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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
letošní rok pro nás není jednoduchý. Rozšíření onemocnění COVID-19 v naší
republice má nemalý vliv i na chod všech obcí a měst v České republice. Při schvalování
rozpočtu na letošní rok jsme byli obezřetní při stanovování daňových příjmů. Nedali
jsme na předpoklad daňových příjmů stanovených ministerstvem financí, ale počítali
jsme s menším příjmem financí z přicházejících daní. Letošní rok je pro všechna města
a obce zásadní, to platí i pro naše město. Kostelec na Hané bude mít o cca 12 milionů
menší příjem z daní (daň z přidané hodnoty, daň za právnické a fyzické osoby). Stát
částečně kompenzoval příjmy všech obcí. Našemu městu poslal mimořádně finanční
příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 3 625 000,- Kč, který je určený ke zmírnění
dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního
bonusu. I přes mimořádný příspěvek ze státního rozpočtu, bude ke konci roku scházet
v našem rozpočtu více jak 8 000 000,- Kč. Díky dobrému hospodaření města
v minulých letech nás v letošním roce jakkoliv tato krize vzniklá z COVID-19 zásadně
nepostihne. Všechny investiční akce, které byli zahájeny v minulém a v letošním roce
budou dokončeny. Žádné rozjeté akce nezastavujeme, tak jak je to v jiných obcích.
Rada města musela reagovat na vzniklou situaci, a tak dala za úkol všem
příspěvkovým organizacím, orgánům a všem složkám města, aby čerpali poskytnuté
finanční prostředky jen na to, co bude nezbytně nutné k zajištění chodu. Dále rada města
z důvodu budoucího nejistého vývoje ekonomické situace města rozhodla o stažení
žádostí o dotace projektu "Rekonstrukce sportovní haly ve městě Kostelec na Hané"
a byla odmítnuta dotace k projektu "Revitalizace sídliště Sport Kostelec na
Hané - II. etapa". Tyto dvě investiční akce by město Kostelec na Hané přišly na více jak
50 milionů Kč. I kdybychom byli úspěšní v získání dotací, tak z rozpočtu města bychom
museli vynaložit více jak 30 milionů Kč. V této době si to město nemůže dovolit.
Pokud nám to ekonomická situace dovolí, tak bychom realizovali v příštím roce
drobnější investiční akce jako je dokončení rekonstrukce komunikace včetně chodníků
na ulici Revoluční (III. etapa) a navazující část komunikace na ulici Třebízského a část
chodníku na ulici Palackého. U obou akcí budeme žádat o získání dotací. Ostatní
investiční akce, na které jsou připravené projekty budeme realizovat postupně na
základě ekonomické situace města. V prosinci budeme schvalovat rozpočet města na
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rok 2021. V rozpočtu bude mimo jiné zejména po finanční stránce zajištěn chod města,
příspěvkových organizací, orgánů města. Budeme se snažit zachovat finanční podporu
všem spolkům působícím v našem městě v takové výši, jako tomu bylo i v letošním
roce.
František Horák, starosta města
OBNOVA POMNÍKU OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Počátkem roku 2020 proběhly na Jakubském náměstí revitalizační úpravy, které
měly jeden společný jmenovatel, kterým bylo vybudování nového důstojnějšího
pomníku obětem 2. světové války.
Vše to začalo v červnu 2019, kdy zastupitelstvo města schválilo tuto investiční akci
a rozhodlo, že pomník bude mít podobu kované plastiky, jejíž návrh a výrobu zajistí
Umělecké kovářství Stawaritsch. Následovalo vypracování studie umístění plastiky
v rámci Jakubského náměstí tak, aby důstojně reprezentovala svůj účel. Tuto studii pro
nás vypracovala společnost Gerten s.r.o.
Ve druhé polovině roku 2019 probíhaly přípravy tohoto projektu jak po stránce
administrativní, tak po stránce technické. Součástí administrativní části byla žádost na
Ministerstvo obrany ČR o povolení na demolici stávajícího památníku (podstavce), jejíž
součástí byla i vizualizace nového památníku, a dále žádost o územní souhlas na
stavební úřad, protože osvětlení plastiky bylo zajištěno napojením na veřejné osvětlení.
Po technické stránce bylo nutné vyřešit zejména velikost a statiku betonového základu,
instalaci a směr osvětlení plastiky, velikost a font písma kovaného textu, uzemnění
plastiky, odvodnění a samotný postup instalace. Koncem roku 2019 již také započala
výroba plastiky.
Počátkem roku 2020 začaly Služby města Kostelce na Hané pracovat na samotných
úpravách Jakubského náměstí, ze kterého byl odstraněn původní pomník (podstavec),
dále byly provedeny terénní úpravy a nachystán prostor pro betonový základ. V průběhu
března byl základ vybetonován a byla k němu přivedena elektřina ze sloupu veřejného
osvětlení. 14. března 2020, na společném setkání kovářů Olomouckého kraje,
vyvrcholila výroba plastiky společným vykováním zemských polokoulí.
Instalace plastiky proběhla ve 2 fázích. První fází bylo usazení kovové desky na
betonový základ, které bylo specifické zejména v tom, že kovová deska musela být
umístěna ve správném sklonu tak, aby z ní mohla odtékat dešťová voda a zároveň sklon
musel být tak přesný, aby plastika, která byla s určitým sklonem již vyrobena, byla po
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instalaci kolmá k terénu. Druhou fází bylo dopojení světel do kovové desky a usazení
samotné plastiky. Výroba plastiky a úpravy na Jakubském náměstí vyšly město na
bezmála 800 000,- Kč. O spolufinancování projektu jsme požádali Olomoucký kraj,
od kterého jsme obdrželi dotaci ve výši 198 000,- Kč.
Odhalení nového pomníku bylo naplánováno na květen 2020 a mělo být spojeno se
75. výročím konce 2. světové války. Vlivem opatření souvisejících s virem COVID-19
jsme však byli nuceni slavnostní odhalení zrušit. Uctění památky obětem 2. světové
války tak proběhlo pouze v komornějším duchu, a to položením věnce k památníku
zástupci města.
Co vlastně plastika znázorňuje?
Plastika znázorňuje svět
zpustošený
nejhorším
konfliktem v dějinách lidstva.
Zemské polokoule, rozedrané
vejpůl hlavněmi střelných
zbraní, odkazují na osudy
vojáků, kteří se již nikdy
nevrátili domů, zmařené
lidské životy a vypleněnou
zemi. Spodní, probíjená část
plastiky,
odkazuje
na
semknutost
lidského
společenství
v
těch
nejtemnějších časech, boj za svobodu, mír a hodnoty, které nakonec zvítězily, avšak za
hrozivou cenu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se
podíleli na realizaci tohoto projektu. Jmenovitě
bych chtěl poděkovat zejména bratrům
Stawaritschovým za profesionální práci při
výrobě plastiky, zaměstnancům Služeb města Kostelce na Hané v čele s Petrem
Smékalem za realizaci přípravných prací na Jakubském náměstí a Olomouckému kraji
za poskytnutou finanční podporu.
Filip Štrunc, místostarosta města
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Cole, Daniel

Konec hry – Vražedný kruh se uzavírá… Bývalý detektiv
Fawkes spolu se dvěma kolegy vyšetřuje podezřelé úmrtí
londýnského policisty. Čím hlouběji se noří do bahna
policejní korupce, tím víc dávají v sázku své kariéry i
svou nejbližší budoucnost – pokud na ně ještě nějaká
čeká…

Dempsey, Eoin

Najdi Rebeccu – Strhující příběh obětavé lásky
v nejhrůznějším čase evropských dějin. Christopher
dobrovolně vstupuje do SS, aby zachránil milovanou
Rebeccu, jejíž stopy vedou do nechvalně známého tábora
Osvětim.

Keleová-Vasilková, Táňa

Slib – Dvě kamarádky, dva rozdílné osudy. Alice,
veterinářka, je šťastně vdaná, má dvě děti, fenku Doru,
práci, která ji baví, a spoustu snů. Iveta, novinářka, je
svobodná a bezdětná. Miluje svou práci, domek na kraji
Bratislavy, psa Dana a výlety. Dvě šťastné ženy. Cesty
osudu jsou však nevyzpytatelné…

Landsman, Dominik

Na chalupě s moderním fotrem – Nejnovější kniha autora
populárních Deníčků moderního fotra pouští ke slovu
syna Čeňka. To je totiž jediný člen rodiny, který má na
chalupě alespoň trochu času, a o výsledky svého
pozorování se s námi neváhá podělit.

Lapena, Shari

Jeden z nás – Autorka výtečného psychothrilleru
Manželé odvedle přichází s novou knížkou. Jste si jistí,
že znáte své nejbližší a své přátele? Možná ne. A možná
za to zaplatíte…

Moyes, Jojo

Schovej mě v dešti – Tři generace žen, jeden příběh…
Kate jako mladá utíká z domova a nezanechá žádné
stopy. Její shledání s babičkou se však záhy změní
v horlivé pátrání po rodinných tajemstvích minulých let,
která doteď zůstávala pohřbena.
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Novák, Jan

Kundera. Český život a doba – Literární biografie
vzbuzující kontroverze mapuje „český život“ ve světě
dnes asi nejznámějšího spisovatele s českými kořeny. Na
rozdíl od řady knih, které vznikaly v Kunderově režii,
představuje Novákova práce mimořádný příspěvek
samostatného výzkumu a originálně pojatého portrétu.

Sparks, Nicholas

Spřízněná duše – Autor legendárních bestsellerů pro ženy
opět přináší nádherný příběh plný emocí, slz a osudového
setkání dvou lidí, které přichází jen jednou za život.

Šlachta, Robert

Třicet let pod přísahou – Robert Šlachta, bývalý ředitel
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu,
poskytuje prostřednictvím rozhovoru s novinářem
Josefem Klímou osobní zpověď svého neobyčejného
života a otevřeně hovoří o ožehavých tématech a
kauzách, o nichž v době služby nemohl mluvit.

Švédová, Zuzana

Zdravou stravou proti únavě – Jste unavení, vyprahlí,
konzumujete desítky léků, jste obézní, těžkopádní a
nemocní? Na vině může být nevhodně seskládaná strava.
S knihou regionální autorky se vrátíte ke kořenům
výživy, které vám vrátí ztracenou energii a chuť do
života.

Viewegh, Michal

Převážně zdvořilý Leopold – Leopold, novinář ve
středním věku, má až nutkavou potřebu vyjadřovat se ve
verších a za všech okolností zůstávat zdvořilý, což ho
občas dostává do prekérních situací. Když se rozhodne
doprovodit svou ženu, její dvě kolegyně a tchýni na
hudební festival, podstoupí jeho život zatěžkávací
zkoušku…

Vondruška, Vlastimil

Pomsta bílého jednorožce – Častolov z Frýdlantu přijde
za nevyjasněných okolností o manželku. Její smrt uzavře
královský popravce jako nešťastnou nehodu, jenže záhy
poté je zabit i on a různými mysteriózními způsoby
začnou umírat i další lidé. Oldřich z Chlumu se pouští do
pátrání…
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Pro děti a mládež
Dahl, Roald

Vilda a pidipískové – Dobrodružný příběh z pera
brilantního vypravěče určený pro nejmladší čtenáře.
Kniha je plná barvených ilustrací a na první pohled
jednoduchý příběh rozvíjí dětskou fantazii a přináší
pořádnou dávku napětí.

Disney

Ledové království II – Bohatě ilustrovaná knížka napsaná
na motivy filmu. Elsa se společně s Annou, Kristoffem,
Svenem a Olafem vydává na dobrodružnou cestu na
sever.

Komára

Králík je taky jenom člověk – Představte si, že tento
příběh se opravdu stal! Tahle knížka je upřímným a
osobním vyprávěním o životě jednoho králíka. Divíte se?
A proč by zrovna králík nemohl mít svoji knížku?

Lebeda, Jan

Medovníček, Medulka a Medulínek – K lesním skřítkům
přibude další pohádková postavička, malý skříteček
Medulínek. Děti se dočtou o jeho dobrodružstvích a
pohádkovou formou se seznámí s naší přírodou a životem
zvířátek, ptáčků i hmyzu.

Macho, Adrián

Gerda. Příběh velryby – Laskavé vyprávění o
podmořském světě s působivými ilustracemi představí
dětem malou velrybu Gerdu, která se jednoho dne ocitne
sama bez rodiny a bloudí oceánem.

Pilkey, Dav

Dogman. Peťulka čili život kotěte – Slavný tvůrce
komiksových příběhů přináší další díl veleúspěšné série
o Dogmanovi. Když se známému lotrovi Péťovi narodí
malý Péťa, je tady dvojí problém. A pro nejlepšího
policajta všech dob dvakrát tolik práce!

Walliams, David

Ledová obluda – Příběh o desetileté osiřelé holčičce
a desetitisíciletém mamutovi. Elsie vyrůstá bez rodičů na
ulicích viktoriánského Londýna. Když jednoho dne
uslyší o tajemném mamutovi objeveném na severním
pólu, rozhodne se zjistit o ledové obludě víc. A největší
dobrodružství jejího života začíná!
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Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který
najdete na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
AKCE V KNIHOVNĚ
Ještě než vládní nařízení uzavřela v polovině března knihovny, stihli jsme uskutečnit
několik akcí. Bohužel další přednášky a besedy, naplánované až do května, již
neproběhly, ale ve všech případech se je podařilo přeložit do druhé poloviny roku.
Jednalo se o oblíbenou besedu manželů Márových Panama a Kostarika, cestovatelskou
přednášku spisovatelky Danky Šárkové Zlatý trojúhelník a také setkání s cestovatelkou
Zlatou Knollovou. Děti přišly o oblíbenou Noc s Andersenem a v plánu byla také
zábavná kreslířská show Adolfa Dudka a pohádkové divadelní představení pro děti.
K akcím, které jsme ještě stihli, patřilo zimní tvoření s pohádkou, cestovatelská
přednáška Zdeňka Vacka a knihovnu navštívily i děti z místní základní a mateřské
školy.
V březnu také knihovna tradičně vyhlásila nejpilnější čtenáře za rok 2019, a to
v kategorii dospělých i dětí.
Mezi nejmladšími čtenáři obsadila první místo Helena Turnová, druhé místo Adéla
Trnkalová a třetí místo patřilo Jessice Marešové. Mezi dospělými patřilo první místo
paní Heleně Milerové, druhé místo paní Marii Brokešové a třetí místo panu Jaroslavu
Zukalovi. Všem patří ještě jednou velké gratulace.
Zimní tvoření s pohádkou
Sněhuláci všude, kam se podíváš.
Tak to ve středu 19. 2. vypadalo
v naší knihovně. Protože venku
jsme se sněhu nedočkali, vyrobili
jsme si je alespoň z hliněných
květináčů.
Tentokrát
našemu
tvoření předcházela pohádka o
Hurvínkovi a o tom, co se Spejblem
a Máničkou dělali v únoru, a řekli
jsme si také něco o právě
pobíhajícím masopustním období. Pak už se děti pustily do sněhuláků a brzy vznikaly i
celé rodinky. Bylo to opět moc prima odpoledne.
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Zdeněk Vacek – Země půlnočního slunce
V pátek 28. 2. navštívil naši
knihovnu cestovatel, spisovatel,
fotograf a dobrodruh Zdeněk
Vacek, se kterým jsme se
tentokrát
vypravili
do
nejodlehlejších oblastí severní
Evropy. Poslechli jsme si
nezaměnitelné vyprávění, které
spojovalo zážitky celkem z pěti
cest k polárnímu kruhu. Ty
Zdeněk Vacek podnikl mezi lety
1991 - 2009 a většinu z nich kompletně absolvoval autostopem, některé dokonce jen
s batohem, spacákem a minimálním obnosem peněz. Na fotografiích a videích jsme
mohli vidět krásné přírodní scenérie, původní obydlí místních obyvatel s
typickou travnatou střechou, volně žijící stáda sobů i nádherné norské fjordy
připomínající na první pohled obrovská jezera.
Poslechli jsme si také vyprávění o bílých nocích a o stanování v tajze obnášející
mimo jiné neustálý boj s hejny komárů. Podívali jsme se i na Lofotské ostrovy, projeli
neobydlenou oblastí Finnmark a dosáhli Severního mysu.
Na závěr si mohli návštěvníci přednášky koupit od pana Vacka jeho cestopisné
knížky, které jsou k dispozici také v naší knihovně.
Návštěva dětí z místní základní a mateřské školy
V úterý 3. 3 navštívily knihovnu děti ze 4. A
místní základní školy. Nejprve jsme si povídali o
knihovně, o knížkách a o čtení a děti měly prostor
na všemožné dotazy. Potom si vyzkoušely svoji
orientaci v knihovně a ve zbylém čase si mohly
vybrat knížku a tu si v knihovně přečíst a
prohlédnout.
V úterý 10. 3. měla knihovna další vzácnou
návštěvu. Po dopolední svačince dorazily děti
z místní mateřské školy z třídy Berušek.
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Pro děti byla připravená krátká prezentace knihovny a potom jsme si zábavnou
formou vyzkoušeli, co všechno víme o našich tradičních českých pohádkách.
Následovalo vyprávění o včelích medvídcích z pera Jiřího Kahouna zasazené právě do
období blížícího se jara. Protože děti byly moc šikovné a hezky poslouchaly, mohly se
pak rozprchnout po knihovně při hledání pohádkových dvojic. Na závěr byla volná
zábava a děti si mohly prohlížet knížky či časopisy, vymalovat obrázek nebo si hrát
s hračkami v dětském koutku. Každý si přišel na své.
Balicí stroj na knihy
Revoluce
v obalování
knih
dorazila letos i do naší knihovny. Díky
dotacím Olomouckého kraje a za
finanční podpory města Kostelec na
Hané získala knihovna špičkový balicí
stroj na knihy zn. CoLibri, který nemá
srovnatelnou konkurenci. Obalování
se tak zjednodušilo a výrazně
urychlilo. Automatický obalovací
stroj pracuje přesně, efektivně
(libovolnou knihu obalíte za 20
sekund) a umožňuje dokonalou péči o knižní fond.
Díky speciálním netoxickým obalům výrazně prodlužuje životnost knih a zvládne
obalit téměř všechny formáty. V současné době knihovna k balení knih používá
inovované Eco-Friendly obaly vyráběné z etanolu z cukrové třtiny, které jsou
stoprocentně recyklovatelné. Jejich výrobní proces je velkým přínosem pro životní
prostředí, redukuje emise skleníkových plynů a zároveň poskytuje knihám kvalitní a
bezpečnou ochranu.
Zuzana Valášková, knihovnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DISTANČNÍ VÝUKA
V rámci opatření vlády ČR došlo v březnu k uzavření všech škol. Protože toto
rozhodnutí proběhlo de facto z hodiny na hodinu, nebylo možné žáky i rodiče připravit
na další postup výuky. Když bylo zřejmé, že školy zůstanou zavřené opravdu dlouho,
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přistoupili jsme k realizaci distanční výuky. Prakticky za pochodu bylo potřeba vytvořit
systém výuky a velkou část odpovědnosti a práce přenést na žáky a jejich rodiče.
Musím poděkovat žákům, kteří se hojně zapojovali do práce, řada z nich dosahovala
opravdu
hezkých
výsledků.
Samozřejmě také rodičům patří velký
dík, protože zapojení do výuky není
vůbec jednoduché. I v situaci, kdy
bylo potřeba řešit zdravotní či
ekonomické problémy. Jako škola
jsme se snažili vyjít v možnostech
rodičům a žákům vstříc, aby zvládli
alespoň základní učivo. Velké
poděkování patří také kolegům,
kterým se často výrazně zvýšil objem
práce, a hodně věcí museli řešit za
pochodu.
Aktuálně zjišťujeme, jak jsou na tom děti s přípravou, upravujeme učební plány na
letošní rok, pokrýváme individuální potřeby žáků. Pokud bychom vzhledem k situaci
museli i třeba nakrátko přistoupit znovu k distanční výuce, budeme používat jako
jednotnou platformu Gmail i další aplikace od firmy Google, naši zaměstnanci jsou již
připraveni. Věřím, že situaci zvládneme a dobře žáky připravíme na jejich další profesní
a osobní život.
ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
Přestože většina akcí na konci
minulého školního roku nemohla
proběhnout, rozhodli jsme se, že
deváťáky nemůžeme ochudit o
jejich tradiční rozloučení se
školou. Přípravy samozřejmě
proběhly s jistými úpravami a
omezeními, ale myslím si, že
zážitky žáků a rodičů byly
podobné jako v minulých letech.
Možná
ještě
intenzivnější,
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protože to byla po dlouhé době možnost, jak se potkat se svými kamarády a oblíbenými
učiteli. Všichni absolventi naší školy byli přijati k dalšímu vzdělávání, proto jim
popřejme mnoho dalších úspěchů.
PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Co nás čeká v letošním roce? Už v tom loňském jsme využili zavření školy
k nejrůznějším revizím a opravám. Na chodbách staré školy a školky bylo kompletně
vyměněno osvětlení, které odpovídá moderním standardům a navíc je úsporné.
Pokračovali jsme v revitalizaci 2. oddělení družiny, kde je postupně měněn nábytek.
Na 1. stupni vyměňujeme
ve třídách dataprojektory,
aktuálně nám zbývají ještě
čtyři třídy. Ve školce
pokračujeme
v úpravách,
v letošním školním roce
uplyne 40 let od zahájení
provozu.
Nově
jsme
zrekonstruovali podlahu ve
spojovací chodbě, vyměnili
nábytek. V několika etapách
začala revitalizace školkácké
zahrady, která už potřebuje
skutečně inovovat. Měníme také herní prvky pro děti, byla zakoupena nová skluzavka.
Z projektu Inovace odborných učeben vybavujeme učebnu přírodopisu, sloužit
žákům by měla už od začátku října. Vedle dotykového panelu nabídne nový nábytek a
řadu moderních pomůcek. Z hlediska IT jsme dokončili výměnu monitorů v počítačové
učebně, nově napojili školku na náš systém a zavedli ve školce možnost bezdrátového
připojení. Mimořádnou dotaci na IT od MŠMT využijeme pravděpodobně na zakoupení
tabletů a vytvoření mobilních učeben pro žáky. Připravujeme opět projekty, které jsou
určené na studijní pobyty v zahraničí pro pedagogy. Tady samozřejmě bude záležet, jak
se bude situace vyvíjet z epidemiologického hlediska. Práce je pořád dost, ale těší nás,
že můžeme nabídnout našim žákům další možnosti, jak se komfortně vzdělávat.
Oldřich Bezdomnikov, ředitel školy
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DOMOV PRO SENIORY KOSTELEC NA HANÉ
ŽIVOT V DOMOVĚ PRO SENIORY V DOBĚ „KORONY“
Rok 2020 začal ve stejném rytmu jako roky předchozí. Na přelomu ledna a února
dorazila klasická chřipka. Po konzultaci s naší lékařkou jsme z preventivních důvodů
na 14 dnů omezili návštěvy. Toto opatření přineslo své ovoce, pouze dva uživatelé
v tomto rizikovém období vykazovali respirační potíže na rozdíl od roku předchozího,
kdy problémy mělo 30 klientů. Všichni jsme se těšili na dobu znovuotevření domova.
Ale už v této době nás znepokojovali zprávy z čínského WU-CHANU. Vzhledem
k postupnému rozšiřování nemoci COVID-19 v okolních státech, jsme se rozhodli na
základě doporučení MZ ČR 2. 3. 2020 domov uzavřít. O jedenáct dnů později byl
vyhlášen nouzový stav na území ČR, tj. zákaz volného pohybu osob.
Domov byl uzavřen nejen pro návštěvy, ale byl omezen a zakázán odchod uživatel
ze zařízení. Byly zrušeny všechny aktivizační činnosti i společné setkávání seniorů. Od
začátku března byla zpřísněná protiepidemická opatření. Nošení roušek, zvýšená
dezinfekce rukou, povrchů i ploch byla samozřejmostí. I když každodenní společenský
život v domově byl výrazně omezen, ošetřovatelská, zdravotní a sociální péče probíhala
v plné intenzitě a kvalitě. Všichni jsme měli obavu z přenosu nákazy do zařízení.
Přestože zaměstnanci dodržovali všechna nařízení i doporučení vedení domova, se
stoprocentní jistotou jsme možnost nákazy vyloučit nemohli.
Nedostatek ochranných pomůcek na trhu, alarmující zprávy v ČT, zvyšující se počet
nakažených, závažný průběh nemoci u seniorů bylo pro nás všechny výraznou
psychickou zátěží. O situaci na domově jsme pravidelně informovali širokou veřejnost
na našich webových stránkách a domovském facebooku. Povzbuzující byla pro nás
solidarita občanů v této mimořádné době.
Pomoc nabízeli šitím roušek, oděvů, výrobou ochranných masek nebo finančními
dary na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce. Zaměstnanci se snažili našim
klientům každodenní omezení zpestřit grilováním masa, špekáčků, čerstvým uzeným
z naší udírny, ledovou kávou, zmrzlinovými poháry apod.
Chybějící kontakt našich obyvatel s rodinami jsme zajišťovali prostřednictvím
videohovorů. Dne 25. 5. 2020 došlo k postupnému uvolňování opatření, byly opět
umožněny návštěvy v zařízeních sociálních služeb. Toto rozvolnění jsme kvůli našim
seniorům uvítali, nic méně nám určitá nařízená regulace a obava z možného zavlečení
nákazy způsobovala značné organizační problémy. Roušky, měření teploty, vypisování
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čestných prohlášení, používání ochranných oděvů a rukavic bylo náročné jak pro
personál, tak pro návštěvníky. V nastaveném režimu, kdy návštěvní dny jsou stanoveny
na středu a pátek jsme pokrčovali celé léto. Pravdou je, že někteří návštěvníci
nerespektovali naše protiepidemické požadavky a evidentně brali námi požadovanou
ochranu seniorů na lehkou váhu. I z tohoto důvodu jsme uvažovali o zákazu návštěv.
Rovněž výrazným způsobem zvyšující se počet nakažených nás vede k dalším
návštěvním omezením. Věřím, že i nadále se nám povede naše obyvatele ochránit, tak
jako doposud. Rád bych řekl, že je to za námi, ale vzhledem k vývoji situace nás čeká
ještě velký boj, hodně odříkání, odpovědné práce a spousta odpovědnosti vůči sobě,
klientům a svým rodinám.
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří v době nouzového stavu byli
vystaveni psychickému i fyzickému tlaku za příkladný přístup k plnění pracovních
povinností (mimořádná směnnost ve dvou od sebe oddělených týmech) za odpovědnost
v chování a dodržování doporučení i mimo zaměstnání.
Rovněž moc děkuji všem dárcům, sponzorům a lidem ochotným pomoci ať již
finančně, materiálně nebo jakkoliv jinak.
David Ševčík, ředitel domova pro seniory

MATEŘSKÉ CENTRUM
Po koronavirové odmlce začalo od září opět fungovat mateřské centrum, a to
pravidelně každou středu od 9:30 - 11:00 (čas se může změnit). Jde o skupinu maminek
(klidně i tatínků) s dětmi, první začlenění do sociálního kolektivu, děti mají nějakou
společnou aktivitku – tanečky, hry,
tvoření, divadélko.... u všeho jsou
maminky, je zde prostor na vzájemnou
komunikaci.
V rámci centra proběhnou do konce
roku dvě přednášky. První již
30. 9. 2020 od devítí hodin Šťasný
rodič, šťastné dítě s Pavlem
Mečkovským. Druhá někdy v listopadu
a téma bude určitě také věnováno
dětem.
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Každé úterý od 8:30 - 11:30 bude probíhat první školička (děti ve věku -3 roky
samy bez maminek) je zde možnost "vyzkoušet si, jak to bude ve školce" děti mají
dopolední program podobný tomu v MŠ a mají možnost takové "malé" přípravy na
sociální kontakty v rámci školního zařízení v malé skupině dětí.
Od října budou pravidelně bývat i dva
"kroužky" pro předškoláky a malé školáky,
15:30 - 16:30 a 16:30 - 17:30 - zde si děti
vyzkouší různé výtarné techniky a
především se budeme snažit rozvíjet jemnou
motoriku - k dispozici máme spoustu
materiálů - moosgumu, keramiku, korálky,
stříhání, lepení, kreslení, malování..... do
kroužku "Budu školák" je nutné se hlásit na
FB, či emailu.
Poslední náhradní hodiny kroužku se
uskutečnily v květnu a červenu v prostorách
zahradnického centra Marciánových, čímž
děkuji, za prostor, že jsme mohli s dětmi
malovat na plátno, vyrábět ozdoby z fima na
lžičky, tvořit papírové naušnice, magnetky z
moosgumy.
Letos se bohužel díky karanténě neuskutečnilo Vítání jara a ani Pohádková cesta
Kostelcem, což nás velice mrzí, ale věříme v příznivé vyhlídky a lidé, kteří stojí v
zákulisí těchto akcí jsou připraveni na další ročníky. Za všechny z mateřského centra
přeji krásné podzimní dny.
Veronika Zapletalová
ZUM JE RADOST, z.s.
ZuM je radost, ZuM je smile, s pohybem jde život dál!
Po krásném akčním létě pokračujeme dál 
V červenci jsme si užili krásný týden na příměstském táboře s partou 50 dětí
z Kostelce na Hané a okolí. Prozkoumali jsme Kostelec, zajeli si na kolech na Bělák a
na přehradu, kde nás čekala dračí loď, zahráli míčovky a jiné hry, zvládli takový malý
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závod ve stylu Spartan, přespali pod širákem v Bílovicích, a protože u nás nic není
nemožné, vyrazili jsme si i zabruslit na zimní
stadion do Prostějova . Prostě týden nabitý
zážitky a hlavně fajn dětmi.
A protože Kostelec je světový , zavítali
jsme na začátku srpna do „hollywoodských
ateliérů“ v Hynčicích pod Sušinou. 60 mladých
herců z Kostelce na Hané a okolí si užívalo nejen
sportovních hrátek, léta a hlavně kamarádů, od
kterých byli předtím na delší dobu odříznuti. Od
podzimu se můžete zase všichni těšit na zumbu
pro dospělé (v obvyklém čase – čtvrtek 17:30),
ale i pro děti školního věku. Letošní novinkou
je cvičení pro předškoláky 4 - 6 let, kde si
zahrajeme různé hry, zasportujeme, zkusíme si
gymnastické nářadí a hlavně si užijeme aktivní
odpoledne s kamarády. Cvičení bude každý
čtvrtek 16:30 - 17:15 v tělocvičně staré školy.
Komu by nestačily aktivity
během školních dní, může se
k nám samozřejmě přidat i na
další prázdninové tábory –
během podzimních prázdnin se
z nás stanou Mafiáni, a to přímo
tady u nás v Kostelci! A na jarní
prázdniny vyrazíme za Yettim
na Severku 

Bližší informace se dozvíte na letáčcích, na naší fb skupince „ZuM je radost, z.s.“,
nebo na mailu: zuzmuch@gmail.com.
Těšíme se na vás 
Zuzana Nedomová a celý tým ZuM
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TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Tak jako všude i ve sportu
se projevil zásah koronaviru.
Zimní příprava a poslední
únorový turnaj v Novém
Veselí bylo na delší dobu to
poslední z házené, co se dalo
stihnout. V průběhu měsíců
března a dubna jsme byli
s hráči a rodiči v kontaktu
přes sociální sítě a zadávali
jim nějaká menší cvičení, aby
se sami alespoň částečně
udržovali v kondici.
Hned v květnu po uvolnění vládních opatření jsme začali pozvolna trénovat.
Příjemně nás překvapil obrovský zájem dětí, kdy hned na první trénink se jich dostavilo
více než 10, což byl povolený limit. Abychom splnili nařízení, rozdělili jsme je na více
menších skupinek. A hlad po pohybu a kontaktu s kamarády byl obrovský. Díky
dalšímu uvolňování se koncem května již trénovalo naplno a pokud počasí dovolilo
vždy venku. V Prostějově nám k tomu posloužilo zázemí SOKOLA II Prostějov „U
Kalicha” a v Kostelci na Hané venkovní hřiště sportovního areálu. V červnu jsme pak
přidaly páteční tréninky společné pro přestupující MINI žáky z Prostějova.
Před začátkem letních prázdnin se také uskutečnili tradiční informační schůzky
s rodiči přestupujících MINI žáků jak v Kostelci na Hané, tak i v Prostějově. Na těch
bylo rodičům nastíněno, co jejich děti čeká a kdo se o ně v následující sezoně bude
starat.
ČERVEN 2020 „DOBA PO KORONAVIROVÉ PAUZE“
Tak jsme se konečně dočkali. Po třech měsících jsme znovu mohli sehrát
házenkářské zápasy, kdy jsme zavítali na turnaj OLKSH do Litovle. Na turnaji jsme
poměřili síly s celky Senice na Hané, Uničovem, Horkou nad Moravou a domácí Litovlí.
Cíl před tímto turnajem byl zcela jasný, užít si každý zápas a pořádně si zahrát bez
ohledu na výsledek, prostě bavit se házenou. Turnaj jsme nakonec odehráli s bilancí
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3 výher a 1 remízy proti
Litovli. Před prázdninami
nesměly
chybět
již
tradiční utkání hráčů proti
trenérům a rodičům.
Zejména u mladších žáků
se rodiče sešli v hojném
počtu. Je to ideální
příležitost vyzkoušet si
zahrát házenou a možná i
zjistit proč to jejich děti
tak baví.
NOVÉ TECHNOLOGIE V HÁZENÉ
I v házené dochází k postupnému nahrazování některých úkonů novými
technologiemi. U nás je to aktuálně zcela nový informační systém HNET 2.0, na který
všechny kluby v republice musí přejít. Za tímto účelem má každý klub své zvolené
zástupce, tzv. klubové správce, jenž v průběhu prázdnin pomalu a jistě doplňovali
a kontrolovali veškeré údaje. Každý registrovaný člen díky tomu získává svůj přístup,
v případě nezletilých jsou to jejich zákonní zástupci. Funkce systému se stále rozvíjejí
a vylepšují. Jako návod sloužila následně série školení jak těch „na živo” (např.
v Olomouci) tak i aktuálně módních on line webinářů. Poslední z nich proběhl
25. 8. 2020. Díky novému systému, by se měly všechny soutěže pod hlavičkou ČSH již
zapisovat online. Je to náročný proces a začátky při prvních utkáních budou ještě
zajímavé. Je nutné naučit se některé nové postupy a proto prosím o schovívavost, než
tomu přijdeme, jak se říká na chuť.
SPORTOVNÍ STŘEDISKO TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Pro roky 2020 - 2023 ČSH přidělil našemu
klubu status Sportovního střediska. Jedná se o
ocenění naší dosavadní práce s mládeží, za
kterou bychom chtěli poděkovat všem hráčům,
trenérům,
funkcionářům,
rodičům
a
fanouškům, kteří nám pomáhali od vzniku
našeho mladého klubu.
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Přidělení SpS nám přináší finanční podporu, ale také nás zavazuje ke kvalitní práci
s mládeží.
ROZDĚLENÍ DRUŽSTEV PRO SEZONU 2020 – 2021
Mladší
žáci
budou
rozděleni na dvě družstva.
Družstvo A pod vedením
trenéra Davida Jurečky se
bude
účastnit
společné
soutěže Olomouckého a
Moravskoslezského
kraje.
Družstvo B pod vedením
trenéra Pavla Rajtra s asistentem Filipem Rajtrem se
bude účastnit Ligy Olomouckého kraje. Obdobná situace bude u starších žáků. Budou vytvořena rovněž dvě
družstva. Družstvo A pod vedením trenéra Tomáše Juríka se bude účastnit rovněž
soutěže MSK-OLK starší žáci a družstvo B pod vedením trenéra Davida Kittnera se
bude účastnit Ligy Olomouckého kraje. Mladší dorost nastoupí pod vedením trenéra Iva
Chalupeckého a bude se účastnit 2. ligy mladšího dorostu Morava – Jih.
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Letní přípravu letos zahájila všechna naše družstva trochu netradičně a to společně
ve sportovním areálu v Kostelci na Hané od soboty 15. srpna do úterý 18. srpna.
Zaměření přípravné fáze každé věkové kategorie bylo v něčem odlišné, ale v průměru
to vycházelo na 3 - 4 tréninkové jednotky za den.
Mladší dorost a starší žáci to
měli formou příměstského
tábora, zatímco mladší žáci
z důvodu lepšího začlenění
nově
příchozích
členů
přespávali, díky vstřícnosti
vedení ZŠ a MŠ v Kostelci na
Hané, společně s trenéry ve
třídě školy. Po celou dobu nám
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nejen přálo počasí, ale i snaha všech hráčů pracovat na zlepšování jak fyzické tak i
duševní kondice.
V neděli jsme si pro naše
brankáře nachystali speciální
brankářský trénink. Trénink vedl
náš bývalý hráč a odchovanec
Jakub
Grulich,
dnes
hráč
extraligového
týmu
SKKP
Handball Brno. Kuba si připravil
pro naše brankáře zajímavá
cvičení a předal jim cenné rady a
zkušenosti. Díky Kubo za super
trénink a přejeme Ti hodně zdraví
a štěstí v nadcházející sezóně.
Bonusem byla pak pondělní návštěva koupaliště na Stražisku, které se účastnili mladší
a starší žáci. I přímo na koupališti proběhla tréninková jednotka. Posilování váhou
vlastního těla, běhání na čas a v neposlední řadě i závod v plavání.
MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci zahájili přípravu na novou sezónu 6. srpna. Příprava probíhala v tzv.
domácích podmínkách. V Kostelci ve sportovním areálu a v Prostějově na venkovním
hřišti u Kalicha, kdy hráči nabírali převážně fyzickou kondici. Po již zmíněném letním
soustředěním, kterého se zúčastnilo 24 mladších žáků z celkového počtu 29 hráčů,
zahájili mladší žáci 23. srpna herní přípravu. První přípravnou herní prověrkou byl
domácí turnaj s názvem Memoriál Pavla Holíka. V konkurenci čtyř družstev si naši
mladší žáci poradili s celky Olomouce, Rožnova a Zubří „B“ a zaslouženě turnaj
vyhráli. Následující víkend se zúčastnil výběr mladších žáků turnaje v Horce nad
Moravou, který tvořili nově příchozí hráči. Pro některé hráče to byly první zápasy na
velkém hřišti a nevedli si vůbec špatně. Nakonec v konkurenci osmi týmů skončili na
nepopulárním 4. místě. Vrcholem herní přípravy mladších žáků bude začátkem září
Házenkářský festival v Lovosicích.
Mistrovská část sezóny začala mladším žákům 12. září, kdy A družstvo zamířilo do
Frýdku Místku. O týden později 20. září odehrálo své první utkání B družstvo v Horce
nad Moravou.
Za tým mladších žáků trenéři David Jurečka a Pavel Rajtr
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STARŠÍ ŽÁCI
Od srpna začala trénovat také nově se tvořící družstva starších žáků TJ Sokola Centra
Haná. Intenzivní příprava probíhala podobně, jako u mladších žáků v domácích
podmínkách v Prostějově a Kostelci na Hané. Vrcholem přípravy starších žáků bylo, již
zmíněné letní soustředění v Kostelci na Hané. Z celkového počtu 23 jedinců se
soustředění zúčastnilo celkem 21 po sportu a kolektivu dychtících kluků, kteří se
popasovali velmi dobře se silovou i herní částí tohoto soustředění. První soutěžní utkání
sehrají oba týmy již 12. 9. 2020 a proto vlastně ihned po již dříve avizovaném
soustředění zahájili chlapci sérii přípravných turnajů.
Tím prvním byl turnaj v
Karviné, který proběhl v
sobotu 22. 8. 2020. I přes
dosti okleštěnou sestavu se
podařilo klukům dovést
pohár za 3. místo díky
vítězství nad Kuřimí a dvou
těsných
porážek
od
Olomouce
a
domácí
Karviné. 29. srpna odehráli
starší žáci druhý přípravný
turnaj, a to v domácích
podmínkách, kdy jsme uspořádali 4. ročník turnaje s názvem Pohár Olomouckého kraje.
Celkem se turnaje zúčastnilo pět družstev. Kromě našeho výběru se turnaje zúčastnili
chlapci z Olomouce, Nového Veselí, Rožnova pod Radhoštěm a Hostivic. Na turnaji si
naši starší žáci připsali pouze vítězství nad Rožnovem a skončili na 4. místě. Oba trenéři
se shodli na velkém potenciálu svých svěřenců a bude záležet jen na nich, jak s ním
naloží a kam až se posunou.
Za tým starších žáků Tomáš Jurík a David Kittner.
MLADŠÍ DOROSTENCI
U mladších dorostenců došlo k několika změnám. Jako trenér přišel k týmu Ivo
Chalupecký a vedoucí mužstva Michal Juráš, navíc vznikla Házenkářská akademie
olomouckého kraje (HAOLK), ve které působí celkem 9 našich odchovanců z toho
6 mladších dorostenců, kteří budou hrávat nejvyšší soutěž v ČR.
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V týmu mladšího dorostu Centra Haná budou
v sezóně 2020/2021 nastupovat převážně hráči
ročníku 2005, tedy loňští starší žáci. Hráči
z akademie budou vypomáhat dle možností svojí
soutěže. Letní přípravu jsme zahájili netradičně
přátelským zápasem s týmem KP Brno, který byl
v Kostelci na soustředění a teprve poté
následovalo soustředění na sportovním areálu
města Kostelce na Hané. Zápas odpovídal tomu,
že naši chlapci se po dlouhé pauze k házené teprve
vrací, a že soupeř je již v plném tréninku. I tak
nebyl výkon kluků nijak špatný a v některých
fázích zápasu jsme soupeře přehrávali. Samotné
soustředění bylo zaměřeno zejména na fyzickou
kondici, která i vinou koronavirové krize, nebyla
v nejlepším stavu.
Tato činnost patří mezi méně oblíbenou část přípravy, ale je nezbytná pro celou
soutěž. Dále byla příprava zaměřena na herní činnosti a nabírání síly v posilovně. Na
závěr soustředění jsme sehráli zápas proti hráčům Centra Haná, kteří jsou v HAOLK.
Kluci mě svým výkonem příjemně překvapili, tudíž vyhlídky k blížící se sezóně v 2.
lize mladšího dorostu Morava - Jih, jsou nadějné. Nyní najíždíme na klasický
tréninkový režim 3x týdně. Jeden trénink bude společný s družstvem ml. dorostu
Olomouce.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří
jakkoli podporují sportovní činnost dětí a
mládeže, díky čemuž mají kluci výborné
podmínky i zázemí. Ať už jsou to města Kostelec
na Hané a Prostějov, kluby TJ Sokol Centrum
Haná, TJ Sokol Kostelec na Hané, TJ Sokol II
Prostějov, sponzoři a v neposlední řadě rodiče,
bez jejichž pomoci bychom se neobešli.

Za tým mladšího dorostu Centra Haná
Ivo Chalupecký, trenér
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
HÁZENKÁŘŠTÍ MINIŽÁCI VÍTĚZILI A PAK PŘIŠLA KORONA
Minižáci roč. 2009 přivezli z Chorvatska fantastické 3. místo
Minižáci roč. 2009 a 2010 se po úspěšném absolvování celé řady turnajů v ČR a na
Slovensku poprvé v historii zúčastnili ve dnech 14. - 15. 12. 2019 velkého
mezinárodního turnaje v chorvatském Záhřebu. Účastníky turnaje byly kromě Kostelce
(jediný zástupce české házené) týmy ze Slovenska, Černé Hory, Chorvatska, Bosny a
Hercegoviny a Slovinska. MINI roč. 2010 v základní skupině našli jen jednoho
přemožitele, a to Rukometnu školu Korčula, kdy podlehli 14:19. V dalších dvou
zápasech (ZPP Zagreb, Belovar) již své protihráče výrazně přehráli. V nastaveném
systému hry, však postupuje do bojů o medaile jen vítěz své skupiny, a to byl náš jediný
přemožitel. Skončili jsme tedy na 5. - 8. místě z 16 mužstev. Vzhledem k tomu, že jsme
museli kvůli nemoci odjet bez brankářky a hrálo jen 6 dětí, přičemž jeden z nich ročník
narození 2014, je to úspěch a hlavně - obrovský zážitek a zkušenost. MINI roč. 2009
po vítězství v základní skupině (Záhřeb Sesvete /CRO/, Perihel Brčko /BIH/, RŠ
Karlovac /CRO/) bohužel narazili na bosenský tým Izvidac, jehož jediným cílem bylo
naše hráče velmi tvrdými, rozhodčím vůbec netrestanými, likvidačními fauly zastavit.
O neférovosti tohoto utkání svědčil i fakt, že v průběhu utkání se řada trenérů našich
hráčů zastala a pouštěla se s rozhodčím do debaty. Byli jsme fyzicky zničeni, ale hráči
se vzpamatovali a boj o 3. místo zvládli s přehledem.
Za předvedené výkony zaslouží hráči obou kategorií velké uznání. Kostelecká
miniházená opět ukázala, že je schopna se utkávat s nejlepšími, a to i daleko za
hranicemi naší republiky. Příjemným překvapením byla také volba J. Coufala
nejužitečnějším hráčem turnaje (Most Valuable Player). Turnaje se zúčastnili tito hráči:
K. Čevorová, M. Zimmermannová, Z. Fojtíková, M. Polednová, J. Koubek, D. Giesel,
M. Schönfeld, O. Černý, J. Mlčoch, P. Stuchlík, M. Stuchlík, J. Coufal, L. Coufal.
Hanácké pohár MINI 4+1
O víkendu 18. - 19. 1. 2020 se v Kostelci na Hané uskutečnil další ročník
mezinárodního turnaje minižáků 4+1. Turnaj byl určen pro kategorie MINI ml. (roč.
2011 a mladší) a MINI st. (roč. 2009 - 2010). Do Kostelce se sjely týmy z celé ČR,
Slovenska a Chorvatska. V mladší kategorii bylo 12 týmů, v té starší pak 20.
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V sobotu již v 8:00 hodin ráno zazněl první hvizd píšťalky a utichl až za 12 hodin.
V neděli byl stejný začátek a vyhlášení po 16 hodině. Hrací doba byla 2x8 minut. Každý
tým pak odehrál 7 utkání. Sobotní den patřil v obou kategoriích bojům v základních
skupinách a završen byl utkáními All Star Týmů. V neděli se hrálo o konečná umístění.
Hned od začátku bylo jasné, že se na tomto turnaji potkávají týmy, které si v tom dobrém
slova smyslu nic nedarují. Na hřišti byla tvrdá rivalita, mimo hřiště kamarádství.
Hanácké pohár byl turnajem plným radosti, odhodlání, dřiny, krásných momentů,
bojovnosti, ale někdy také smutku, sebezapření. Vítězové slaví, nicméně poražení
smutnit nemusí, protože 18. - 19. 1. 2020 v Kostelci na Hané vyhrála především házená,
házená těch dětí, které jsou na samém počátku své sportovní kariéry. Těch dětí, jež
začaly házenou žít, stejně jako jejich předchůdci a trenéři. Nová generace házenkářů, na
něž se spoléháme, že náš milovaný sport budou dále posouvat, zkvalitňovat a
zviditelňovat. A co nás už teď hlavně může těšit je fakt, že tyto děti se sešly v jedné hale
ne kvůli počítačovým hrám, ale kvůli daleko zdravější aktivitě, sportu. V Kostelci tedy
nebyla vidět jen výtečná miniházená, ale také dobrá práce všech trenérů, kteří v dětech
probudili nadšení pro házenou, protože radost či smutek je vidět pouze v nadšených
dětských očích, nikoliv v těch nezúčastněných. Na Hanáckém poháru byly vidět jen ty
nadšené oči a bylo jich kolem 300.
Velké poděkování kromě všech zúčastněných zaslouží všichni ti, kteří se podíleli na
organizaci turnaje, tzn. především rodiče kosteleckých dětí, kamarádi, známí, paní
kuchařky v jídelně, vedení kostelecké školy, podporovatelé, ale také všichni ti, kteří
nám fandí.
A jak to všechno tedy dopadlo?
MINI ml.: 1. Telnice, 2. Náchod, 3. Sokolnice, 4. Dukla Praha, 5. Šal´a, 6. Zubří, 7.
Velké Meziříčí, 8. Kostelec modrá, 9. Litovel, 10. Velká Bystřice, 11. Prostějov, 12.
Kostelec oranžová
MINI st.: 1. Kostelec modrá A, 2. Náchod, 3. Šal´a B, 4. Telnice, 5. Malacky, 6.
Kostelec oranžová, 7. Dukla Praha žl., 8. Chodov, 9. Velká Bystřice, 10. Velké Meziříčí,
11. Zubří A, 12. Dukla Praha čer., 13. RŠ Vučići, 14. Šal´a A, 15. Litovel, 16. Prostějov,
17. Sokolnice, 18. Zubří B, 19. HFP Prostějov, 20. Kostelec modrá B
Skvělou zprávou je, že se náš turnaj a vůbec házenou podařilo velmi dobře
zmedializovat. Reportáž z turnaje odvysílala Česká televize 23. 1. 2020 v 8:40 na
programu ČT Sport v pořadu Sport v regionech.
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Aktuálně je možné jej najít na https://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226sport-v-regionech/320297370030004-hanacke-pohar-kostelec-na-hane/. V neposlední
řadě je třeba poděkovat všem sponzorům, díky nimž se tento mezinárodní turnaj mohl
konat: VACULA s.r.o., Olomoucký kraj, Město Kostelec na Hané, Lars Chemie spol. s
r.o., Galva s.r.o., Radovan Fojtík (servis plynových kotlů), MB TOOL s.r.o., Spedition
Feico spol. s r.o., Makovec s.r.o., SEMO a.s.
Minižáci (roč. 2009 - 2010) - vítězi největšího slovenského mládežnického turnaje
První únorový víkend (31. 1. - 2. 2. 2020) zajížděli kostelečtí minižáci starší poprvé
v historii na slovenský mezinárodní turnaj Zorno Cup, jehož se pravidelně účastní
všechny házenkářské mládežnické kategorie kromě minižáků mladších od MINI st. po
starší dorostence.
Po vítězném tažení s týmy Trebišova 26:3, Stupavy A 22:7, Šaľy B 16:6, Náchoda
B 11:8, Ledče nad Sázavou 14:8, Stupavy B 15:3, Holešova 17:7, Havlíčkova Brodu
21:0, Šaľy A 13:12 a remízou s Náchodem A 11:11 jsme postoupili do semifinále, kde
jsme se znovu potkali s Ledčí nad Sázavou a opět vítězně 13:9. Ve finále nás čekal starý
známý Náchod A, kde jsme po remíze v základní části chtěli tentokrát urvat výhru.
Rychlou dynamickou hrou jsme si postupně získali až čtyřbrankový náskok a i přes
mohutné dotahování soupeře jsme nakonec udrželi vítězství 6:5. Stejně jako v
Chorvatsku byl J. Coufal vyhodnocen nejlepším hráčem turnaje.
Sestava: M. Schönfeld, J. Coufal, P. Stuchlík, M. Stuchlík, J. Mlčoch, J. Koubek, K.
Čevorová.
První a osmé místo na Ssport Cupu v Novém Veselí
Neděle 8. 3. 2020 přinesla kostelecké miniházené další skvělé umístění � Dvě
družstva starších miniházenkářů zavítala na turnaj SSport Cup do Nového Veselí.
Pořadatelé rozdělili přihlášených 14 družstev do dvou skupin.
Naši oranžoví se v základní skupině utkali se soupeři z Ivančic „A“, Velkého
Meziříčí, Náchoda, Telnice, Dukly Praha a Žďáru nad Sázavou. Po počátečních
nepřesvědčivých herních výkonech, které bohužel nevedly k vítězným koncům, však
naši zabrali a zápas s Duklou a Ždárem dovedli do vítězného konce.
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V nádstavbové skupině pak již nenašli přemožitele a naopak si odnesli skalp svých
protivníků z Horky nad Moravou a Ivančic „B“, což v konečném zúčtování znamenalo
8. místo.
Modří svými výkony a výsledky potvrdili roli favorita a po vítězství v základní
skupině bez ztráty jediného bodu (Ivančice „B“, Ledeč nad Sázavou, Polnička, Nové
Veselí a Horka nad Moravou) ani v dalších kolech nezaváhali (Velké Meziřící, Telnice,
Ivančice „A“) a odvezli si z Nového Veselí 1. místo.
A pak to přišlo… Po nekompromisních zásazích vlády do našich životů se na jaře
kompletně zastavil i náš sport. Skvěle rozjetá sezóna a připravované turnaje Prague
Handball Cup, Playminihandball Stupava, MINI Cup Litovel a MEGAMINI Liberec
vzali za své… Tréninky skončily… Nezbývalo nám tedy nic jiného než na dálku
organizovat domácí tréninky a především podporovat alespoň individuální pohyb. Po
mírném uvolnění jsme v červnu stihli nakonec jen Přebory České obce sokolské
v Praze.
Přebory České obce sokolské Praha - Kobylisy
V sobotu 6. 6. 2020 uspořádal oddíl dívčí házené TJ Sokol Praha Kobylisy Přebory
České obce sokolské. Vzhledem k nucené několikatýdenní pauze a pomalého
obnovování docházky na tréninky jsme se rozhodli odjet jen s kategorií starších mini.
Tito v duchu známého VENI, VIDI, VICI postupně porazili všechny své soupeře a stali
se tak přeborníky České obce sokolské.
Výsledková listina: Kostelec – Sokolnice 15:7, Kobylisy 30:5, Ostrava 22:4, Velké
Mez. 18:9, Kostelec nad L. 18:7.
Sestava: Polednová Maruška, Zimmermannová Martina, Coufal Jan, Mlčoch Jakub,
Černý Ondřej, Stuchlík Patrik, Stuchlík Martin, Schönfeld Martin.
Tréninků jsme si moc neužili a přišly prázdniny. Na jejich konci jsme začali ladit
fyzičku na soustředění s celkem 27 dětmi. Intenzivních 12 tréninků za 3 dny jsme chtěli
zúročit na turnaji v Horce nad Moravou. A nastoupili jsme komplet s novými týmy pro
novou sezónu.
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Minižáci ml. 3. a minižáci st. 2. na turnaji v Horce nad Moravou 29. 8. 2020
Mladší minižáci se postupně
utkali se šesti týmy, přičemž čtyři z
těchto utkání pro ně skončila
vítězně a ve dvou jsem utrpěli
porážku. V této kategorii se však
oficiálně skóre nepočítalo a týmy
neměly
konkrétní
umístění,
nicméně by to pro náš celek s
největší
pravděpodobností
znamenalo velmi pěkné 3. místo:).
Starší mini byli rozděleni do
dvou skupin po pěti družstvech.
Vzhledem k počáteční nepřízni
počasí však docházelo k různým
organizačním změnám, což ovšem
nemělo výrazný vliv na výkon
našich házenkářů.
Tito našli svého přemožitele až
ve finálovém utkání, které v
základní hrací době skončilo
nerozhodně 13:13. Následný jeden
neproměněný 7 metrový hod
znamenal krásné 2. místo.
Nicméně toto utkání pro náš tým mělo jednu hořkou příchuť, a to krvácející zranění
našeho Jirky Koubka. Tento se po střetu se soupeřem bohužel ocitl v péči lékařů.
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
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OHLÉDNUTÍ ZA LUKOSTŘELECKOU
TERÉNNÍM ZÁVODEM

HALOVOU

SEZÓNOU

A

V Kostelci na Hané stále aktivně působí
lukostřelecký oddíl TJ Sokol Kostelec na Hané.
Oddíl má za sebou úspěšnou halovou zimní část
sezóny 2019/2020. Klub může od října minulého
roku, za významného přispění města Kostelce na
Hané, využívat jako zázemí a tréninkový prostor
zrekonstruovaný sklep v budově sokolovny. Tuto
obnovenou střelnici využívá Lukostřelecký klub
1997 spolu s klubem kuší Savana. Upravené
prostory sokolovny poskytují kvalitní zázemí pro
tréninkovou činnost při nepříznivém počasí, kdy
není možné využívat venkovní střelnici za
domovem důchodců.
Mezi aktivity oddílu lukostřelby v Kostelci na
Hané patří již tradičně pořádání závodů, které mají v lukostřelecké obci velký ohlas,
který potvrzuje každoročně počet závodníků a dálka, kterou jsou ochotni do Kostelce
urazit. Sokolský pohár se v této sezóně skládal ze čtyřech závodů pořádaných
v prostorách sportovní haly nové základní školy. První závod se konal 16. 11. 2019 a
do Kostelce zavítalo 68 lukostřelců.
Navazoval druhý závod 14. 12. 2019 s účastí
70 střelců.
Do roku 2020 jsme vstoupili v sobotu 11.
1. 2020 na třetím kole Sokolského poháru,
kterého se zúčastnilo 77 střelců. Poslední
závod série se odehrál 29. 2. 2020 za účasti
66 ti střelců. Těší nás, že naši lukostřelci byli
úspěšní. 16. 11. obsadil druhé místo
v kategorii Reflexní luk – senioři Zdeněk
Smolka z LK 1997 Kostelec na Hané. 11.1.
obsadil druhé místo v kategorii Reflexní luk
– dospělí Karel Böhm z domácího klubu a
první místo v kategorii reflexní luk – dospělé
Petra Hámorová 29. 2. Mimo pořádání
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tradičních závodů dostává lukostřelecký oddíl i důvěru od Českého lukostřeleckého
svazu a pořádá velké akce republikového formátu. V letošním roce hostil Kostelec na
Hané 30. Mistrovství České republiky dorostu v halové lukostřelbě.
Na víkendovou akci dorazilo 115 závodníků z celé republiky. Sportovní činnost
v halové sezoně pro naše lukostřelce vyvrcholila 7. 3. účastí na 30. Mistrovství ČR
v halové lukostřelbě v Prostějově. Zúčastnilo se 7 lukostřelců z Kostelce na Hané.
Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo seniorů ve složení Vladimír Lízal, Zdeněk
Smolka, Jiří František, kteří v soutěži družstev vybojovali druhé místo, kdy podlehli
družstvu Lukostřelby Prostějov.
Po nucené koronavirové přestávce jsme přešli rovnou do letní části sezóny. V té se
konal pro lukostřelce i veřejnost zajímavý podnik pořádaný kosteleckým klubem –
Zámecká terénní (závod v terénní lukostřelbě). O trofej hraběte F. A. Silva-Tarouc se
v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem utkalo 41 lukostřelců z různých koutů naší
republiky. I v tomto podniku byl náš klub úspěšný. V seniorské kategorii reflexního
luku zvítězil Jiří František z kosteleckého klubu. První místo v reflexním luku mužů
obsadil Karel Böhm také z TJ Sokol Kostelec na Hané.
V současné době tvoří členskou základnu klubu 20 lukostřelců. V době po přerušení
sportovní činnosti oddíl zahájil pravidelnou tréninkovou činnost na travnaté ploše
sportovního areálu v Kostelci na Hané. Tréninky probíhají v úterý a čtvrtek od 17:00 do
20:00. Oddíl se specializuje na střelbu z reflexního olympijského luku. Rádi bychom
mezi námi uvítali zájemce o tento krásný a v Kostelci tradiční sport. Pokud by měl
kdokoliv zájem se s lukostřelbou blíže seznámit nebo si ji chtěl nezávazně vyzkoušet je
možné navštívit oddílové tréninky.
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Vítáni jsou chlapci i dívky od 12 let, přes dorost až po seniory, dámy i pánové.
Lukostřelba je sport, kterým se je možné zabývat v širokém věkovém rozmezí. Po
dohodě na telefonu 606 670 686 nebo osobní na tréninku klub zapůjčí potřebné
vybavení. Lukostřelba rozvíjí mentální i fyzickou součást sportovce a je šetrná
k pohybovému aparátu člověka. Lukostřelci z Kostelce na Hané každému pomohou
otevřít dveře k tomuto zajímavému sportu ve, kterém si každý může vybrat z různých
disciplín, od terčové lukostřelby až po lukostřelbu terénní.

SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
LÉTO SE SAVANOU
Letošní sezóna je velice
podivná snad pro každého
sportovce. Po nečekané pauze
jsme ovšem i my v Savaně
začali opět trénovat a závodit.
Kromě domácích závodů
jsme se zúčastnili i našeho
oblíbeného Croatia Cupu,
který se konal již po
pětadvacáté
v hezkém
chorvatském
městečku
Veliko Trgovišce.
Že bude veselo, nám bylo jasné hned po opuštění domovů, kdy jsme v rádiu
zaslechli, že Slovinko mění podmínky vstupu a průjezdu zemí. Mírná nervozita byla
znát i po celou hodinu a půl čekání na hranicích, ale cesta přes Slovinsko proběhla
hladce. V Chorvatsku panovalo neuvěřitelné vedro. Když jsme stáli na střelecké čáře,
cítili jsme, jak se nám připéká kůže. Foukal silný proměnlivý vítr, kterému naši
chorvatští kamarádi říkají „f*cking wind“, protože nikdy nevíte, kam přemířit, aby šíp
doletěl do vymodleného centru. I přesto jsme si střílení nevýslovně užili, a to hlavně
druhý den při eliminacích. Z Chorvatska jsme odjeli unavení, ale spokojení a
s příjemnou sbírkou medailí. Josef Nedělník se těšil ze stříbra a bronzu za individuální
a týmovou soutěž. Karolína Hynková si odvezla bronz v individuální soutěži mezi
ženami. Irena Hynková sice medaili neukořistila, ale obsadila pěkné čtvrté místo.
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O týden později se
konal již dvaadvacátý
ročník Bohemia Cupu.
Zde jsme se pro změnu
báli hrozící bouřky,
která nás naštěstí těsně
obešla.
V soutěži
jednotlivců se na třetím
místě
v kategorii
juniorů umístil Lukáš
Andrés.
V kategorii
seniorů se na nejvyšší
stupeň vyšplhal Josef
Nedělník a mezi seniorkami stejně vysoko vystoupala Jaroslava Nedělníková.
V eliminacích to bylo opravdu zajímavé. Setkaly se hned dvě české dvojice. Josef
Nedělník zápolil s plumlovským Denisem Vyskočilem, v souboji urval kýžených 6
bodů a postup do dalšího kola. Druhou českou dvojicí byly Jaroslava Nedělníková
s Karolínou Hynkovou. Holky si nedarovaly ani jeden bod zadarmo a tou šťastnou
s šesti vítěznými body byla Jaroslava. Irena Hynková prošla do druhého kola přes
chorvatskou střelkyni, které nadělila porážku 6:2 bodům. V kole druhém však potkala
Michaelu Oborovečki, letošní mistryni Chorvatska, jíž podlehla.
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Druhý zářijový víkend se uskutečnilo mistrovství České republiky ve střelbě z polní
kuše, tentokrát v novém kabátku. Oproti minulým letům, kdy se střílelo oba dva dny IR
900 (tedy 10 sad na 35, 50 a 65 metrů), se letos střílelo IR 900 pouze první den, a to
jako kvalifikace na eliminační závod. Při eliminaci střílí dva střelci proti sobě (na terče,
ne po sobě) a postupují v pavoukovém systému až k boji o medaile.
V sobotu dopoledne se na plumlovském fotbalovém hřišti sešlo 25 adeptů na tituly
mistrů a mistryň svých kategorií. Počasí nám tentokrát bylo nakloněno a slibovalo
hladký průběh závodu. Našemu klubu se zadařilo vybojovat několik prvenství.
V soutěži družstev se Savaně A ve složení Josef a Jaroslava Nedělníkovi a Karolína
Hynková podařilo vystřílet první místo. V kategorii mužů se Josef Nedělník umístil na
druhém místě. V kategorii žen si první míste vystřílela Jaroslava Nedělníková a druhé
Irena Hynková. Karolíně Hynkové uniklo třetí místo o pouhé 4 body. Fantastický výkon
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podala Jana Koleňáková (junior), která si vystřílela osobní rekord, neuvěřitelných 818
bodů. Seniorskou kategorii s elegancí sobě vlastní uzavřel pan František Sedláček.
Druhý den probíhala
eliminace, která se v
rámci našich
národních
závodů konala poprvé
v historii. Souboje nabídly
spoustu
vzrušující
podívané. Především se
jednalo o souboj mezi
Josefem Nedělníkem a
Františkem
Sedláčkem,
který po očku pozorovali
snad všichni střelci. Josef
Nedělník se dostal až do finále o bronzovou medaili, které ovšem skončilo šťastně pro
jeho protivníka, plumlovského střelce Martina Hajného.
Mezi ženami měla Savana hned 4 želízka v ohni a všechna se dostala až do
semifinálového kola, takže bylo jasné, že všechny tři medaile získají střelkyně našeho
oddílu. Zde se utkaly Irena Hynková s Jaroslavou Nedělníkovou a po nelítostném
souboji do finále o zlato postoupila Irena. Na druhé straně se rvaly Jana Koleňáková a
Karolína Hynková, z nichž šťastnější byla Jana.
O bronzu se rozhodovalo mezi Jaroslavou a Karolínou. Souboj byl velmi vyrovnaný
a u obou střelkyň se střídaly dobré i trochu horší sady. O umístění se rozhodlo posledním
šípem, tentokrát ve prospěch Karolíny, která vyhrála 5:3. Ve finále o zlato se proti sobě
postavily Jana a Irena. Holky divákům nabídly nervy drásající bitvu, ve které se body
přelévaly z jedné strany na druhou. O vítězce se taktéž rozhodlo až posledním šípem,
který o něco málo přesněji vystřelila Jana.
Mistrovství je za námi a dále už nás čeká „vyklusávací“ závod, který se bude konat
17. 10. 2020 opět v Plumlově, a zahájení halové sezóny první kosteleckou halovkou
14. 11. 2020 v městské hale v Kostelci na Hané.
Savana KKK
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KLUB DŮCHODCŮ KOSTELEC NA HANÉ
Letošní činnost klubu jsme zahájili 16. ledna besedou "Povídání a zpívání při kytaře
s panem Josefem Sýkorou". S chutí jsme si zazpívali písničky lidové, hanácké či
trampské. Pan Sýkora s manželkou nám povyprávěli o "Hanácké ambasádě", jejíž sídlo
je v zámku Čechy pod Kosířem, o výrobě dřevěných hraček, kterou se zabývají již
mnoho let a své vystoupení zpestřili veselými příhodami. Určitě se na ambasádu
pojedeme podívat.
Dne 6. února jsme absolvovali prohlídku nové Základní školy v Kostelci na Hané,
kde nás pan ředitel Mgr. Bc. Oldřich Bezdomnikov mile přivítal, provedl třídami,
kabinety i multifunkční halou a s ochotou odpovídal na zvídavé otázky nás
všech. Moderní škola se nám moc líbila, zavzpomínali jsme si i na naši školní docházku
a nestačili se divit obrovskému pokroku. Moc děkujeme.
Na 27. února přijali pozvání "naši známí" manželé Václav a Alena Adamovi. V
cestopisné přednášce "Letem světem Skandinávií - Norsko" jsme mohli obdivovat krásu
severských zemí -doplněno promítáním fotografií. V poutavém vyprávění jsme se
dověděli mnoho zajímavostí o těchto pro nás málo známých oblastech.
Dalším plánovaným akcím, např. 19. března – Velikonoční dílnička paní Evy
Kremlové nebo zájezdu do Moravského divadla v Olomouci na operetu "Cornevillské
zvonky" (již zakoupené vstupenky) zabránila pandemie COVID-19.
Z téhož důvodu jsme byli nuceni činnost klubu důchodců přerušit a tato přestávka
bohužel trvá až do odvolání, neboť nastupuje druhá vlna pandemie. Moji milí důchodci,
přeji vám především pevné zdraví, hodně optimismu a těším se na vás v příznivějších
časech.
Milena Jelínková
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SDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení spoluobčané,
po
neplánované
odmlce,
která
byla
způsobena koronavirovou
pandemií, můžu opět
přispět několika řádky
k činnosti
místního
hasičského sboru. Ono
toho vlastně není tolik, co
by stálo za řeč, protože
hlavní mediální hvězdou
posledních měsíců je
COVID-19 a s tím i
spojená omezení, která se
začala v měsíci červnu
rozvolňovat a nyní zase zostřovat. Veškeré dění utichlo s příchodem měsíce března, kdy
jak všichni víte, začal platit stav nouze a s tím i různá hygienicko-epidemiologická
opatření. Tyto opatření se nevyhnuly ani našemu sboru. Téměř okamžitě byl vydán
zákaz pobytu v prostorách hasičské zbrojnice, v návaznosti s tím byl přerušen kroužek
mladých hasičů včetně soutěží, které byly zrušeny. Hlavním cílem bylo minimalizovat
riziko omezení akceschopnosti zásahové jednotky.
Začátkem roku byl poklepán základní kámen nové hasičské zbrojnice, a tak
s postupem doby všichni občané mohou sledovat, jak stavba postupuje. Taková stavba
bohužel není nic jednoduchého, a i když už se skládá cihla k cihle, stále je co řešit.
S rozvolňováním opatření začali mladí hasiči trénovat a 27. června s velkým
nadšením vyrazili na soutěž do Služína, kde třetí místo vybojoval Kristyán Coufal
v kategorii mladší a první místo obsadil v kategorii nejmladší Josef Zapletal. Pro takové
soutěže je třeba mít sportovní vybavení a hlavně něco, v čem se to bude vozit. A to byl
jeden z projektů, které se podařilo v tomto roce realizovat. S financováním nového
přívěsu pomohla Nadace Agrofert částkou 50 000,- Kč, za jejíž podporu tímto velmi
děkujeme. Zbytek nákladů byl hrazen z rozpočtu sboru. Nový přívěs bude sloužit nejen
mladým hasičům, ale v případě potřeby bude nasazen i u mimořádných událostí, jako
jsou záplavy nebo povodně.
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A závěrem jak jinak, než pár slov k činnosti zásahové jednotky. Ke konci prázdnin
jednotka eviduje 28 zásahu. Statisticky by se dalo říct, že se může jednat o klidnější rok
a následně uvidíme, co přinesou následující měsíce. Ze zásahů převažují výjezdy
technického charakteru pomoci a následně dopravní nehody.
U jedné vážnější nehody jsme zasahovali koncem dubna, kde došlo k zaklínění
řidiče vozidla, kdy jsme s profesionální jednotkou z Prostějova řidiče vysvobozovali
z vraku dlouhé minuty pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. V měsíci
červnu jsme vyjížděli do obce Šumvald u Uničova, která byla vážně zasažena lokální
povodní. Jednotka zde poskytovala pomoc technického rázu, jako prořezávání stromů,
odklízení naplavenin až po čerpání vody. Zbytek členů jednotky držel pohotovost pro
případ nutnosti nasazení v našem hasebním obvodě. Opět se zde ukazuje důležitost
dobrovolných hasičů, kdy bleskové povodně nebo přívalové deště mohou zasáhnout
kohokoliv z nás.
Potom přicházejí na scénu hasiči a hlavně ti dobrovolní, kteří svou početností spolu
s profesionály řeší tyto mimořádné události zcela bez nároku na odměnu a na úkor svého
volného času.
Za SDH Kostelec na Hané
Michal Pospíšil
Obr. Nový přívěs, hasičská soutěž
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VÝSADBA STROMŮ V NAŠEM MĚSTĚ
Faktory městského prostředí, jako je zvýšená teplota, zasolení, malý prokořenitelný
prostor, či nedostatek dostupné půdní vláhy, zásadně ovlivňují možnosti využití našich
původních dřevin. Avšak díky šlechtění a úmyslné introdukci se nám v posledních
desetiletích zásadně zvýšil sortiment druhů dřevin, které jsou k těmto faktorům
tolerantní. Jedním z takových druhů je také svitel latnatý (Koelreuteria panniculata
Laxm). Několik stromů tohoto druhu jsme vysadili podél cesty od Městského úřadu
směrem k faře. Řadí se mezi velmi dekorativní stromy a tento charakter mají od jara až
do zimy. Na jaře se na stromku začnou objevovat listy zbarvené do světle růžové barvy
a postupně se zbarví do barvy zelené a na podzim se vybarví do žluta. V období od
června do srpna se na něm začínají objevovat krásné žluté květy. Po odkvětu rostlina
vytváří také plody v podobě blanitých tobolek, které se také řadí mezi velmi
dekorativní. Výsadba zeleně má nejen estetický a hygienický význam ale vytváří
kvalitní životní prostředí nám všem.
Na závěr si dovolím poznamenat, že úspěšnost ujmutí každého stromu v obci a jeho
schopnost zaujmou plnohodnotnou funkci v našem městě, je zcela závislé na následné
péči a našem citlivém zacházení.
Karel Novák, Markéta Vondálová
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Základní škola Kostelec na Hané

Nová skluzavka v areálu Mateřské školy

TJ Sokol Centrum Haná - letní soustředění
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