měsíc. Pouze v roce 1708 je toto číslo výrazně vyšší. Jen za červen a červenec uvedeného
roku zemřelo celkem dvacet dva dětí ve věku od jednoho dne do devíti roků, přičemž žádný
dospělý. V dalších měsících, ani v dalších následujících letech již toto číslo ani zdaleka
nedosahovalo takového počtu. Z tohoto údaje je proto možné usuzovat, že oním důvodem
pro stavbu našeho morového sloupu je některá z dětských infekčních nemocí.
V letošním roce došlo po vzoru okolí Misijního kříže i k úpravě okolí Mariánského
sloupu. Pro snížení vlhkosti zdiva v tomto místě byla odstraněna navršená zemina
a opravena izolace. Z obnaženého zděného podstavce byla odstraněna popraskaná omítka
a nahrazena novou v imitaci pískovce. Celý sloup je stále ve velmi dobrém stavu, protože
byl v roce 2005 restaurován Ak. sochařem Tikalem a opatřen plechovou stříškou od
Uměleckého kovářství Stawaritsch. Nyní je kamennými kostkami vytvořený půloblouk
vysypaný kačírkem, což tomuto místu dodává náležitou důstojnost.
Dnes už nebudeme stavět další Mariánský sloup, i když by si to aktuální pandemická
situace klidně zasloužila. Věřím, že úpravou prostranství kolem této památky projevujeme
zároveň i úctu k Panně Marii. Podobně jako naši předkové vyprošujeme u ní společnou
modlitbou: Pod ochranu Tvou se utíkáme… ochranu před současnou „morovou ranou covidem“ všem spoluobčanům.
Dokončení restaurování bočních oltářů ve farním kostele
Již čtvrtý boční oltář v kostele sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané byl zrestaurován.
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Letos byla dokončena druhá etapa restaurátorských prací od Ak. sochaře Reného Tikala
z Prahy na posledním bočním oltáři, který je zasvěcen Ukřižování. Restaurátorské práce na
bočních oltářích probíhají postupně od roku 2016, kdy byl restaurován ten první, zasvěcený
sv. Anně, se sochami sv. Kateřiny a sv. Tekly. V následujících dvou letech se restauroval
oltář Bolestné Panny Marie. V letech 2018 a 2019 přišel na řadu oltář sv. Jana
Nepomuckého s jeho obrazem a sochami sv. Vendelína a sv. Izidora Madridského.
Z historických pramenů je doloženo, že přední
boční oltáře byly vystavěny při přestavbě původního
starého kostela v letech 1762 – 1764 a jsou dílem
významného kroměřížského sochaře Františka
Hirnleho. Zadní dva oltáře byly vystavěny později,
určitě do roku 1772, pravděpodobně již žáky
předešlého sochaře.
Důvodem rozhodnutí zahájit dlouhodobou
a náročnou obnovou interiéru kostela, byl velmi
špatný stav soch a spodních částí oltářů. Původně
barevný povrch sádrových soch překrytý nátěrem
a zlacením praskal a docházelo k drolení jejich
povrchu. Pokud by nedošlo k jejich restaurování,
hrozila by postupná deformace a rozsah
restaurátorský prací by byl daleko náročnější po
stránce časové i finanční. Proto se připravila série restaurátorských záměrů zahrnujících
práce na odstranění nešetrného jednobarevného nátěru sádrových soch, obnovení jejich
poškozených částí a původního barevného provedení. Dále pak tmelení popraskaných míst
oltářů a náhrada umělého mramorového povrchu s novým pozlacením a závěrečné leštění.
Všechny práce probíhaly pod dozorem pracovníků Národního památkového úřadu
v Olomouci a pracovníků Magistrátu města Prostějova – Odbor územního plánování
a památkové péče při kontrolních dnech. Po dokončení takto rozsáhlé změny došlo
k výraznému probarvení interiéru kostela a sochy získaly zpět svůj původní umělecký
výraz. S nadsázkou lze říci, jakoby ožily.
Celkově bylo na realizované restaurátorské projekty vynaloženo farností od roku 2016
téměř 4,3 mil. Kč. Bez využití dotačních programů vyhlášených Ministerstvem kultury by
nebylo možné jen z vlastních prostředků tuto náročnou akci realizovat.
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Za celé období byla z resortu Ministerstva kultury získána pro restaurátorské práce
částka převyšující 1,73 mil. Kč. Velkou zásluhu na tom měl technický administrátor
Miroslav Horák, který vše připravoval a domlouval. Za jeho nepřetržité dvanáctileté úsilí
a vynaloženou energii mu patří naše velké poděkování a vděčnost, především letos, kdy již
skončil v této funkci pro Arcibiskupství olomoucké. I nadále však přislíbil odbornou pomoc
při dalších naplánovaných projektech v naší farnosti.
Nemalou měrou podporuje svými dotacemi v kapitole Památková péče i samotné město
Kostelec na Hané. Celkově bylo z tohoto dotačního titulu využito na restaurování všech
čtyř bočních oltářů 500 tis. Kč. Pravidelné poskytování dotací na památkovou péči
z městského rozpočtu je projevem uvědomění zastupitelů o existenci naší významné
kulturní památky. I když samotná nepatří městu, je tu pro všechny, a to nejen z Kostelce.
Za přízeň a trvalou podporu aktivit farnosti děkujeme s úctou a uznáním panu starostovi
i všem zastupitelům. Další finanční prostředky na restaurátorské práce poskytl Olomoucký
kraj z dotačního programu Obnova kulturních památek, a to v částce 410 tis. Kč. Oporou
při získávání těchto dotací byl bývalý krajský zastupitel a náměstek hejtmana Ladislav
Hynek, kterému směřuje naše upřímné díky.
Ve velké míře jsou nesmírně důležité finanční prostředky darované při pravidelných
sbírkách, stejně jako individuální dary farníků. V této nelehké době, která za poslední
měsíce společnost doslova vyčerpává, farníci nezapomínají na potřeby pro Boží chrám, ve
kterém mohou naleznout duchovní útěchu a tolik potřebnou naději. I díky nim došlo
k restaurování sochy sv. Martina, stojící po pravé straně chrámové lodi. Jeho barevné
oživení do původní podoby je možné porovnat s protější sochu sv. Mikuláše, která na tuto
proměnu ještě čeká. V nadcházejících třech letech nás čeká největší výzva, a tou je
restaurování hlavního oltáře. Z již vypracovaného restaurátorského záměru je patrné, že na
zamýšlený projekt bude potřeba částka 2,3 mil Kč. Z důvodu velkého rozsahu prací, bude
vše rozděleno do tří etap a konečnou podobu hlavního oltáře bude možné spatřit až za tři
roky. Podmínkou však bude zajistit dostatek finančních prostředků a také využit maximálně
dotační možnosti.
Všem lidem, kteří pomohli, pomáhají nebo chtějí pomoci aktivitám farnosti svou prací,
finanční podporou nebo přímluvou a modlitbou patří naše srdečné poděkování a slova
chvály. Pokud se dále nezpřísní hygienická opatření, bude možné navštívit vánočně
vyzdobený kostel a mimo jiné si také prohlédnout dokončené i uvažované restaurátorské
práce. Snad se brzo vrátí bezpečná doba, kdy bude možné opět pořádat vánoční koncerty.
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Na závěr letošního roku přijměte od současného duchovního správce P. Petra Šimaru
a všech členů pastorační a ekonomické rady farnosti přání klidného prožití vánočních
svátků s radostným srdcem v duchu Ježíšova narození. Pro Vás a Vaše rodiny pak
vyprošujeme Boží požehnání a pevné zdraví po celý nadcházející rok.
Jiří Vrba

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
STARŠÍ ŽÁCI
Na letní přípravě se trenérům
hlásilo 22 do házené lačných
chlapců. Vzhledem k tomuto počtu a
s přihlédnutím na maximální herní
vytížení jsme se přihlásili do 2
soutěží starších žáků v Olomouckém
i Moravskoslezském kraji. Naši
hlavní snahou bylo po nucené loňské
Covidové přestávce zápasová praxe
našich svěřenců a rozvoj jejich
sportovních dovednosti. Hlavním
cílem pro podzimní část sezóny bylo kvalifikovat se do celostátní soutěže starších žáků
"Žákovské ligy". Byť se nám po větší část podzimu nevyhýbaly zranění a onemocnění
hráčů a nejednou jsme museli se sestavou improvizovat, tak se plány i cíle naplnily. Kluci
odehráli s velkou kvalitou všechny své utkání v již zmiňovaných soutěžích a nakonec se
podařilo i postoupit do Žákovské ligy přes vítězství v kvalifikačním turnaji, kde jsme
postupně porazili družstva Újezdu u Brna, Polanky nad Odrou a Náchodu. Za trenéry
musíme pochválit přístup našich hráčů k tréninkům i zápasům, za předvedené nasazení
a bojovnost, kterou velmi často doprovázela herní kvalita a těšíme se na další společně
strávené chvíle u našeho milovaného sportu HÁZENÉ.
Tomáš Jurík – trenér starších žáků
MLADŠÍ ŽÁCI
Od září se obě naše družstva účastnila soutěží Olomouckého krajského svazu házené.
Liga Olomouckého kraje – mladší žactvo I. Tuto soutěž hraje družstvo A, které po
podzimní části obsadilo první místo v tabulce bez ztráty jediného bodu.
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Ligu Olomouckého kraje – mladší žactvo II. Tuto soutěž hraje družstvo B, které po
podzimní části obsadilo třetí místo.
Na základě připomínek nejen našeho klubu, ale i klubů spadajících pod OLKSH by se
podoba jarní části měla upravit. Aktuální systém jednokolového utkání je velmi nevhodný.
Díky začátku v druhé polovině září, jsme měli na konci října odehraná všechna utkání. Byli
jsme tak jedním z mála klubů, kterým se relativně vyhýbali problémy s onemocněním
Covid a obě družstva dohrála soutěž ve standartních termínech. Toto se bohužel některým
soupeřům nepodařilo. Díky nepříznivé situaci se poslední utkání soutěže mladších žáků
dohrálo až 11. 12. 2021. V plánu je snaha účastnit se různých turnajů, ale bohužel doba a
vládní opatření tomu moc nepřejí. První z turnajů, na které jsme byli přihlášeni na začátku
prosince v Zubří a Rožnově pod Radhoštěm, byli zrušeny právě z důvodu vládních
opatření. Díky spolupráci s Házenou Velká Bystřice se uskutečnila přátelská utkání, kde
výsledek pro nás není to nejdůležitější. Tím je možnost vůbec hrát. V lednu – únoru nás
čekají kvalifikační kola Házenkářského desetiboje, kde se chceme porvat o možnou účast
v celostátním kole.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem
našim spolupracovníkům, partnerům,
vedení klubu, trenérům, rodičům, hráčkám
i hráčům. Bez jejichž spolupráce by nebylo
možné trénovat, hrát a radovat se z úspěchů,
kterých se podařilo dosáhnout. Přejeme
Vám všem, pevné zdraví, klidné prožití
vánočních svátků s těmi nejbližšími. A
v novém roce opět u házené na viděnou.
Pavel Rajtr – trenér mladších žáků

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
NOVINKY Z MINIHÁZENÉ
Ukončení letních prázdnin proběhlo pro kostelecké starší miniházenkáře již v duchu
házené. Nejprve jsme se ve dnech 25. – 27.8.2021 pořádně zapotili na domácím soustředění
a vzápětí jsme vyrazili na turnaj pořádaný družstvem z Horky nad Moravou.
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Skóre se na tomto klání nepočítalo, ale i tak se kluci a děvčata snažili o co nejlepší
předvedenou hru a o pocit z dobře odvedené práce. Tento turnaj rovněž prověřil naše
dovednosti, které jsme pak mohli zúročit hned za týden, neboť jsme se ve dnech 3. - 5. 9.
2021 zúčastnili druhého největšího mládežnického turnaje v České republice Házenkářský
festival Lovosice. V základní skupině se nám podařilo 3x zvítězit (Lovci Lovosice II, HFP
Prostějov a Dukla Praha) a jen jednou prohrát (Jičín), což nás posunulo z druhého místa ve
skupině do nejlepší osmičky družstev. Po zdolání soupeře z Hostivic nás čekalo
semifinálové utkání s Velkým Meziříčím, ve kterém se nám zvítězit nepodařilo. Bohužel
ani v souboji o 3. místo jsme nebyli úspěšní a podlehli jsme celku z Jičína. Celkově jsme
tedy obsadili 4. příčku z celkového počtu 22 účastníků z celé České republiky.
V následujících týdnech nás pak čekalo 7 kol miniturnajů v rámci soutěže
Olomouckého krajského svazu házené. Vzhledem k tomu, že naštěstí nemáme nouzi o malé
sportovce, mohli jsme do každého turnaje postavit hned dvě družstva. Jen jednou se nám
z důvodu karanténních opatření a dalších nemocí hráči nesešli, ale i tak jsme turnaj odehráli
alespoň s jedním družstvem. V jiném případě jsme dokonce byli schopni postavit i třetí
družstvo, které nahradilo chybějícího soupeře z TJ Cement Hranice. Krajskou soutěž jsme
pak zakončili v neděli 7. listopadu domácím turnajem.
17. listopadu 2021 jsme zavítali na sokolské přebory pořádané ve Velkém Meziříčí. I
tento byl bohužel poznamenán současnou situací, ale i tak se v naší kategorii zúčastnilo 8
družstev rozdělených do dvou skupin. V naší skupině se nám podařilo zvítězit se soupeři
z Nového Veselí a Velkého Meziříčí II., prohráli jsme však s Telnicí a tím obsadili druhé
místo ve skupině. Poslední dvě utkání o medaile vyzněly ve prospěch soupeřů (Sokolnice,
Velké Meziříčí I.), a tak jsme v konečném zúčtování obsadili 4. místo. Poslední klání
v tomto roce nás čeká v sobotu 11.12.2021, kdy se zúčastníme tradičního turnaje ve Velké
Bystřici ,,NUTREND CUP“ .
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK BLAHOPŘEJE
V nedávné bodě oslavilo několik našich členů svá životní jubilea. Dovolte, abych jim
touto formou poblahopřál k jejich významným výročím.
V květnu letošního roku (2021) oslavil pětasedmdesáté narozeniny bývalý hráč,
funkcionář a fanoušek našeho klubu pan Vladimír Chalupecký.
Dále pak začátkem srpna letošního roku oslavil bývalý starosta města, házenkář a
funkcionář našeho klubu Ing. Jiří Kintr 85. narozeniny.
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Dalším jubilantem je pan Josef Dubík bývalý hráč a funkcionář, který rovněž v červnu
letošního roku oslavil životní jubileum, a to sedmdesáté narozeniny.
Jako čtvrtým oslavencem je pan Jiří Hofmann bývalý hráč a funkcionář, který na podzim
oslavil 75. narozeniny. Celý náš celý klub, vedení i všichni naši členové TJ Sokol Kostelec
na Hané – HK všem oslavencům přejí, vše nejlepší, mnoho úspěchů v osobním životě, a
hlavně hodně zdraví v této nelehké době k těmto významným životním výročím.
TJ sokol Kostelec na Hané - HK
MUŽI SEZÓNA 2021/2022 PODZIMNÍ ČÁST
Podzimní část sezóny po letní přípravě začala českým pohárem, kde jsme splnili
povinnost a zvítězili nad domácí Horkou a postoupili do 2. kola, kde nám už síly nestačily
na prvoligovou Litovel, která se netají ambicí na postup do házenkářské extraligy. 19. září
byl zahájen soutěžní ročník 21/22 utkáním v Olomouci, které se pro nás nevyvíjelo nejlépe,
ale konečná výhra, byť jednogólovým rozdílem, byla potěšující a důležitá. Následovalo
domácí utkání s Juliánovem, které jsme měli jasně vyhrát. Body zůstaly sice doma, ale
výkon daleko za našimi možnostmi. Prohra v Holešově o gól mrzí o to více, že kdybychom
proměňovali jasné příležitosti, měli bychom po třetím zápase plný počet bodů. Následné
derby s Prostějovem jsme bojovností dotáhli do vítězného konce. Následovali prohra ve
„Velmezu“ vysoká porážka od favorita soutěže z Bohunic, prohra v Telnici. Z různých
důvodů došlo k zeštíhlení manšaftu, takže na domácí zápas s Ivančicemi (pro nás velmi
důležitý) se sešlo pouze torzo týmu doplněné mladíky z HAOLKU. Slavila se výhra a po
dlouhé době byl v kostelecké hale vidět bojovný a týmový výkon s kosteleckým srdíčkem.
Následně v podobně okleštěné, ale bojovně a týmově naladěné sestavě jsme udolali druhou
Kuřim, rovněž jsme dovezli i body od rezervy extraligových Maloměřic doplněné o
pendlery z „A“ týmu a přezimuje v horní polovině tabulky.
Hráčský kádr:
Brankáři: Pavel Navrátil, Jan Majer, Tomáš Varha
Křídla: Václav Prášil, Dušan Knápek, Martin Hanták, Martin Popelka, Aleš Kiš, Radim
Lakomý, Jan Milar
Pivoti: David Palička, Roman Bílek, Jan Oščádal
Spojky: Marek Dostál, Marek Grepl, Lukáš Varhalík, Rostislav Podhrázký, Jan Ševčík, Jan
Smékal, Ondra Oščádal
David Ševčík, Martin Grulich, trenéři
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PODĚKOVÁNÍ K 90.
Vážení spoluobčané,
dlouhá léta jsem měl možnost přispívat do
Kosteleckých novinek různými příběhy, poznatky,
informacemi o životě v našem městě, které měly jediný
cíl, prohloubit ten pověstný a tolik potřebný entuziasmus,
tedy vztah k našemu městu. Dnes jsem rád, že mohu tak
trochu zneužít Kosteleckých novinek, abych Vám všem
poděkoval nejen za dlouholetou spolupráci, kdy jste mi
poskytovali cenné informace o životech našich
spoluobčanů, jejich příběhů, které obohacovaly naše
podvědomí o životě našich předků a staly se mimo jiné
součástí sylabusu ‚‚pocta spoluobčanům legionářské
ulice‘‘, tedy takové poděkování ta společné chvíle v ulici
s nimž jsem prožil celý ten 90. letý život. Dnes mi
dovolte, sice s velkým zpožděním (protože mě odešla osobní tiskárna), abych Vám všem
poděkoval nejen za blahopřání k mým 90, která mě moc a moc potěšila, ale i za slova nadějí
v této nelehké době.
Díky, díky za tato krásná slova, která chápu i jako ocenění společného, mnohaletého úsilí
o propagaci našeho města. A tak mi dovolte ještě poděkovat fotbalovému oddílu FC
Kostelec za ocenění mé letité práce pro Kosteleckou kopanou a Vám všem příznivcům
Kosteleckého sportu, divákům za podporu a spolupráci.
Jiří Grepl
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