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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Žádosti o dotace
V minulém čísle Kosteleckých novinek jsem vás informoval o podání žádostí
o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Olomoucký kraj. S potěšením vám
mohu sdělit, že v pěti podaných žádostech jsme byli úspěšní na 100 %. V době vydání
těchto Kosteleckých novinek probíhá výběrové řízení na firmy, které budou realizovat
dané akce a následně je bude schvalovat městské zastupitelstvo. Realizace daných akcí
máme naplánované na měsíce červenec a srpen. Z ministerstva pro místní rozvoj jsme
na tři projekty získali dotaci v celkové výši 1 682 005,- Kč.
Za pomocí těchto dotačních prostředků budeme realizovat:




Fitness hřiště (bude umístěno mezi Domovem pro seniory a sportovním
areálem města)
Klubovnu - „Pro radost dětí“ (bude realizováno
v sokolovně)
Obnovu místní komunikace ulice Rynk

 Oprava pískovcového památníku - sochy sv. Josefa v Kostelci na Hané
Na opravu pískovcového památníku – sochy sv.
Josefa jsme obdrželi z Olomouckého kraje – z
„Programu Obnova staveb drobné architektury místního
významu“ dotaci ve výši 50 000,- Kč. Sochu
zrestaurovalo Kamenictví Otruba z Plumlova ve své
dílně. Po provedení restaurátorských prací sochu firma
umístila na nové místo k firmě Moragum (bývalé
kamenictví k cestě vedoucí na Kosíř). Z důvodu, že se
jedná o pomník vedený v Centrální evidenci válečných
hrobů pod identifikačním číslem CZE 7108-41682, bylo
nové umístění nahlášeno do této evidence na
Ministerstvo obrany ČR. Celkové náklady na
restaurování památníku činily 103 410,- Kč.
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 Sběrný dvůr
V listopadu jsme podali žádost na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na
výstavbu sběrného dvora. V minulém čísle jsem Vás informoval, že v měsíci březnu
nám bude znám výsledek. Ze strany Státního fondu životního prostředí ČR došlo
k posunutí hodnocení podaných žádostí až na polovinu června.
Odstranění staré ČOV
Na prosincovém jednání
zastupitelstva
města
byla
schválena sanace objektu staré
čistírny odpadních vod, kdy
tento
objekt
zůstal
po
vybudování
nové
čistírny
odpadních vod (v lokalitě u
Plachého mlýna) opuštěný,
v havarijním stavu a také
částečně
zasahoval
do
plánované výstavby sběrného
dvora.
V měsíci dubnu tohoto roku realizační firma starou čistírnu odpadních vod odstranila
a urovnala terén do roviny. Za odstranění zaplatilo město Kostelec na Hané
580 800,- Kč. Na místě tak vznikla plocha, která bude moci být v budoucnu využita
pro další potřeby města.
Podpora sportovních a kulturních aktivit v našem městě
Dne 13. března 2017 proběhlo 18. zasedání zastupitelstva města Kostelec na Hané.
Na tomto zasedání jsme schvalovali rozpočet města na letošní rok a rozdělovali finanční
prostředky určené na podporu organizací věnujících se sportovní činnosti, kultuře, práci
s mládeží a místních spolků. Celkem byla z rozpočtu města přerozdělena částka
860 100,- Kč. Při rozdělování finančních prostředků se vycházelo z částek přidělených
v minulých letech. Město Kostelec na Hané přistoupilo ke krácení dotace u některých
spolků z důvodu neplnění podmínek vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
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V oblasti kultury město Kostelec na Hané rozdělilo částku 81 600,- Kč následovně:
OBLAST KULTURY
Kosíř
Malý Kosíř
Římskokatolická farnost KnH
Jiří Kastner – Zelený domeček

52 350,- Kč
14 250,- Kč
5 000,- Kč
10 000,- Kč

V oblasti volného času město Kostelec na Hané rozdělilo částku 39 250,Kč následovně:
OBLAST VOLNÉHO ČASU
Junák
Mladí hasiči
Český svaz chovatelů
Myslivecké sdružení KnH
Český svaz zahrádkářů

10 000,- Kč
6 650,- Kč
10 000,- Kč
5 000,- Kč
7 600,- Kč

V oblasti sportu město Kostelec na Hané rozdělilo částku 629 250,- Kč následovně:
OBLAST SPORTU
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Kostelec na Hané
Klub kuší Savana Kostelec na Hané
TJ Sokol Centrum Haná
Tenisový tábor – Petr Kudláček

300 000,- Kč
80 000,- Kč
69 250,- Kč
20 000,- Kč
150 000,- Kč
10 000,- Kč

Kromě příspěvku na činnost byla spolkům v oblasti sportu přidělena i dotace na
pronájem sportovní haly a sokolovny. FC Kostelec na Hané a Klub kuší Savana
Kostelec na Hané mají letošní příspěvky nižší než v loňském roce. Letos tyto dva kluby
dostaly dotaci od města jen na pronájem sportovní haly a sokolovny. Na činnost těchto
klubů od loňského roku po dobu následujících 15 let přispívá Česká unie sportu, z.s.
(pro FC částku 135 000,- Kč, pro Klub kuší Savana částku 20 000,- Kč). Jedná se
o částky, které město těmto klubům přidělovalo v minulých letech. Při odkoupení
sokolovny v loňském roce město vyjednalo s Českou unií sportu, z.s. jistý příděl
finančních prostředků na činnost těchto dvou klubů.
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Kácení stromů na hřbitově
V roce 2012 bylo vypracováno znalecké posouzení
stavu a provozní bezpečnosti starých borovic, rostoucích
u kapličky na místním hřbitově. Výsledkem bylo
doporučení pokácení, a to z důvodu ohrožení bezpečnosti
návštěvníků hřbitova. Kácením borovic se zabývalo
zastupitelstvo města dne 11. března 2015 na svém 4.
zasedání, kde toto bylo schváleno. Původně měli v roce
2015 pokácet borovice naši kostelečtí hasiči. Protože
dlouho nebyly vhodné klimatické podmínky pro kácení
a také členové naší jednotky byli často zaneprázdněni,
oslovili jsme nakonec firmy, specializující se na rizikové
kácení. Firmy měly povinnost doložit pojištění (z důvodu
velkého rizika poškození hrobů a kapličky). Vlastní
realizace se musela uskutečnit v době vegetačního klidu, tj. do 31. března 2017. Rada
města na 41. zasedání dne 28. února 2017 vybrala firmu, která zrealizovala kácení
borovic během letošního března.
Kácení bylo prověřeno Českou inspekcí
životního prostředí. Inspekce neshledala
žádné porušení zákonných povinností. Po
vykácení borovic došlo i na frézování pařezů
pod úroveň terénu. Následně byla místa po
pařezech zasypána zeminou. Zde musím
pochválit realizující firmu za profesionálně
odvedenou práci, neboť během kácení
nedošlo k žádným škodám na městském
majetku, ani na majetku občanů.
Po vykácení jsme na základě projektové dokumentace začali na městském hřbitově
se sadovými úpravami. V první etapě jsme vysadili 26 stromů v celkové hodnotě
116 608,- Kč. Další etapy budou následovat ihned po opravě hřbitovní zdi.

Za výše uvedené články František Horák, starosta města
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MATRIKA – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 25. března 2017 byly v obřadní síni kostelecké radnice přivítány panem
starostou Františkem Horákem tyto děti:







Viktorie Vrbová
Klára Elisabeth Vybíralová
Nikol Stodolová
Adéla Greplová
Tobiáš Tománek
Karel Valach

* Šimon Žilinčík
* Daniel Horák
* Matyáš Kudláček
* Dominik Gunár
* Michal Šubrt
* Tomáš Nedoma

S programem vystoupily děti ze souboru Malý Kosíř pod vedením paní Miluše
Dopitové a Lucie Pospíšilové. Na miminka dohlížela zdravotní sestra paní Vladimíra
Křížková. Dárečky pro děti věnovalo město Kostelec na Hané. Kytičky připravila firma
Květiny Ptáčková s.r.o. z Kostelce na Hané. Našim novým občánkům a jejich rodičům
přejeme do života hodně zdraví, štěstí, lásky a také hodně úspěchů.
Lenka Kudláčková, matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S knihou za zábavou a poučením!!!
(výběr z nových knih ve fondu městské knihovny)
Bryndza, R.
Čermáková, D.

Jebavý, R.

Keleová-Vasilková, T.
Nesbo, J.

Niedl, F.

Patterson, J.
Probst, J.
Stehlík, P.
Vondruška, V.

Zahradníková, M.

Noční lov – pokud tě někdo sleduje, jsi mrtvý…, další
detektivní případ Eriky Fosterové
Josef Pepe Vojtek – na jedné straně drsný rocker
nejúspěšnější české kapely Kabát, na straně druhé
muzikálový herec
Kolo, sny a dobrodružství – cestopis soustřeďuje cykloakce,
které autoři knihy podnikli za posledních dvanáct let po
Balkáně a do Himaláje, kolo jim umožňuje ideálně propojit
sny a dobrodružství
Okénko do snů, Lži – milostně psychologické romány pro
ženy
Žízeň – autor pokračuje jedenáctým dílem krimisérie ve
stejné linii, přináší svižný a dramatický děj plný
překvapivých zvratů, detektiv Harry Hole je prostě zpět
v plné síle a se vší parádou
Čtvrtý královský pes, Čas vlků, Krajina nočních jezdců – děj
historických románů zavádí čtenáře na přelom 14. a 15.
století do doby vlády Václava IV.
Druhé líbánky, Patnáctý skandál – detektivní romány od
vašeho oblíbeného autora
Hledání dokonalé lásky, Hledání podmanivé krásy –
milostně erotické romány pro ženy ze série Hledání
Já, voják v Afgánistánu – kniha zachycuje životní příběhy
deseti novodobých českých válečných veteránů
Husitská epopej. Za časů Ladislava Pohrobka (1450-1460) –
pátý díl začíná dramatickým bojem mezi kališníky
a katolíky, Ladislav Pohrobek umírá a na český trůn usedá
Jiří z Poděbrad
Postel, hospoda, kostel – nahlédněte do soukromí jednoho
kněze a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha
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Pro děti a mládež
Brezina, T.

Fischer, M.

Hunter, E.
Charbonneau, J.

Kinney, J.

Pospíšilová, Z.

Rinehart, J. D.

Russell, R. R.

Smolíková, K.

Stewner, T.
Walliams, D.

Případ pro Tebe a Klub Tygrů. Utajená laboratoř. Samurajův
meč – detektivní příběhy pro děti; zapoj se do pátrání s lupou
a zažiješ velké dobrodružství
Martin na farmě, Martin v tajemném lese – děti prožijí
neobyčejné prázdniny na farmě a poznají život domácích
zvířat, ale i život v lese
Zákon smečky – Nekonečné jezero. Trnitá cesta. Psí běsnění
– další díly oblíbené fantasy série o psích přátelích
Univerzita výjimečných. Zrada – ve druhém dílu sci-fi série
se Cia snaží odhalit odpornou pravdu o vražedných
praktikách nejvyšších vládních úředníků a vystavuje sebe
i své blízké velkému nebezpečí
Deník malého poseroutky. Všechna sláva – Greg si
v jedenáctém dobrodružství myslí, že ho čeká velké
bohatství a velká sláva, ukáže se však, že všechna sláva je
jen polní tráva! Nebo ne?
Knihovnické pohádky – s touto knihou poznáte knihovnu,
tak jak ji neznáte, také se utvrdíte v tom, že knížky jsou
výborní kamarádi, se kterými nikdy nehrozí nuda
Koruna tří: ztracené království: v druhém dílu fantasy série
naději pro zemi ve válce představují trojčata, jimž osud
předurčil vládnout
Deník mimoňky – tentokrát se Nikki upíše k hlídání štěňátek
i jejich chundelaté mámy a vše se jako obvykle šíleně
zkomplikuje
Tajná dvojka A + B. Zločin mezi dinosaury – detektivní
příběh, který procvičí postřeh, znalosti a úsudek zvídavého
čtenáře
Alea, dívka moře: barevné vody – druhý díl velkolepého
příběhu O Alee, mořské panně
Malý miliardář – série bláznivých situací a neuvěřitelných
trapasů, na jejímž konci Joe zjišťuje, že peníze a bohatství ke
štěstí nestačí
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Vážení čtenáři,
beseda s autorem dětských knih
se uskutečnila dne 28. února 2017
v budově
školy.
Spisovatel,
překladatel a básník Radek Malý
při příjemném setkání představil
dětem ze školní družiny 1. ročníku
své knihy básní. Z ročních období
má nejraději podzim, a proto
recitoval básničky z knihy Anička
ze slunečnic a František z kaštanu.
Přidal také několik hádanek
z vlastní tvorby, které děti hravě
uhádly. Po zajímavé hodině se rozloučil a přislíbil, že za rok přijede s novými knihami
a lákavým programem.
Naše knihovna 3. března 2017 v „Měsíci čtenářů“ vyhlašovala a vyhodnocovala své
nejlepší čtenáře. Akce má u nás již několikaletou tradici a slouží jako podpůrný projekt
s cílem propagovat četbu a v dětech rozvíjet čtenářské návyky. Hlavním kritériem pro
vyhodnocení je počet výpůjček a návštěv za kalendářní rok. Již potřetí se stala nejlepší
čtenářkou paní Jaroslava Laurenčíková, která přečetla v loňském roce 362 knih. Ráda
čte milostné a romantické romány pro ženy. Paní Bohumila Drčková se začetla do 278
milostných, detektivních a historických románů. Paní Mária Vrabcová má na svém
čtenářském kontě 234 knih, baví ji čtení historických románů. Za děti chválíme Elenu
Kumar, která má 8 roků a vypůjčila si 116 pohádek a příběhů. Elenka nám přednesla
také báseň. Michaela Suchánková navštěvuje 9. ročník a s chutí přečetla 90 fantasy,
sci-fi a dívčích románů. Studentka Helena Turnová si ráda půjčuje a čte dívčí a milostné
romány. Vypůjčila si jich 92. Vyhodnocené čtenářky obdržely diplom, knihu od
knihkupectví Kosmas, poukaz na koupi knihy dle vlastního výběru, kytičku a čokoládu.
Po slavnostním aktu následovala cestopisná přednáška rodiny Márových na téma
Španělsko a Portugalsko. V Barceloně nás ohromila zpívající Magická fontána, ve
Valencii obří akvária s vodními živočichy všech oceánů a v Madridu jsme žasli nad
býčími zápasy. Líbily se nám bílé vesničky Andalusie i opice na Gibraltaru. Navštívili
jsme také královské paláce, překrásné katedrály, ale i slavné fotbalové stadiony nebo
výrobny pravé iberské šunky. Přednáška byla úžasná. Navštívilo ji 63 čtenářů a hostů.
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V pátek 24. března 2017 se uskutečnila
v knihovně beseda poslankyně Evropského
parlamentu Olgy Sehnalové „Nepovedený
nákup: Co teď?“. Po zahájení vrchní rada
České obchodní inspekce Zdeněk Krul
vysvětlil, jak se bránit podvodníkům nebo jak
reklamovat nákup, který se nepovedl podle
představ spotřebitele. Návštěvníci se také
dozvěděli, na co si dát pozor při výběru zboží
a jak postupovat při případné reklamaci. Beseda byla věnována hlavně těm
nejrizikovějším oblastem, ke kterým patří nákup po telefonu, podomní prodej nebo
předvádějící akce. Na závěr Zdeněk Krul odpovídal na četné dotazy přítomných
a zároveň radil, jak se nepovedenému nákupu vyhnout. Účastníky besedy pozdravil také
poslanec Parlamentu ČR Pavel Holík. Zajímavá akce se 48 čtenářům i hostům líbila. Po
besedě se poslankyně sešla s vedením města a se starostou Františkem Horákem.
Diskutovali mimo jiné o mikroregionu Haná nebo o záměrech města do budoucna. Paní
Olga Sehnalová si na pozvání správce areálu pana Petra Kudláčka prohlédla městský
sportovní areál.
Milí čtenáři, užijte si krásných dnů dovolené a děti letních prázdnin. Nezapomeňte
relaxovat i s knihou.
Věra Vykoupilová, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letošní školní rok pomalu končí a my si klademe otázku, zda jsme dětem připravili
zajímavé, bohaté a lákavé vyžití. Kromě plnění školního vzdělávacího programu, který
je bohatý na zajímavé a poučné aktivity, tak jednou za měsíc chystáme pro děti
překvapení v podobě divadelních pohádek. Tyto pohádky dětem připravují různé
divadelní společnosti, např. divadlo „Koráb“, nebo divadlo „Tramtarie“ z Olomouce.
Některé pohádky dětem zahrály i paní učitelky.
Děti z nejstarších tříd navštívily tradičně ekologické středisko Iris v Prostějově.
Čekal nás tam velice zajímavý program „Naše planeta Země“. Děti se seznámily
s novými informacemi, poznatky. Dozvěděly se, jak je důležité třídění odpadu a chránit
přírodu.
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Úspěšná je také naše spolupráce s Domovem
pro seniory v Kostelci na Hané. Děti z kroužku
Korálky potěšily babičky a dědečky milým
programem k Svátku matek. Myslíme si, že je
velice dobře, když se děti setkávají i se staršími
lidmi a doufáme, že to přispěje k získávání
a upevňování úcty k dospělým a starším lidem.
S letošním školním rokem se chceme
rozloučit tradičním posezením u táboráku s místními hasiči a všem dětem naší mateřské
školy popřát krásné prázdniny plné sluníčka. Mateřská škola bude uzavřena od 17. 7.
do 1. 8. 2017.
Ivana Kalábová, vedoucí učitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROJEKT EDISON
V týdnu od 27. února do 3. března 2017 proběhl na základní škole „Projekt Edison“,
organizovaný mezinárodní vzdělávací agenturou AIESEC. Přivítali jsme čtyři
zahraniční studenty - Caroline z Číny, Jacka z Taiwanu, Claru z Indonésie a Narmin
z Ázerbájdžánu. První den dopoledne byli stážisté představeni našim žákům v učebně
AVC.
Během celého týdne navštěvovali
jednotlivé třídy od 4. do 9. ročníku.
Zábavnou formou - pomocí prezentací,
videí, tanců, her, atd. je seznamovali
s kulturou, přírodou, stravováním
a každodenním životem v jejich
zemích. Poslední den se studenti akcí
,,Globální vesnice“ rozloučili se žáky
v hale. Žákům se líbilo, že všichni
studenti byli velmi přátelští, plynule
hovořili anglicky a pro mnohé z nich to byla velká motivace k výuce anglického jazyka
a poznávání cizích národů do budoucna.
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Některé z výroků žáků 4. a 5. ročníku:
 Budu se více věnovat angličtině. Je pro život důležitá.
 Chtěl bych v budoucnu navštívit některou z těchto zemí.
 Už vím, že angličtina se mi do života hodí.
 Vaří zvláštní jídla.
 V dospělosti budu jezdit do cizích zemí a komunikovat s lidmi.
Reakce žáků 6. – 9. ročníku:
 Konečně mi došlo, proč se učíme angličtinu.
 Musím se angličtině více věnovat, protože ji určitě využiju v běžném životě.
 V budoucnu bych taky chtěla cestovat a poznávat cizí země.
 Díky projektu jsem zjistil, že umět anglicky je užitečné.
Vyučující anglického jazyka
DEN POEZIE V NÁMĚŠTI NA HANÉ ANEB NAŠE HERECKÉ TALENTY
Dne 19. dubna 2017 se v Náměšti na Hané konalo dopoledne věnované poezii. Této
soutěže se zúčastnili recitátoři ze 3 základních škol: ZŠ Kostelec na Hané, ZŠ Loučany
a domácí soutěžící ze ZŠ Náměšť na Hané.
Naši školu reprezentovalo 7 soutěžících, kteří se snažili prosadit se ve 3 věkových
kategoriích. Velmi dramatická vystoupení hodnotila odborná porota, v níž měla každá
výprava svého zástupce. O kulturní program se postaraly děti z dramatického kroužku
a pěveckého sboru v Náměšti na Hané.
Naše výprava nejlepších recitátorů z 5. – 8. ročníku si přivezla celkem 5 ocenění:
3. místo ve 3. kategorii Lucie Vrbová (5. ročník)
1. místo ve 4. kategorii Hana Horáková (7. ročník)
2. místo ve 4. kategorii Aneta Veselá (6. ročník)
2. místo v 5. kategorii
Klára Polednová (8. ročník)
3. místo v 5. kategorii
Barbora Pospíšilová (8. ročník)
Všem GRATULUJEME!
Na oslavu velkých úspěchů jsme zajeli do cukrárny ve Slatinicích, kde jsme si
pochutnali na výborných dezertech. Takhle lahodně jsme zakončili středeční výpravu
do Náměšti na Hané s vědomím, že recitace je prostě zábava!
Klára Polednová, Barbora Pospíšilová, Jarmila Kalvodová
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KROUŽEK „VESELÁ VĚDA“
I v našem městě rostou budoucí vědci
Už pro ty nejmladší žáčky základních škol jsou určeny kroužky zábavných
vědeckých pokusů, které organizuje nezisková organizace „Veselá věda“. Vychází tak
vstříc požadavkům rodičů na bohatší nabídku volnočasových aktivit pro děti.
Kromě kroužků zaměřených sportovně, umělecky
či jazykově, tak mají děti nově příležitost věnovat se
i přírodním vědám. Pokusy z chemie, biologie nebo
fyziky jsou přizpůsobeny věku dětí. Děti si tak hravou
formou spojují zážitky z experimentování na kroužku,
se zkušeností z běžného života a přichází na kloub
tomu, jaké je pozadí a vysvětlení toho, co běžně znají
a používají. Cílem není vytipovat mezi dětmi budoucí
nositele Nobelovy ceny (i když ani to není
vyloučeno:-), ale poskytnout dětem prostředí, které
bude podporovat jejich přirozenou zvídavost a touhu
zkoušet nové věci. Pro věčné otázky našich dětí: „A
proč?“, „A co by se stalo, kdyby?“ je připraven
prostor na kroužcích Veselé vědy.
A co s malým badatelem o prázdninách? Připraveny jsou i týdenní příměstské
tábory, kde se děti dostanou nejen k pokusům, ale také ke hrám a odpočinku, prostě
prázdniny jak mají být. Podobné aktivity pro děti jsou velmi vítané i samotnými školami
a pedagogy. Přeci jen děti, které se nadchnou pro chemii, biologii a fyziku už na prvním
stupni, jsou pak pro učitele lepšími partnery než ti, kteří jejich hodiny v lepším případě
jen otráveně “přežijí”.
Kroužky se konají přímo ve školách v době fungování družiny a rodičům tak odpadá
vyzvedávání a převážení dětí po městě, což je v dnešní době jistě velká úleva. Na naší
škole kroužek probíhal prvním rokem a projevilo o něj zájem 12 dětí. Určitě budeme
pokračovat i v příštím školním roce. Chystáme se otevřít ještě jeden technický kroužek
plný stavění, strojů a poznání. Také je v přípravě příměstský tábor s veselou vědou v
termínu 7. - 11. srpna 2017. Více informací na www.veselaveda.cz nebo na telefonu
604 823 097 (Jana Krejčí).
Jana Krejčí
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DOMOV PRO SENIORY KOSTELEC NA HANÉ
INSPEKCE KVALITY V DOMOVĚ PRO SENIORY KOSTELEC NA HANÉ
V roce 2016 proběhla v souladu se zákonem o sociálních službách kontrola
prováděná inspektory ministerstva práce a sociálních věcí. Tato inspekce je ze zákona
nehlášená a tak jedno úterní ráno se neočekávaně objevili 3 inspektoři s pověřením
MPSV ke kontrole našeho domova. Tato kontrola byla velmi náročná a intenzivní,
museli jsme předkládat dokumenty, předpisy, metodiky, nařízení, prokazovat
naplňování zákonů a vyhlášek. Vše si tito pracovníci prověřovali v praxi. Prováděli
řízené rozhovory s namátkově vybranými klienty, s ředitelem, sociální pracovnicí,
pracovníky v přímé péči (zjišťovali, zda jsou naplňovány předpisy a zda pracovníci
pracují v souladu se standardy kvality a dodržují je). Kontrola probíhala 3 dny od
ranních do podvečerních hodin. Třetí den v 16.00 hodin došlo k předání inspekční
zprávy a hodnocení našeho zařízení. Inspekční zpráva obsahuje 34 stran. Zde jsou
zachyceny všechny kontrolované oblasti, zhodnoceno dodržování standardů kvality
a jejich kritérií. A jak jsme dopadli? Skvěle. V žádném z kritérií nebyly zjištěny
nedostatky. V devadesáti procentech kontrolovaných kritérií jsme byly hodnoceni
plným počtem bodů, což je dle vyjádření členů inspekce opravdu nadstandardní počin.
Je to velký úspěch všech zaměstnanců a výsledek naší dlouholeté každodenní kvalitní
práce.
Všem zaměstnancům děkuji za nadstandardní práci pro naše klienty, pro náš domov.
Oceňuji jejich nelehkou, fyzicky a psychicky náročnou práci, ochotu zapojit se do
přípravy i realizace kulturních akcí, často v jejich volném čase.
Následuje výčet kulturních akcí a aktivizačních činností, které pravidelně probíhají
v našem domově a které díky zaměstnancům v přímé péči jsme schopni každodenně
realizovat.
Denní aktivizace a hlavní kulturní akce konané nejen pro naše obyvatele domova
jsou již několik let tradicí. Od pondělí do pátku mají možnost všichni uživatelé (včetně
těch, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko) s dopomocí personálu navštěvovat konané
aktivizace. Zájem o tyto dopolední programy ze strany uživatelů služby je tak velký, že
probíhají minimálně dva aktivizační programy současně. Každé skupině uživatelů se
věnuje jeden pracovník, který si připravuje na každý den jiný program. Mezi nejčastější
náplň volného času patří například cvičení v tělocvičně, které se dle možností počasí
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přesouvá k zahradní fontáně a uživatelé tak mají možnost cvičit přímo venku v areálu
domova. Další nabízenou aktivitou je posezení v dílně. Oblíbené je dále promítání filmů
a dokumentů, předčítání z časopisu, internetu, novin, posezení s hudebníkem, zpívání
za doprovodu elektronických kláves a trénink paměti.
Úplnou novinkou je pořádání Canisterapie (terapie za přítomnosti pejsků). Dvakrát
do měsíce k nám dojíždí zkušená canisterapeutka, která spolu se svými dvěma pejsky
připravuje program pro uživatele. Tato aktivizace si našla mnohé zájemce, především
obyvatele, kteří dříve v domácím prostředí pejska vlastnili. Mají tak nejen možnost
pejska pohladit, ale také vyčesat, nakrmit. Aniž bychom přemýšleli nad významem
canisterapie je více než patrné, že právě díky canisterapii někteří uživatelé nenásilnou
formou procvičují své schopnosti, například rozvoj jemné i hrubé motoriky,
komunikaci, která může být také vzhledem ke zdravotnímu omezení narušena
a v neposlední řadě dochází k socializaci. Kromě zmiňovaných aktivizačních programů
nezapomínáme ani na uspokojování duchovních potřeb našich uživatelů. Jednou
v měsíci je pořádána mše svatá v kapli domova a dále v průběhu měsíce je pořádána
aktivizace duchovní zpěv a předčítání z bible.
V minulém roce proběhl také nespočet
větších akcí, které jsou též velmi oblíbené
a navíc se mnohdy účastní také například
rodinní příslušníci. Mezi hlavní akce řadíme
například vítání jara, pálení čarodějnic, den
matek s vystoupením dětí MŠ Kostelec na
Hané, opékání selete, Karibik párty,
vinobraní, Mezinárodní den kávy, výlov
rybníka, Mikuláš, vánoční posezení. Tyto
akce jsou ještě doplněny možností účastnit se pravidelného Klubu seniorů a jeho
nabízených odborných přednášek a dalších vystoupení, například vystoupení
chrámového sboru a dramatického kroužku. I v dalším roce nadále pokračujeme se
zajištěním služby masážních a rekondičních služeb, které mohou naši uživatelé využít.
V roce 2016 jsme zrealizovali výlet do parku v Čechách pod Kosířem a na rozhlednu
Velký Kosíř. Několikrát jsme také s uživateli navštívili penzion Sport a areál nové
školy. Návštěvou nás potěšili například zástupci městského úřadu Kostelec na Hané,
obecního úřadu Smržice a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jitka
Chalánková.
David Ševčík, ředitel a Lucie Sedláková, sociální pracovnice
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Milé maminky, babičky, tatínkové! Dovolte mi, pozvat Vás do mateřského centra
v Kostelci na Hané! Nebojte se, přijít mezi nás. Setkáváme se každou středu od 9.30
do 11.00 hodin v budově nové školy. Společně se učíme básničky, písničky, tančíme.
Děti získávají sociální kontakt mezi
ostatními vrstevníky, učí se dělit
o hračky. Rozšířili jsme hračky o skákací
hrad, hodně malujeme prstovými
barvami. Proběhla výroba motýlků,
nacvičování pásma na kulturní akci
"Vítání jara".
Přes letní prázdniny centrum nebude
fungovat, protože je uzavřena budova
školy. Od 1. září 2017 se snad dočkáme
nových prostor a programu "Moje první školička“, která bude určena pro děti, které
ještě nechodí do mateřské školy. Budou probíhat 3 kroužky pro děti ze základní školy
a dále program „Půjdu do školy“ - příprava jemné motoriky pro předškoláky.
Děkuji městu za finanční podporu a těšíme se na Vás!

Veronika Zapletalová

HANÁCKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR KOSÍŘ V ROCE 2016
Hanácký soubor Kosíř z Kostelce na Hané v roce
2016 registruje 34. výročí znovuobnovení souboru.
Na konci roku 2014 byl soubor zaregistrován
Krajským soudem v Brně do spolkového rejstříku
s oficiálním názvem Hanácký folklórní soubor
Kosíř, z.s. V roce 2016 má celkem 34 aktivních
členů, kteří se scházejí každý pátek večer
v tělocvičně školy v Kostelci na Hané. Soubor se v roce 2016, opět především díky
dotaci z Olomouckého kraje a příspěvku od města Kostelce na Hané zúčastnil mnoha
akcí, na kterých s úspěchem prezentuje hanácký folklór prostřednictvím lidových písní
a tanců z Hané.
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V plesové sezóně jsme postupně vystupovali na mysliveckém plese v Ohrozimi,
na 70. reprezentačním plese KDU-ČSL v Národním domě v Prostějově, na tradičním
Hanáckym bále v Kojetíně a na zemědělsko-potravinářském plese v Prostějově.
Velikonoční pomlázce ani letos neutekla většina ze současných ani bývalých Hanaček
souboru. Už sice ne na tradičním žebřiňáku, ale auty stihli krojovaní Hanáci objet
Hanačky v Kostelci na Hané, Bílovicích, Lutotíně, Smržicích, Prostějově,
Stařechovicích, Služíně, Lutíně, Luběnicích a Olomouci. V dubnu jsme vystupovali na
slavnostním otevření zámku v Čechách pod Kosířem. Do prvomájového rána jsme se
již tradičně prozpívali s cimbálovkou Dubina na „Posezeni ô cimbála“ pod žudrem v
Bílovicích. V sobotu 25. června 2016 jsme reprezentovali město Kostelec na Hané,
Olomoucký kraj a náš hanácký folklór na 25. Setkání Kostelců v Kostelci nad Orlicí.
V červenci jsme prožili náročný taneční
víkend. V pátek 15. července 2016 jsme
svým vystoupením podpořili dobročinnou
akci pro děti z Ukrajiny v Nemilanech.
V sobotu 16. července jsme tančili při
příležitosti křtu nového piva pivovaru Kosíř
ve Lhotě pod Kosířem. V neděli 17.
července jsme se zúčastnili hodových
slavností v Troubkách. Týden na to jsme
vystupovali na farských hodech v Kostelci
na Hané.
V sobotu 13. srpna 2016 jsme vystupovali na slavnosti Dožatá v Pivíně a hned
v neděli ráno jsme společně s dalšími folklórními soubory zpívali v průvodu na
hanáckých hodech v Kojetíně, kde jsme následně tančili na pódiu na náměstí. Stejně tak
v sobotu 27. srpna jsme na Vysočině v malebném městě Olešnice zpívali a tančili
v průvodu a na pódiu na místních slavnostech. V září jsme se zúčastnili setkání Hanáků
s hejtmanem Olomouckého kraje, které se uskutečnilo v Olomouci.
Soubor Kosíř v sezóně 2016 vystupoval na společenských akcích a akcích spojených
s podporou místních regionálních firem a společností. Na soustředění souboru, které
proběhlo koncem září, jsme začali připravovat nová taneční pásma pro vystoupení
v dalším roce. Prezentaci naší činnosti můžete nalézt na webových stránkách
www.kosir-kostelec.webnode.cz.
Vladimír Procházka, předseda souboru Kosíř
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KULTURA V OBCI
MAŠKARNÍ BÁL
V neděli 2. dubna jsme strávili odpoledne
v nově opravené kostelecké sokolovně
ve společnosti dětí, jejich rodičů, babiček,
dědečků, dalších příbuzných i známých. Po
roce se totiž konal maškarní bál pod záštitou
města Kostelce na Hané a TJ Sokol Kostelec na
Hané. Pro děti byl připraven skákací hrad
a tetování zdarma. Sponzoři se postarali
o bohatou tombolu, ve které bylo přes 150 hodnotných cen.
Veselí klauni pro všechny děti připravili spoustu soutěží, tanečků a zábavných her.
Karneval obohatilo i námořnické vystoupení dětí z mateřské školy v Kostelci na Hané
a taneční vystoupení country kroužku pod vedením Kateřiny Humeníkové. Krásnou
pohádku pro nejmenší „O perníkové chaloupce“ zahrály šikovné maminky
z mateřského centra v Kostelci na Hané.
V soutěžním klání pak rodiny s dětmi mohly vyhrát dokonce živé morčátko, dětské
šampaňské či ovocné balíčky. Za odměnu všichni obdrželi sladkosti i drobné odměny.
O parádní hudbu se postaral pan Petr Petřík. Všichni odcházeli domů s radostnými
tvářemi a unavení z tance a soutěží. Všem pořadatelům a sponzorům moc děkujeme.
KONCERT FILMOVÝCH A MUZIKÁLOVÝCH PÍSNÍ
Město Kostelec na Hané potěšilo všechny
příznivce filmových a muzikálových písní.
2. května pozvalo zpěváka hudebního divadla
v Karlíně pana Jaroslava Beneše, aby svým
sametovým hlasem a zpěvem všechny vtáhl do
filmů a muzikálů. Přes 120 hostů si poslechlo
písně jako je „Tereza, jedině Tereza“, „Mackie
Messer“, „Halleluja“ a další. Pan Beneš vsadil
na skutečné trháky, takže v průběhu májového odpoledne si zanotovali opravdu všichni
a odcházeli domů spokojení z příjemně stráveného dne.
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Lenka Kudláčková, matrikářka

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE V KOSTELE SV. JAKUBA STARŠÍHO
V zájmu
zachování
jedné
z mála
kulturních památek v Kostelci na Hané se
naše farnost snaží dílo našich předků uchovat
a pokud možno v nejlepším stavu předat pro
užívání dalším generacím. Na jednotlivé
zásadní opravy jsou vždy vypracovány
restaurátorské záměry, podle kterých se
provádějí výběrová řízení z firem, které mají
Ministerstvem kultury ČR udělenu licenci na
odborné restaurátorské práce. Všechny
opravy něco stojí, proto je účelné maximálně
využívat příležitostí k získání dotací ze všech
možných míst. Na nedávné restaurování
varhan nebylo možné získat dotace, ani
z Ministerstva
kultury
ČR,
ani
z Olomouckého
kraje
pro
jejich
nedostatečnou kulturně historickou hodnotu. Jedinou dotací vyšlo vstříc město Kostelec
na Hané a zbývající části se pokryly z projektu Adopce píšťal kosteleckých varhan
a farních sbírek.
Již od roku 2006 byl také připraven restaurátorský záměr na opravu bočního oltáře
sv. Anny, u kterého byly patrné viditelné praskliny. Okraje sádrových soch se
rozpadávaly a jejich vrchní nátěr se odloupával. Každoročně se proto předkládala žádost
o dotaci na ministerstvo kultury, ale vždy se zamítavým stanoviskem. Teprve až v roce
2016 se to podařilo. Po deseti letech neustálého žádání a usilovné práce technického
administrátora děkanátu byla konečně přidělena významná dotace a finančně náročný
záměr se mohl rozběhnout.
Pro realizaci oprav bočního oltáře byl výběrovým řízením vybrán restaurátor
a akademický sochař René Tikal. Původně navrhovaným záměrem bylo vyspravení
umělého mramoru a restaurování štukových soch do bílé barvy se zlacením. Popraskaný
jednobarevný nátěr, kterým byly na konci 19. století sochy překryty, však skrýval
zachovalé barevné pokrytí. Na základě laboratorního rozboru povrchu a odborného
šetření bylo památkovým úřadem rozhodnuto uvést sochy do nejvíce zachovalé vrstvy.
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Z tohoto důvodu je jejich konečná podoba v barevném provedení a odlišuje se od všech
ostatních oltářních soch interiéru kostela.
Pražský restaurátor ak. soch. René Tikal označil barevnost soch za unikát, především
pro svoji rozsáhlou zachovalost a pestrost. Provedené práce v roce 2016 činily 778 000,Kč. Z největší části byly opravy kryty z přidělené dotace z Ministerstva kultury ČR ve
výši 600 000,- Kč. Rozhodnutím zastupitelstva města Kostelec na Hané byla poskytnuta
dotace ve výši 95 000,- Kč, za což všem zastupitelům srdečně děkujeme. Zbývající
potřebná finanční částka byla uhrazena z darů všech štědrých farníků získaných během
uplynulého období formou sbírek, proto upřímné poděkování patří i jim.
V letošním roce se dokončí spodní část bočního oltáře sv. Anny, která se z důvodu
vysoké vlhkosti nemohla vloni uskutečnit. Zároveň se přistoupilo k zahájení
restaurátorských prací na druhém bočním oltáři Bolestné Panny Marie. Již nyní je pro
tento záměr přidělena dotace z Programu památkové péče v Olomouckém kraji
z dotačního titulu č. 1 „Obnova kulturních památek“ ve výši 150 000,- Kč a dotace
z města Kostelec na Hané ve výši 110 000,- Kč. Znovu se také žádá o dotaci ve výši
400 000,- Kč na ministerstvo kultury,
které zatím nerozhodlo.
Až s odstupem času bude možné
posoudit celkový rozsah uskutečněných
prací na obnově kostelecké kulturní
památky. Již nyní však můžete sami jejich
průběh pozorovat při návštěvě farního
kostela, a to nejen při každoroční
mezinárodní akci Noci kostelů, která byla
letos naplánována na pátek 9. června.
Ještě jednou velké díky Ministerstvu
kultury ČR, městu Kostelec na Hané,
Olomouckému kraji a všem, kteří
pomáhají finančně, případně účastí na
brigádách
nebo
svoji
modlitbou,
k uskutečnění restaurátorských prací pro
uchování památky a dominanty naše
krásného města.

Za ekonomickou radu farnosti Jiří Vrba
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PETR BEZRUČ – 15. ZÁŘÍ 2017 - 150 LET
Poprvé navštívil Petr Bezruč Kostelec na Hané při pěší túře z Rájce přes Sloup
a Hartmanice do Kostelce a zpět do Skalice. Poté roku 1895 cestou na národopisnou
výstavu do Prahy. První dojmy z Hané vyjádřil později v dopise: „Byly žně, slunko
hořelo a nebe nad Hanou jako moře. Dům v hanácké vsi pod Kosířem plný mladých
snědých těl, vůně z tvarohových vdolků se rozlévala v síni, džbány nádherného piva,
řízného jak led a chutnajícího po hořkých mandlích, lítaly na stůl…neznámý živý obraz
bohaté roviny mne zcela podmanil a nikdy už neopustil.“
Roku 1899 sem zavítal na delší dobu, když se zde léčil z plicní choroby. Bydlel v č.
89 u bednářského mistra Karla Menšíka, který byl strýcem jeho přítele a kolegy
z poštovního úřadu Františka Losíka. Část básní jeho sbírky Slezské písně vznikla
pravděpodobně při tomto pobytu. V této době vytvořil také menší cyklus básní z Hané
– Hanácká ves, Plumlov, Ptení. V letech 1901–1903 si v Kostelci léčil nervy: „o
prázdninách léčí neurasthenii, jež prý ho mučila již tak, že nemohl slyšet ani tikot
hodinek...Tam mají velikou zahradu a v té zahradě Petr rád pobývá, léčí se všelijak:
chodí celé dny, koupá se za každého počasí, i v taroky si zahraje v sousedské společnosti
a tu se stává dokonce humorným. Nyní jeho choroba polevila – rád by do pense...“
Do Kostelce přijížděl Petr Bezruč i v dalších letech, zvlášť po roce 1927, kdy do
penze odešel. Trávil pak léto buď v Brance u Opavy nebo zde na Hané. Od dubna 1939
se do Kostelce přestěhoval natrvalo. Bydlel v domku z červených cihel u Pírkových.
„Druhá světová válka dovršila Bezručovo zdomácnění na Hané. Z Kostelce podnikal
starý ještěr (nyní prastarý) se slimákem hanáckým „výplazy“ na všechny strany. Zná
Hanou líp než kterýkoliv rodilý Hanák, zná řeč a povahu lidu, jeho humor, zná dějiny
obcí a měst, lidové zkazky, význačné postavy i prosté jedince, květenu kraje, hanácké
žleby a lesy, potoky a stráně, pěšiny a chodníky, kterými nikdo nechodí, samoty, dvorce
a hájovny, mlýny a kapličky, hřbitovy a zajímavé stromy.“
Mezi místními obyvateli našel mnoho přátel. Jeho „učený sekretár“ dr. A. Pírek
zakopal za druhé světové války bezručovský archiv (obsahující písemnosti a památky
od roku 1895) do země, aby ho uchoval pro budoucnost. Bezručův osobní lékař a přítel
dr. L. Losík si básníka brával na pomoc do ordinace: „»Starco, bodete mně zétra moset
vepomoct v ordinace!« Stařeček kývl a na druhý den úřadoval jako sekretář: psal
poukázky, možná i recepty, zaznamenával do kartotéky pacientů. Ne nadarmo byl na
poště.“ U příležitosti jeho 85. narozenin ho navštívili zástupci pošt. Přitom jim vyložil,
jak je to s jeho zdravím: „Jak, když byl v ostravské nemocnici, ukradl felčarům lékarský
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nález (rozumí latinsky i řecky), jak si ten nález přečetl (prečítal) a přeložil si termíny
lékarské. Kúpať mu zakázali, víno piť nemá, fajčit nesmí. Enem tu svú slávu vždycky
»vyžrať« musí až do dna.“
Všichni, kdo ho znali, oceňovali jeho prostotu, přímost, znalosti, paměť, bystrý
postřeh, vědění a humor, které si udržel i ve vysokém věku. Publicitě i návštěvám se
vyhýbal, jak mohl, ale své přátele zahrnoval drobnými pozornostmi – vtipnými
a laskavými pozdravy, gratulacemi, dopisy a kresbami.
Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, se narodil 15. září 1867 v Opavě
jako prvorozený syn profesora Antonína Vaška a jeho ženy Marie. Po nedokončených
studiích na filozofické fakultě pražské univerzity se stal poštovním úředníkem v Brně
(1888–1891), Místku (1891–1893) a opět v Brně. V září 1915 ho zatkli a obvinili
z velezrady, ale jako nevinného opět propustili. Bezručova jediná básnická sbírka
Slezské písně (knižně 1909) pronikla do nejširších vrstev čtenářů a téměř zlidověla. Od
roku 1939 žil Bezruč trvale v Kostelci na Hané, v tzv. červeném domku. Zemřel
v Olomouci 17. února 1958 ve věku 90 let. Pohřben je v Opavě.
V měsíci září uplyne již 150 let od narození tohoto významného člověka. V Kostelci
na Hané bude připraveno v tomto měsíci několik vzpomínkových akcí – beseda
s pamětníky, výstava apod., o kterých budete včas informování na internetových
stránkách města a informačních plochách v našem městě.
Jiří Kastner

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
HÁZENÁ – MUŽI
Házenkářům se jaro povedlo
Družstvo mužů TJ Sokol Kostelec na Hané – HK v soutěžním ročníku 2016 – 2017
skončilo na pěkném třetím místě. Z celkového počtu 22 utkání družstvo vyhrálo 14x.
Jedenkrát remizovalo a v 7 utkáních prohrálo, získalo celkem 29 bodů při aktivním
skóre 674:667. Na první místo jsme ztratily pět bodů a zejména prohrané zápasy
v domácím prostředí nás připravily o ještě lepší umístění. Na druhou stranu jsme
dokázali bodovat venku, a zejména v Bohunicích, Tišnově a v neposlední řadě
v Ivančicích nás vítězství potěšilo.
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Družstvo mužů po domácím utkání s Velkých Meziříčí:

Zleva klečí: Jiří Grepl – trenér družstva, Lukáš Varhalík, Jindřich Prášil, Jan Mayer,
Pavel Navrátil, Václav Prášil, Milan Varhalík
Stojí zleva: Pavel Přikryl, David Kopečný, Martin Popelka, Martin Švec, Jan Smékal,
Marek Dostál, Filip Dořičák, Tomáš Hochvald, Karel Diviš a Miloš Dofek.
Hráčům, kteří se na tomto úspěchu podíleli, je třeba poděkovat. Stejně jako
poděkování patří trenérovi panu Jiřímu Greplovi a vedoucímu družstva panu Miloši
Dofkovi. Všichni dohromady mají velkou zásluhu na tom, že kostelecká házená se
pomalu dostává opětovně do podvědomí široké házenkářské veřejnosti. Poděkování
v neposlední řadě patří našim příznivcům. Zejména v domácím prostřední byli hodně
slyšet a hráči si tohoto povzbuzování hodně považují.
V našem dresu se v průběhu sezony 2016 – 2017 vystřídali tito hráči:
Pavel Navrátil, Jan Mayer, Jindřich Prášil, Jan Smékal, Karel Diviš, Jiří Vymětal,
Martin Švec, Pavel Přikryl, Milan Varhalík, David Kopečný, Václav Prášil, Jan
Oščádal, Tomáš Hochvald, Martin Popelka, Marek Dostál, Lukáš Varhalík, David
Palička, Filip Dořičák, David Ševčík, Lukáš Říčař.
Nejlepší střelci družstva:




J. Smékal - odehrál 19 utkání a vstřelil 143 branek
P. Přikryl - 103 branek nastřílel v 19 zápasech
M. Švec - odehrál 19 utkání a dal celkem 83 branek
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Konečná tabulka:
1. Hustopeče
2. Maloměřice
3. Kostelec na Hané
4. Ivančice
5. Bohunice
6. Velké Meziříčí
7. Tišnov
8. Napajedla
9. Telnice
10. Prostějov
11. Kuřim
12. Juliánov

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
15
14
14
11
11
10
9
8
7
6
1

2
1
1
1
2
0
3
2
2
2
1
3

4
6
7
7
9
11
9
11
12
13
15
18

720 : 584
617 : 519
674 : 667
674 : 578
546 : 545
608 : 630
702 : 724
621 : 637
650 : 679
576 : 652
615 : 652
589 : 725

34
31
29
29
24
22
22
20
18
16
13
5

Za oddíl házené, družstvo mužů – Jiří Grepl
Házená minižáci
Mini házená 4 + 1 má v současnosti 35 - 40 členů, kteří se pravidelně účastní tréninků
dvakrát týdně. Do jarní části sezony 2016/2017 jsme přihlásili družstvo 4+1 mladší,
ročníky 2006 - 2010, a družstvo 4+1 starší, ročníky 2004 - 2006. Družstvo mladších
4+1, má v soutěži 13 týmů, družstvo starších 4+1, má 17 týmů. Obě družstva odehrají
shodně 8 miniturnajů a nyní je odehrána polovina turnajů. V jarní části jsme hostili v
Kostelecké haly tři turnaje – jeden pořádalo družstvo mladších mini a dva turnaje
pořádalo družstvo starších mini. Celá letošní sezóna bude zakončena Superfinálem,
které budeme pořádat u nás v Kostelci na Hané, ve dnech 17 - 18. června 2017.

Za oddíl házené, družstva minižáků - Miloš Dofek
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TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Úspěšní mladší žáci na Prague Cupu 2017
V rámci velikonočních prázdnin se vydal výběr mladších žáků na jeden z největších
turnajů na světě do Prahy pod názvem PRAGUE HANDBALL CUP 2017
Naši mladší žáci byli nalosováni do 6 členné základní skupiny, kterou jsme vyhráli bez
ztráty bodu. Porazili jsme: Tauraus Liteuva Kaunas (Litva) 18:4, Apolloon Kortrijk I
(Belgie) 22:6, SK Kuřim (ČR) 12:8, Pepino SKP Frýdek-Místek (ČR) 17:12
a IK Sävehof II (Švédsko) 20:8.
V hlavní fázi turnaje jsme byli na losování do 3 členné skupiny. Vítěz této skupiny
postupoval rovnou do čtvrtfinále. V prvním zápase jsme se utkali s týmem Uherského
Hradiště, který jsme porazili 15:12. V dalším zápase nás čekal běloruský tým Shahter
Soligorsk (Bělorusko), který jsme porazili 17:11 a postoupili tak přímo do čtvrtfinále.
Ve čtvrtfinále jsme se utkali s maďarským týmem Kézilabda Utánpótlás Sport Kft
(Maďarsko). Vstup do zápasu se nám podařil a dokázali jsme si vypracovat 2 brankový
náskok. Bohužel se nám zranil klíčový hráč Sam Duroň. Navíc proti nám kromě soupeře
hrála i dvojice maďarských rozhodčích, která nás vylučovala přísněji než maďarský
celek a nedovolila nám téměř nic. Maďarům se podařilo výsledek otočit ve svůj
prospěch a poločas jsme prohrávali o dvě branky. Do druhé půlky jsme vstoupili
v bojovném duchu a tahali se soupeřem o každou branku. S přibývajícími minutami
nám docházely síly a tak jsme tak trochu nešťastně prohráli 13:18. Bohužel pro nás
turnaj skončil těsně před branami bojů o medaile.
Konečné 5. – 8. místo z 85 týmů v kategorii a nejlepší z moravských družstev, na
takovém turnaji znamená obrovský úspěch, kterého naši mladší žáci dosáhli. Všichni
hráči zaslouží velkou pochvalu a uznání za předvedené výkony. I přes porážku ve
čtvrtfinále jsme si všichni tento turnaj pořádně užili a celkově byl tento turnaj pro nás
všechny jeden velký zážitek.
Sestava – brankáři: Matyáš Micka, Jakub Salašnyj. Hráči v poli: David Flajsar, Sam
Duroň, Radim Lakomý, Šimon Kintr, Šimon Hudeček, Adam Čmel, Adam Albrecht,
Ondřej Hruban, Šimon Nevrla a Tomáš Jurík ml. Realizační tým: David Jurečka
(trenér), Roman Kintr (vedoucí mužstva) a Tomáš Jurík st. (asistent trenéra).
Za TJ Sokol Centrum Haná Petr Kudláček
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
Za krásou rozkvetlých konikleců
Druhým rokem při TJ Sokol Kostelec na Hané funguje oddíl turistiky. V letošním
roce jsme zvládli zatím 2 výlety do blízkého okolí našeho města. Za mrazivého počasí
v sobotu 7. ledna 2017 skupina 11 lidí vyrazila na malou vycházku z Lešan přes Bílou
horu a polními cestami přes Bílovice domů.
Druhý výlet proběhl v sobotu 1. dubna
2017 s cílem zhlédnout rozkvetlé jarní
koniklece a opéct špekáčky na vrcholu
Kosíř. Vlakem 15 turistů dorazilo do
Kaple a odtud polní cestou k přírodní
památce Vápenice. Vápenice patří mezi
nejcennější
botanické
lokality
s vápnomilnou vegetací na Prostějovsku. Jedná se o rozsáhlé území trávníků a křovin.
Roste zde silně ohrožený koniklec velkokvětý. Celou tuto oblast jsme prozkoumali
a pokochali se skupinkami rozkvetlých květin. Dále cesta směřovala na vrchol Kosíř,
kde jsme si odpočinuli. Výlet proběhl za pěkného jarního počasí. Patnáctikilometrová
túra byla po zimní přestávce znát.
Aerobic maraton
Po roční přestávce skupina žen z oddílu
Aerobic při TJ Sokol KnH zorganizovala
4 hodinové cvičení v sokolovně našeho města.
Maraton se konal 13. května 2017 a zúčastnilo se
ho 27 žen jak z Kostelce, tak i z Prostějova
a Laškova. Děvčata odcvičila zumbu, aerobic,
spirals, power jógu a též si i zaposilovala. Za
každým blokem cvičení byla krátká přestávka
určená na občerstvení a odpočinek. Sportovní akce byla příjemným odreagováním od
neustálého shonu a pro ženy určitě změnou od sobotního stereotypu - vaření a úklidu.
Po zvládnutí byly všechny účastnice sice unavené, ale dopoledne strávené s lidmi,
kterým pohyb není cizí, byl skvělý. Všechna děvčata načerpala energii na další dny
a snad i vás čtenáře motivovala ke cvičení.
Za TJ Sokol Kostelec na Hané Jitka Staneková
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KLUB KUŠÍ SAVANA
SAVANA OVLÁDLA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Poslední březnový víkend se v kostelecké hale odehrálo halové mistrovství České
republiky, které domácímu klubu vyneslo hned 9 cenných medailí. „Jsem spokojený.
Vyhráli jsme hodně kategorií a hlavně jsme získali i prvenství mezi družstvy.
Mistrovství můžu hodnotit jedině kladně,“ okomentoval Josef Nedělník, předseda
oddílu a hlavní organizátor šampionátu.
V mužské kategorii se na druhém místě umístil Jan Nedělník, který s nástřelem 1180
nestačil pouze na plumlovskou jedničku Bohumila Korbaře. Bednu uzavřel Josef
Nedělník s 1166 body. V ženské kategorii si po napínavém boji, kdy se hrálo o každý
bod, první místo vystřílela Jaroslava Nedělníková s 1176 body. Třetí místo obsadila
Hana Nedělníková s nástřelem 1155. Na čtvrtém místě se umístila Irena Hynková
s 1140 body. Juniorská kategorie patřila pouze střelcům Savany, kde si první příčku
suverénně vystřílela Tereza Skládalová s 1141 body, na druhém místě se umístila
Karolína Hynková s 1124 body a stupně vítězů uzavřel Dominik Fifka s nástřelem 1034.
Kadetům vévodil Lukáš Andrés, kterého výsledek 1141 bodů vynesl na první místo.
Těsně pod bednou se umístila Barbora Pospíšilová, která svým nástřelem 1083 potrápila
nejednoho soupeře. Za seniory se na krásném pátém místě umístil František Sedláček
s 1057 body.
V soutěži družstev se Savaně A po vyrovnaném boji s plumlovským týmem povedlo
vystřílet první místo, Savaně B bohužel třetí příčka utekla o pouhý bod.
Halové mistrovství České republiky ve střelbě z polní kuše finančně podpořili:
město Kostelec na Hané, Olomoucký kraj a Český svaz polních kuší. „Město Kostelec
na Hané nás podporuje dlouhodobě a díky tomu můžeme pořádat i celorepublikové
závody na vysoké úrovni.“ uzavřel Josef Nedělník. Záštitu nad šampionátem převzal
Ladislav Hynek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
V příštích měsících se činnost našeho oddílu bude orientovat na přípravu na
kvalifikační závody a nadcházející mistrovství světa, které se bude konat v Chorvatsku.

Klub kuší Savana
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FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
Fotbalový areál rozkvétá
Jak už to tak na jaře bývá, všechno kolem rozkvétá a připravuje se na nový rok.
Stejně tak tomu je u kosteleckého fotbalového klubu a jeho sportovního areálu.
Po náročné zimě bylo nutné vyměnit střešní krytinu, kterou již zatékalo. Do kopaček
si přece téct nenecháme! Náklady na rekonstrukci střechy přesáhly 80 000,- Kč.
Protože byly hrazeny z peněz určených na celoroční provoz klubu, vyhlásilo místní FC
veřejnou sbírku v naději, že se najdou fotbaloví příznivci a přátelé, kterým není stav
fotbalového areálu lhostejný. Příspěvky tak dárci mohou zasílat na transparentní účet
vedený u České spořitelny č. 000000-4619500349/0800. Stav účtu a jednotlivé dary je
možné sledovat na webových stránkách www.csas.cz a přispěvatelé kromě finanční
pomoci mohou poslat fotbalovému klubu i nějaký vzkaz.
Další akcí v režii dobrovolníků spolku z řad hráčů, rodičů a funkcionářů, bylo
zapískování záložního hřiště. Po nabytí zkušeností s loňskou úpravou hlavního hřiště
jsme se rozhodli, že si uděláme záložní hřiště sami. Stačilo „jen“ rozvozit kolečky
a rozházet lopatami po celém hřišti 30 tun písku. V jednu chvíli to tak na hřišti vypadalo
jako na mraveništi.
Mezi další plánované akce místního spolku by pak měla letos patřit výměna
havarijního betonového plotu, rekonstrukce povrchů cest a chodníků v areálu
a modernizace umývárny. Vše ovšem záleží na finančních možnostech klubu.
Děkujeme tak všem fotbalovým nadšencům, sponzorům, rodičům, ostatním dárcům
a městu Kostelci na Hané za Vaše příspěvky a podporu!
Lubomír Balaš, sekretář FC Kostelec na Hané

JSDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti kosteleckých hasičů za
necelé první pololetí letošního roku.
Letošek se nijak neliší od let předcházejících. Jako již tradičně jsem rok zahájili
hasičským plesem. Velkou radost, určitě nejen nám, udělala možnost být opět
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v kostelecké sokolovně. Byl to vlastně úplně první ples, který se zde po odmlce pořádal.
I další akce, které jsme realizovali, jsou již jakousi klasikou – jarní sběr železného šrotu
a elektrospotřebičů, spolupráce při sběru nebezpečného odpadu, kácení vánočního
stromu apod. Pomocnou ruku jsme podali i na akci „Vítání jara“, která byla letos
v Kostelci na Hané novinkou.
Velký kus práce se odvedl na údržbě techniky. Co zabralo nejvíce času, a přitom
není na první pohled znát, je oprava nádrže v naší letité cisterně Škoda 706. Nutné
údržby se dočkala i budova klubovny.
I v letošním roce pokračujeme v preventivně-výchovném programu Hasík pro žáky
2. a 6. tříd základních škol. Přednášku za sebou mají už děti z Klenovic na Hané a do
konce tohoto školního roku jí absolvují ještě žáci naší školy, základní školy
v Čelechovicích na Hané, Smržicích a Mostkovicích. Na podzim pak i děti z Vrbátek,
Duban a Vrahovic.
Naší hlavní činností je samozřejmě ta zásahová. Ke dni 9. 5. jsme absolvovali 15
zásahů. Z toho se jedná o 7 požárů, 4 dopravní nehody, 3 technické pomoci a jeden
planý poplach. Poprvé se letos siréna v Kostelci rozhoukala 7. 1. v podvečerních
hodinách. Toho dne jsme vyjížděli k Plachému mlýnu, kde došlo ke střetu osobního
auta a vlaku. Hrozivě vypadající nehoda si nevyžádala vážnější zranění. V souvislosti
s výskytem ptačí chřipky jsme zasahovali dne 3. 2. na pomezí kosteleckého,
čelechovického a smržického katastru. Dle nařízení Veterinární správy jsme byli
vysláni k likvidaci uhynulého ptáka. 28. 2. v 15.05 hodin byla naše jednotka vyslána
k rozsáhlému požáru rodinného domu v Čechách pod Kosířem. Kromě velké majetkové
škody došlo i k vážnému zranění obyvatel. Na místo byla vyslána i osádka letecké
záchranné služby. Prozatím největším zásahem, co do časové náročnosti i rozlohy, v
letošním roce byl požár lesa u Laškova dne 1. 4. K požáru jsme vyjížděli v 14.55 hodin.
Domů jsme se sice vrátili ve 21.22 hodin, ale jen pro doplnění výbavy. Naše jednotka
zajišťovala dohlídku nad místem požáru až do rána 2. 4. Na místě byla využita k hašení
i letecká technika. Dále jsme v dubnu jeli na odbornou přípravu výcviku plnění
podvěsného vaku vrtulníků. O naší činnosti si můžete více přečíst na našich stránkách
www.hasiciknh.cz.
Petr Bohanes, jednatel sboru
Kostelecké novinky č. 2/2017
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Maškarní bál

Koncert filmových a muzikálových písní

TJ Sokol Kostelec n.H. - aerobic maraton

Klub kuší Savana

TJ Sokol CH - vítěz II. ligy ml. dorostu

FC Kostelec na Hané, z.s.
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