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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané našeho města, Krátce Vás budu informovat o dění v našem
městě. Nejdříve Vás budu seznamovat s investicemi, které v letošním roce realizujeme.
Během měsíce května a června jsme zkolaudovali dvě investiční akce a to I. etapu
revitalizace Sídliště Sport a rekonstruovanou lokalitu v ulici Pod Kosířem.
V době vydání těchto Kosteleckých novinek je už zkolaudována hasičská zbrojnice.
Celkové náklady na výstavbu hasičské zbrojnice činily 25 900 553,- Kč. Financování
stavby bylo více vícezdrojové. Ministerstvo vnitra ČR nám poskytlo maximální možnou
dotaci ve výši 4 500 000,- Kč a Olomoucký kraj na základě dvou individuálních žádostí
4 000 000,- Kč. V letošním roce jsme se pustili do III. Etapy rekonstrukce ulice
Revoluční. Celkové náklady na tuto etapu činí 7 135 833,-Kč. Zde se nám podařilo
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 639 591,- Kč, což pokryje cca
50% nákladů na tuto akci. Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme schválili firmu,
která bude realizovat výstavbu inženýrských sítí, včetně místní komunikace
u městských pozemků v lokalitě Kozí Brada. Na základě výběrového řízení se nám
podařilo danou realizaci vysoutěžit za cenu 12 226 009,- Kč, přitom nacenění podle
položkového rozpočtu dle projektanta náklady měly činit 18 103 841,-. Výstavba začne
ještě v letošním roce a předpokládané dokončení bude do poloviny roku 2022. Následně
bude všech deset zasíťovaných pozemků nabídnuto k prodeji. V polovině června bylo
předáno staveniště na ulici Palackého, kde se bude realizovat výstavba chodníku mezi
ul. Pod Kosířem a ul. Sportovní. Na tuto investiční akci jsme získali dotaci ve výši
570 000,- Kč, celkové náklady budou činit cca 1 300 000,- Kč.
V září začne realizace přírodního mokřadu u nové čistírny odpadních vod. Celkové
náklady na tuto akci činí 900 000,- Kč. Na tuto akci se nám podařilo získat ze Státního
fondu životního prostředí dotaci ve výši 100%. V měsíci červnu jsme podali žádost
o dotaci na rekonstrukci sportovní haly do Národní sportovní agentury. Celkové náklady
na rekonstrukci sportovní haly budou činit cca 35 000 000,- Kč, Národní sportovní
agenturu budeme žádat o dotaci ve výši 25 000 000,-Kč. V rámci rekonstrukce bude
rekonstruovaná střecha, dán nový hrací povrch, zrekonstruovány budou všechny
prostory potřebné k zajištění chodu haly.
Pro rozvoj města je důležitý Územní plán. Město Kostelec na Hané má územní plán,
který je starý více než deset let a u tohoto územního plánu proběhlo několik změn.
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Další změny nám již nebyly umožněny, tak jsme začali s kroky na vytvoření nového
územního plánu města Kostelce na Hané. Do nového územního plánu bude zapracována
i digitalizace všech pozemků a nemovitostí, která teď v našem městě probíhá.
Ozelenění města
Poslední dobou se mi dostávají informace
od občanů, že se jen kácí stromy. Upozorňují
mě na skutečnost, že dříve bylo v Kostelci na
Hané více stromů a že město nic nedělá proto,
aby bylo v našem městě více zeleně.
Opak je ale pravdou. Neustále vytipovávám
v našem městě lokality, které by byly vhodné
pro ozelenění. Najít však taková místa
v intravilánu není vůbec jednoduché. Při
bližším průzkumu dané lokality většinou
zjistíme, že pod zatravněnou plochou se nachází
plynovod, elektrické vedení, telefonní kabely,
vodovod, kanalizace, nebo internet. Všechny
tyto inženýrské sítě mají ochranné pásmo, které
omezuje či přímo zakazuje sázet v blízkosti
stromy, aby svými kořeny neporušily vedení inženýrských sítí. Dále narážíme na nevůli
některých občanů, kteří před svými nemovitostmi nechtějí žádné stromy.
I přesto se nám podařilo vytipovat lokalitu v centru města, kde nevedou žádné
inženýrské sítě, a kde byla provedena dosadba dřevin. Jiráskova ulice se nyní pyšní 17
kusy nových stromů. Za vhodnou dřevinu byl zvolen dub letní, který je domácím
druhem dlouhověké dřeviny, která dodá oblasti sokolovny důstojnost a zlepší
mikroklimatické podmínky ve městě. Alej nese název „Alej Jana Stavěla“. Název byl
zvolen na počest iniciátora stavby sokolovny a tehdejšího starosty sokola. Jan Stavěl
svou snahou a darem 40 000 cihel inicioval výstavbu sokolovny v Kostelci na Hané.
Město Kostelec na Hané chce touto alejí uchovat trvalou vzpomínku na
kosteleckého rodáka, který se zasloužil o výstavbu takto významné budovy, která
sloužila a bude sloužit nejen pro obyvatele našeho města. Tak jak stojí sokolovna mnoho
generací, tak i tato alej zde bude růst mnoho generací.
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Dále jsme dosadili stromy na ulici 8. května. Přilehlý parčík Petra Bezruče bude na
podzim obnoven dle návrhu ing. Arch. B. Adamíka z roku 1967.
Dalším místem, kde bylo nasazeno 11 ks Aronií je okrajová část města. Chutné plody
jsou výbornou potravou pro ptactvo i občany. Tyto stromy zasadili obyvatelé okrajové
části svépomoci. Navíc se zavázali vykonávat následnou péči o tyto stromy. Pravidelně
je budou zalévat a sekat trávu kolem nich.
Takových občanů, kteří přiloží ruku k dílů, nasadí stromy na veřejném prostranství
a budou se následně o ně starat v našem městě moc není. A to je veliká škoda.
V minulých dobách na okraji města byly vysazovány aleje, stromořadí a byly založeny
sady. Samozásobitelská funkce ovocem byla jedna z hlavních důvodů pěstování. Našim
dalším cílem bude alespoň z části opět navrátit tyto ovocné dřeviny na okraj města.
František Horák, starosta města

NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V jarních
měsících
navštívil
starosta města společně s matrikářkou
malé občánky, aby je přivítali do života
a mezi občany našeho města. Rodičům
nově narozených byly předány dárečky
a finanční obnos. Měli také možnost
podepsat se do pamětní knihy.
Vzhledem k epidemiologické situaci
nebylo možné uspořádat tradiční vítání
občánků v obřadní síni Městského
úřadu, tak jak jsme byli zvyklí a proto děkujeme rodičům za milá přivítání a umožnění
tuto akci zrealizovat.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se budeme moci s Vašimi dětmi i s Vámi
potkávat osobně na našich dalších tradičních akcích. Přejeme Vám hodně zdraví,
a mnoho šťastných chvil s Vašimi nejbližšími.
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Vzpomínka na 76. výročí ukončení války v Evropě
V pátek 7. května do našeho města dorazili členové
klubu vojenské historie Dukla, z.s., aby si společně se
zástupci našeho města připomněli 76. výročí ukončení války
v Evropě. Pietní akt byl zahájen v 17 hodin položením
květin k pomníku padlých hrdinů na náměstí. Zazněly
hymny jako Československá a Sovětská, nebo večerka
padlým vojákům, kteří položili své životy ve válce. Na závěr
vojáci v dobových uniformách vystřelili čestnou salvu ze
zbraní. Vzhledem k epidemiologické situaci, nebylo možné
o této akci předem informovat veřejnost.
Nora Hynštová, matrikářka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Jacobsová, Anne

Kavárna U Anděla III., Dcery naděje – Wiesbaden
1959. Kavárnu nyní vede dcera Hilda a vnáší do
tradičního domu svěží vítr, a to spolu s novým
cukrářem, jehož dorty lákají do kavárny čím dál víc
hostů. Když náhle dorazí dopis, který znovu otevře
staré rány z doby války, je to výzva pro každého
člena rodiny. Jde o existenci kavárny U Anděla...

Keleová-Vasilková, Táňa

Julinčina pekárna – Příběh čtyřicátnice Kláry, jejíž
život je naplněn vším podstatným – láskou,
přátelstvím i sny. Touží jet do okouzlující Francie
a poznat místa, které zná jen z internetu
a knížek. Když do jejího života vstoupí Anna,
bývalá milenka jejího otce, její dny se náhle začínají
měnit a nic není, jak bylo předtím.

Minier, Bernard

Údolí – Šestý případ bestsellerové série s
kriminalistou Martinem Servazem. Malá vesnice v
srdci Pyrenejí je po sesuvu půdy naprosto odříznutá
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od okolního světa a zdejší obyvatele navíc děsí
sériový vrah, který za sebou nechává znetvořené
oběti. Dokáže vyšetřovatel najít pachatele dřív, než
dojde
k dalšímu neštěstí?
Mornštajnová, Alena

Listopád – Nový román jedné z nejúspěšnějších
českých spisovatelek přináší dramatický příběh
obyčejné rodiny, kterou dějiny během jedné
listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. Jaké
by byly asi vaše osudy, kdyby to v listopadu 1989
dopadlo všechno jinak a komunismus neskončil?

Moyesová, Jojo

Jako hvězdy v temné noci – Historické drama
vycházející ze skutečných událostí z dob americké
hospodářské krize přináší příběh Alice Wrightové,
která doufala, že sňatkem s pohledným
Američanem unikne sešněrovanému životu v
Anglii. Jenže nic není tak, jak si představovala.
Nadšeně tedy uvítá možnost zapojit se do projektu
Koňské knihovny, který má za úkol šířit literaturu a
vzdělanost v odlehlých oblastech Appalačských
hor.

Picoultová, Jodi

Nejsem jako vy – Druhé vydání fenomenálního
světového bestselleru. Jacob Hunt má Aspergerův
syndrom a je neprodyšně uzavřený ve svém
vlastním světě. Jednoho dne je za podivných
okolností zavražděna jeho lektorka Jess a chlapec je
rázem prvním podezřelým. Byl by schopen vraždy?
Kdo se k němu dokáže dostat natolik blízko, aby
poznal pravdu?

Thompson, Gill

Dítě na nástupišti – Praha 1939. Když do země
vpadnou nacisté, mladá matka Eva ví, že jediný
způsob, jak udržet její dceru Miriam v bezpečí, je
poslat ji pryč, i když to znamená, že ji už nikdy
nemusí spatřit… Inspirováno skutečným útěkem
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tisíců židovských dětí z nacisty okupované Evropy
ve vlacích Kindertransport do Londýna.
Vácha, Dalibor

M+B+M – Josef Mašín, Josef Balabán, Václav
Morávek. Tři králové z doby nacistické okupace.
Román vypráví o odbojové činnosti těchto tří
velikých postav naší historie od roku 1939 až do
jejich konce. Barvitě popisuje jejich nebezpečné
eskapády
i postupně narůstající únavu ze života po
konspiračních bytech, každodenně na hraně života
a smrti.

Vondruška, Vlastimil

Křišťálový klíč IV., Hejnické pastorále – Závěrečný
díl tetralogie čtenáře naposledy přivádí do prostředí
severočeských sklářů. Falknovská huť se částečně
vrací zpět do vlastnictví rodu Heřmanů, ačkoli je to
v časech, kdy se oboru nevede zdaleka tak dobře
jako dříve. Jednotliví členové rodu pokračují v tom,
co započali, a jak už to tak bývá, ne všem se daří.

Výborná, Lucie

Mezi světy – Výběr z deníků, v nichž nás autorka
zavede
z rozhlasového studia do mrazivých oblastí
Antarktidy, na vrcholky hor, mezi české vojáky do
Afghánistánu nebo na dalekou Havaj. Je to kniha o
štěstí
4
000
metrů
nad
zemí,
o místech, která jí přirostla k srdci, o mrznoucích
prstech, chvílích na hranici bytí a nebytí. Kniha
obsahuje
více
než
200 unikátních fotografií.

Wisemanová, Ellen Marie

Sběratelka sirotků – Zatímco svět oslavuje konec
Velké války, blíží se další hrozba – španělská
chřipka.
Nová
hrůza
dolehne
i na Filadelfii, kde žije dívenka Pia se svým
bratrem... Bernice Grovesová zešílí z žalu, když
ztratí
kvůli
chřipce
vlastní
dítě,
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a rozhodne se pro něco strašlivého: rozervat rodiny
v jejich nejzranitelnější chvíli a vytvořit nové,
dokonalé Američany.

Pro děti a mládež
Gaudin, Jean-Charles

Byl jednou jeden život – Kultovní animovaný seriál
se v letošním roce díky nakladatelství Fragment
dočkal i svého komiksového zpracování. Prozatím
se můžete vydat na nezapomenutelnou výpravu do
hlubin lidského těla za poznáním našeho srdce
a mozku.

Hrachovcová, Michaela

Hnědáček a nalezená podkova – Po dobrodružstvích
kocourka Mourka a veverky Zrzečky přichází
oblíbená česká autorka s další knížkou. Malí čtenáři
se tentokrát mohou těšit na půvabné příběhy koníka
Toníka doplněné neméně půvabnými ilustracemi
Alice Danielovské.

Kamigaki, Hiro

Bludiště – V této nádherně ilustrované knize najdete
15 velkých dvoustránkových obrazů složitých
a kouzelných bludišť. Vydejte se na cestu tímto
fantastickým
světem
podzemních
měst,
horkovzdušných balónů, vesnic postavených na
stromech a strašidelných domů. Každým z bludišť
postupujte opatrně, držte se stop a zkuste vyřešit
všechny záhady.

Matocha, Vojtěch

Prašina – Prašina je tajuplné místo uprostřed Prahy.
Neví se proč, ale na Prašině nefunguje elektřina,
mobil
je
bez
signálu.
V téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými
kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které
by mohlo změnit svět. Jejich dobrodružství je o to
nebezpečnější, že při něm musejí čelit partě všeho
schopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl.
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Pospíšilová, Zuzana

Kočičí pohádky – Oblíbená autorka tentokrát svůj
soubor netradičních moderních pohádek věnovala
všem milovníkům koček. Poznáte nejslavnější
kočičí kapelu, zjistíte, proč na jaře rozkvétají
kočičky, a seznámíte se s kočkou jménem Kalamita.
S touhle vesele ilustrovanou knížkou si užijete
spoustu kočičin.

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu,
který najdete na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
JARO V KNIHOVNĚ
Jaro v knihovně jsme strávili vzhledem k vládním restrikcím ve znamení omezeného
provozu či úplného uzavření a veškeré aktivity knihovny byly zredukovány jen na to
nejzákladnější, a to půjčování a vracení knih. Naplánované akce jak pro děti, tak pro
dospělé byly opět rušeny a ve většině případů přesunuty na další rok. K tématu
fungování knihoven na Prostějovsku vyšel v polovině března článek v prostějovských
novinách pod názvem Na skok do knihoven v regionu. Jak fungují v době covidové?
a byla zde kromě jiných zahrnuta i kostelecká knihovna. Knihovna se každoročně
zapojuje do zajímavých dotačních programů Ministerstva kultury, případně
Olomouckého kraje.
Na letošní rok jsme od ministerstva získali dotaci na konání pásma besed a přednášek
v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století v tematickém okruhu
Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost. Pro rok 2021 bylo potřeba předložit inovovaný
projekt, který se podařil a úspěšně prošel výběrovým řízením.
Kromě toho se knihovna pravidelně zapojuje do projektu Ministerstva kultury Česká
knihovna podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české
ilustrované beletrie pro děti a mládež a vědy o literatuře. Každá knihovna si může
v základní objednávce vybrat knihy v hodnotě 6200 Kč a dalších maximálně dvacet
svazků do rezervy. Pro letošní rok bude možnost výběru z 215 titulů od 42 nakladatelů.
Každoročně je tak náš knižní fond obohacen o spoustu pěkných a zajímavých knih.
Zuzana Valášková, knihovnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
INFORMACE ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Od 12. dubna se do školy vrátil rotačně první stupeň a od 10. května jej následoval
stupeň druhý. Při pravidelném testování a dodržování hygienických opatření se snad
podaří udržet prezenční výuku až do konce tohoto školního roku. Od pondělí 24. května
fungují oba stupně ve standartním režimu, samozřejmě s dodržováním všech
hygienických zásad. Žáci a zaměstnanci se pravidelně testují každé pondělí. Při
současném trendu rozvolňování zvažujeme na konci roku možnost focení tříd a školních
výletů. V měsíci dubnu proběhl online zápis do prvních tříd, v příštím roce budeme
otvírat dvě třídy. Třídními učitelkami budou Monika Dofková a Alena Kvapilová.
Třídy budou tentokrát méně početné, což ale z pedagogického a výchovného hlediska
vůbec nevadí. Aktuálně máme na základní škole 400 žáků, v příštím školním roce bych
ji mělo být 410 - 415. Díky možnosti navýšení úvazků přepokládáme rozšíření
pedagogického sboru o 2 – 3 zaměstnance.
Tereza Večeřová
NETRADIČNÍ TŘÍDNICKÉ HODINY
"Kina jsou uzavřena, ale to nám nevadí! Připravíme si popcorn, "koupíme"
vstupenku, vybereme film, připojíme se na společný meet a můžeme se konečně
společně dívat! Sdílení pocitů samozřejmostí :)" V únoru a březnu si žáci 5.A
vychutnali 2x společné ONLINE KINO. Pobavili jsme se, shlédli nový film a zase si
užili další společné zážitky. Koukání na film nám zpestřovali sourozenci, rodiče,
domácí mazlíčci a třeba i vylitá kofola do postele, ale nenechali jsme se rozhodit ničím
a po filmu ještě téměř půl hodiny podívali, jaké to bylo. :) A protože třídnické hodiny
nejsou jen o povídání, ale také o společných prožitcích, jednu z avizovaných třídnických
hodin jsme v 5.A vyměnili za společné vaření. Stačilo si nachystat všechny ingredience,
přenést počítač do kuchyně a pustit se s chutí (a někteří i s odvahou) do toho! Tempo
krájení, míchání, chystání bylo hodně různorodé, ale to vůbec nevadilo. Čekali jsme na
sebe, mezitím si dávali tipy, jak by to šlo vylepšit a nakonec si společně přichystali
tortilly. Někteří jen jednu pro sebe, ale většina chystala pro celou rodinu. Někteří rodiče
měli možná strach o prsty svých potomků, ale nakonec měli určitě radost z jejich
šikovnosti a samostatnosti. Mňam, měly úspěch a ještě teď se k nim všichni často
vracíme!
Zuzana Nedomová
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ –UŠIJ PTÁČKA
Soutěžilo se o:
1.
2.
3.
4.

nejmenšího šitého ptáčka
největšího ptáčka
nejoriginálnějšího ptáčka
největší hejno - od 1 autora,
případně jedné rodiny

Rodinní příslušníci se mohli zapojit také! Celkem do školy „přiletělo“ 85 kusů, což je
parádní výsledek! Díky Vám všem, kteří jste se do jarní výzvy zapojili a přispěli tak do
naší velké ptačí rodiny.
Vítězové jednotlivých kategorií:
- nejmenší ptáček: Pepíček Zapletal (MŠ)
-

největší ptáček: Natálie Vožďová (7.
největší hejno: rodina Enevova - 31 ks
nejoriginálnější ptáček: Denisa Spurná (6.A)
čestné uznání za originální kolekci: Adéla Luňáková (6.A)
GRATULUJEME!

Jarka Kalvodová

FYZIKÁLNÍ POKUSY V RÁMCI DISTANČNÍ VÝUKY
Během distanční výuky si žáci naší
školy vyzkoušeli on-line fyzikální
pokusy (snad se na nás maminky moc
nezlobí za pár omylem rozbitých vajec
při pokusu na Archimedův zákon, ale
věda si občas žádá oběti ), ale i jako
jednotlivci si mohli vyzkoušet své
znalosti a dovednosti z fyziky
natočením
videa
s
vybraným fyzikálním pokusem. Do projektu se zapojila Zuzana Hercíková z 9. A, která
natočila velmi neotřelé a perfektně zpracované video na téma „Duha“. Ze 7. B se
zúčastnili Adam Čech a Roman Polýnek.
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Adam se věnoval opravdu efektnímu pokusu s difuzí kapalin, Romča zvolil velmi
pěkný pokus s podtlakem.
Ze 7. A se do projektu zapojila Viktorie Balogová, Aneta Šilhánková s Adélou
Vodákovou a Štěpán Zachar. Viki velmi vydařeně zpracovala téma podtlaku, Anetka
s Adélou vypracovali originální a vtipné video na difuzi kapalin a Štěpán byl velmi
odvážný, neboť zvolil pokus s hořící pěnou, který se mu moc vydařil. Všechna
zmiňovaná videa naleznete na FB školy. Některá z výše uvedených videí jsme se s žáky
rozhodli přihlásit do 7. ročníku celostátní soutěže VÍM PROČ. Soutěž probíhá ve dvou
úrovních – hlavního vítěze volí odborná porota a dále se soutěží v kategorii
nejoblíbenější video laické veřejnosti.
Pokud se Vám tedy některá z videí na našem FB líbila, budeme rádi, když se zapojíte
do hlasování. Jak na to, naleznete u jednotlivých soutěžních videí na našem FB. Všem
jmenovaným žákům moc děkuji za jejich nadšení a pěknou práci.
Pavla Enevová

DĚTSKÝ KLUB ZDRAVÍCI
Již tři roky funguje při Základní škole Kostelec na Hané oblíbený Dětský klub
Zdravíci. Spolek Zdraví od malička získal opět finanční pomoc z Evropských fondů,
programu Zaměstnanost, aby klub mohl dále pokračovat.
Klub funguje na způsob družiny, každý den v ranní (5:30 – 7:45) i odpolední
(11:45 – 17:30) směně. Usnadňuje tak sladění práce a rodiny pro maminky a táty, kteří
pracují, podnikají nebo studují. Rodiče mohou opět od září 2021 přihlásit do Klubu své
děti, které dochází na 1. stupeň kostelecké základní školy. Klub funguje v prostorách
školy (zadní vchod od hřiště) a stal se za poslední tři roky mimořádně oblíbený dětmi
i jejich rodiči. Pečovatelky také zajišťují v případě potřeby doprovod dítěte do jídelny,
poté do klubu, anebo i z klubu do kroužků a zpět (v rámci Kostelce na Hané). Na děti,
tak jako loni, čekají zábavné, odpočinkové, poznávací, tvořivé a pohybové aktivity.
Jezdíme na výlety, pořádáme také tábory.
Klub je vybaven vším, co dětem pomůže vyplnit jejich volný čas po škole, než se
rodiče vrátí z práce.
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Program se řídí podle zájmu samotných dětí, jejich chuti a potřeby se zapojit.
Fungování klubu je založeno na dohodě, spolupráci, vzájemném respektu, upevňování
vztahů a také respektu k přírodě a zdraví.
Jana Krejčí, Petra Minářová

ZUM JE RADOST, z.s.
PO DELŠÍ „KORONAPAUZE“ POKRAČUJEME DÁL 
V dubnu a květnu byla pro všechny, kteří
mají rádi luštění a aktivní procházky, připravena
šifrovačka po našem městě a blízkém okolí.
Byla určena celým rodinám – pro nejmenší byly
připraveny obrázky, pohybové úkoly a pro
všechny, co už uměli číst, nejrůznější šifry
doplněné o starou známou morseovku.
Děkujeme všem, kteří si hru s námi užili,
bylo příjemné vás potkávat a vidět ten zájem,
radost.  Na léto opět chystáme příměstský a pobytový sportovní tábor Jumanji
a věříme, že si to užijeme naplno!
Od podzimu věříme, že už nám v pohybu nikdo a nic nebude bránit a že se budeme
moct zase všichni těšit na zumbu pro dospělé (v obvyklém čase – čtvrtek 17:30), ale
i pro děti školního věku. Cvičení pro předškoláky 4-6 let mělo úspěch, takže půjdeme
zase do toho – zahrajeme si různé hry, zasportujeme, zkusíme si gymnastické nářadí
a hlavně si užijeme aktivní odpoledne s kamarády.
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 za celý tým ZuM
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TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Konečně jsme se dočkali a díky
rozvolňování epidemiologických
opatření mohli začít opět pozvolna
trénovat. S obavou jsme očekávali,
kolik hráčů se nám po tak dlouhé
pauze opět sejde.
Ale zdá se, že snaha trenérů zůstat
s hráči v kontaktu díky sociálním
sítím a pomocí aplikací, které hráči znají s distanční výuky, pomocí kterých probíhaly
online tréninky, byl tou největší odměnou 100% návrat všech mladších žáků. I díky
tomu jsme byli nuceni rozdělit tréninky na skupinky, abychom splnili vládní nařízení.
Aktuálně trénujeme 1x týdně v Prostějově a 1x týdně v Kostelci na Hané.
S obrovskou radostí jsme i jako poděkování, že všichni zůstali věrni házené, rozdávali
našim hráčům klubové batohy Kempa. V průběhu května nastává i období, kdy dochází
k přesunům hráčů do vyšší věkové kategorie. V našem případě se hráči ročníku 2008
přesouvají do kategorie starších žáků a naopak naše řady se rozšíří o hráče ročníku 2010,
kteří přechází z kategorie MINI starší. Jelikož soutěž ročníku 20/21 byla předčasně
ukončena, snažíme se ještě během června aktivně účastnit přátelských utkání nebo
různých turnajů. 30. května přátelské utkání obou družstev ve Velké Bystřici. 5. června
pořádáme turnaj, kterého se účastnili opět obě naše družstva, kde se utkali ještě
s družstvy SK Velké Bystřice a Tatranu Litovel. Tento turnaj jsme vlivem krásného
počasí odehráli venku systémem každý s každým. Poděkování zaslouží i dvojice
rozhodčích Marek Černý a Petr Ochmann a naši odchovanci Radim Lakomý, Jan
Milar, Jakub Hromek, Adam Albrecht, jenž se postarali o časomíru během celého
turnaje. Do hry byli z naší strany zapojeni všichni hráči a nově také 3 hráčky. Hlavním
cílem tohoto turnaje bylo se bavit házenou a také to byla ideální příležitost zjišťovat
a zkoušet hráčské projevy jednotlivých hráčů. Proto bodový výsledek nebyl v tomto
případě nejdůležitější. Vlivem horkého slunného počasí v době kolem oběda, měli
všichni možnost se osvěžit pod vodní mlhou, za což děkujeme správci areálu. Konečné
pořadí: 1. SK Velká Bystřice, 2. TJ Sokol Centrum Haná 1, 3. Tatran Litovel, 4. TJ
Sokol Centrum Haná 2. Nikdo s hráčů se nezranil a všichni odjížděli spokojeni.
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Účastníci: Tatran Litovel, TJ Sokol Centrum Haná, Kovofniš Ledeč nad Sázavou,
Tj Valašské Meziříčí, Sokol Žďár nad Sázavou, Házená Uničov
12. června se bude již výběr jednoho družstva účastnit turnaje v Litovli.
Za trenérský tým mladších žáků Pavel Rajtr
Restart starší žáci
Od března po částečném rozvolnění
vládních opatření se družstvo starších
žáků Centra Haná může potkávat i
fyzicky
na
trénincích,
čehož
s povděkem naplno využívá. Bohužel
trenéři museli ihned na 1. tréninku řešit
ukončení aktivní kariéry hned u třech
svých svěřenců.
Toto číslo je naštěstí konečné
a
zbytek svěřenců odevzdává na hřišti
maximum a mohou se znovu těšit z pohybu, znovunavázání kontaktu s kamarády
a čerstvého vzduchu. Do prázdnin trénují chlapci na venkovních hřištích v Prostějově
a Kostelci na Hané vždy 2x týdně. V plánu je sehrání minimálně několika přípravných
utkání před rozběhnutím se dětí na prázdniny.
Za trenérský tým starších žáků Tomáš Jurík
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
MINIŽÁCI SE VRACÍ NA PALUBOVKY A DO TURNAJOVÉHO DĚNÍ
Když se v březnu roku 2020 život v České republice v podstatě zastavil, nikdo z nás
si asi nedokázal ani v nejhorších snech představit, že by toto omezení mohlo trvat více
než rok. Bohužel se tato situace stala skutečností a všechny nás zasáhla ve všech
oblastech našich životů. Nejinak tomu bylo i u našich nejmenších sportovců, kteří ze
dne na den museli přerušit svoji házenkářskou přípravu, ke které se mohli vrátit
v následujících měsících vždy jen na krátkou dobu a za přísně stanovených podmínek
a omezení.
V posledních týdnech se však již blýská na lepší časy. Od cca poloviny letošního
dubna nám epidemiologická situace postupně umožňuje návrat na hřiště a do kolektivu.
Obavy z toho, že se děti ke sportování nevrátí, protože je pohodlnější sedět doma
u počítače nebo mobilu, se však naštěstí nenaplnily. Děti se k házené vrátily až na
výjimky všechny, což bylo první velké překvapení. Druhé pak přišlo s tím, že se nám
naše řady naopak rozšiřují stále o nové členy, kteří si chtějí házenou vyzkoušet na
vlastní kůži. Důvodem toho může být i skutečnost, že se naše tréninky uskutečňují pod
širým nebem a házená je tak vidět. Postupně se začínáme vracet i k házenkářským
kláním, byť jen ve velmi omezeném rozsahu. I na těchto setkáních s našimi soupeři je
vidět, že děti neztratily nic z chuti hrát a poprat se o každý míč, vsítit branku nebo
naopak úspěšně ubránit svého soupeře. V nejbližší době nás tak čeká účast na turnaji
MINICUP v Litovli, kterého se zúčastní obě naše kategorie (mini mladší i mini starší).
Poslední pátek v červnu se pak na nějakou domu sejdeme naposledy, abychom se
rozloučili s tou, poněkud ,,podivnou“ sezónou a s přáním, aby ta poprázdninová
proběhla již v normálním režimu. Již nyní víme, že se s dětmi uvidíme na konci
prázdnin na třídenním soustředění, které, jak doufáme, vyvrcholí naší každoroční účastí
na turnaji v Horce nad Moravou. Chcete-li své dítě vést ke zdravému životnímu stylu,
naučit ho odpovědnosti ke svým vrstevníkům, ukázat mu, jak prospěšný je pohyb
a sportovní aktivita jako taková, nechat mu ochutnat pocit radosti ze vstřelené branky
i tu touhu vyhrát a vrátit soupeři předchozí porážku, přiveďte ho k nám do házené.
V případě zájmu nás můžete ještě v průběhu června potkat přímo na hřišti, a to
v úterý v době od 15:30 do 17:00 a v pátek od 15:30 do 18:00, popř. nás kontaktujte
telefonicky na čísle 777 618673, 602 745113.
Bronislava Coufalová, trenérka
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FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
FOTBALOVÁ PŘÁNÍ
Fotbalový život se nám na více než půlrok zastavil a bohužel i v letošním roce došlo
k předčasnému ukončení soutěží. Naštěstí jsme s příchodem teplého počasí mohli opět
zahájit tréninky, a tak můžeme mít znovu alespoň částečně radost ze hry a společného
setkání, což jde vidět zejména u dětí.
Pro ně, ale i pro všechny další hráče, členy či příznivce klubu, děláme vše k jejich
spokojenosti a doufáme, že úspěšně načneme další fotbalovou sezónu zakončenou 90.
výročím založení klubu FC Kostelec na Hané. Jelikož nás ovšem tyto oslavy čekají až
za rok, využijeme této příležitosti poděkovat a popřát bývalým funkcionářům, trenérům
a hráčům našeho klubu k jejich letošním životním jubileím.


Jiří Grepl, oslaví 21. července úctyhodných 90 let! Sportovec tělem i duší,
dlouholetý brankář, který mimo jiné reprezentoval v dresu DSO Sokol
Československo v mezinárodních utkáních, trenér mládeže a brankářů, bývalý
předseda klubu, ale rovněž předseda disciplinární komise a člen výkonného výboru
OFS Prostějov, svědomitý kronikář, zpracovatel úžasných publikací k 70ti a 80ti
letům kostelecké kopané a náruživý fotograf disponující nespočetným sportovních
fotoarchívem!

Přínosů pro náš klub bychom mohli vyjmenovat hned několik, a to platí i pro celý
fotbal, kterému pan Grepl zasvětil celý život obětavou prací, za což byl v roce 2012
oceněn Fotbalovou asociací ČR cenou Dr. Václava Jíry. Tohoto „srdcaře“ si velice
vážíme a je milou povinností mu nejen za vše poděkovat, ale zejména popřát vše
nejlepší a hlavně pevné zdraví!!!
Poděkování a přání hodně štěstí i zdraví patří také:
 Ladislav Protivánek, bývalý vedoucí mužstva a funkcionář OFS Prostějov oslavil
3. února 85 let.
 Jiří Kintr, bývalý hráč a velký příznivec kostelecké kopané oslaví 5.srpna rovněž
85 let.
 Milan Ježek, bývalý hráč, člen výboru, pokladník oslavil 10.února 75 let.
 František Radvanský, bývalý hráč a trenér oslavil 5. května také 75 let.
 Stanislav Píchal, bývalý hráč a bez nadsázky „budovatelský“ předseda a vizionář,
oslavil 16.dubna 55 let.
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Pavel Grepl, bývalý hráč a místopředseda oslavil
21.března kulatých 50 let.
David Píchal, bývalý hráč, funkcionář, správce a
věrný fanoušek oslaví 28. září rovněž 50 let.
Pokud jsme někoho opomněli, neučinili jsme tak
schválně, ale možná nám v tom výčtu za posledních
90 let někdo další utekl. Těmto, i všem ostatním,
kteří nemají letos kulatiny, přejeme dodatečně
rovněž vše nejlepší! A další skvělá zpráva nás
v této době potěšila 22. března letošního roku, a to
narození budoucí fotbalové naděje Samuela
Lužného, prvorozeného syna fotbalových rodičů,
kterými jsou současný hráč mužů Michal Lužný a bývalá vynikající fotbalistka
našeho FC a Sigmy Olomouc, toho času na mateřské dovolené, Klára Knápková!

Gratulujeme a přejeme Samuelovi hodně zdraví a (fotbalového) štěstí! Všem našim
příznivcům přejeme také pevné zdraví, děkujeme za podporu a snad brzy na viděnou!!!
Lubomír Baláš, sekretář FC Kostelec na Hané

MYSLIVECKÝ SPOLEK KOSTELEC NA HANÉ
Vážení přátelé myslivosti a přírody, dovolte pár řádků
o činnosti našeho mysliveckého spolku. Tento rok byl
poznamenán pandemií Covid 19 a s tím souvisejícím
nařízením vlády o shromažďování osob, které jsme museli
respektovat, což nám překazilo veškeré akce, které byly
našim spolkem naplánovány. Z jara byla naplánována
výsadba zeleně, která se neuskutečnila, byla přeložena na
podzim, kdy se nám podařilo vysadit vzrostlé stromy
v cihelně a 300 malých stromků v remízku směr
Stařechovice, a to za podpory Města Kostelec na Hané.
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V létě jsme plánovali velké střelby pro
veřejnost, i tyto byly zrušeny. Uskutečnily
se pouze střelby na letící asfaltový terč pro
členy mysliveckého spolku a pozvané
kamarády. Na 1. místě se umístil náš člen
Petr Sojčák s největším počtem zásahů.
Bohužel v naší honitbě jsme z jara
zaznamenali černou skládku, kde do
remízku směr Stařechovice někdo vyvezl
suť, nejspíš zbytky ze stavby, plasty apod.
Nevíme, zda příčinou bylo, že se z jara nekonal svoz velkoobjemového odpadu.
Nejhorší na tom je, že dotyčný musel odvážet tuto suť vozíkem a přitom stačilo zajet
do sběrného dvora, který Město Kostelec na Hané má.
V letošním roce se nám podařilo vyrobit několik napaječek pro zvěř, kdy jsme
předpokládali, že v letních měsících přijdou sucha. Letošní rok byl vydatnější na srážky
než ten minulý, ale i přesto tyto napaječky byly hojně zvěří navštěvovány. Dále se nám
podařilo vyrobit několik zakrmovacích mysliveckých zařízení pro přikrmování zvěře
v době strádání.
Bohužel jsme zaznamenali hulvácký a necitlivý projev některých výtržníků, kteří
nám tato myslivecká zařízení úmyslně ničí. Je potřeba si uvědomit, že tyto myslivecké
stavby vyrábíme proto, aby se udržely stavy drobné zvěře, kterou chceme zachovat pro
budoucí generace. Apelujeme na vás, přátelé myslivosti a přírody, pokud uvidíte při
procházkách naší honitbou nějaké nekalosti ohledně ničení těchto mysliveckých staveb,
oznamte to členům mysliveckého spolku, hospodáři nebo Městské policii KnH.
Městská policie byla informována o tomto vandalství, které se tu děje, a ví, jak má
zasahovat. V naší honitbě jste mohli z jara na hrázi u Romže pozorovat divoké kačeny,
jak vyvedly z hnízdících budek mladé. V naší honitbě se rovněž vyskytuje řada
chráněných a vzácných živočišných druhů. Častá je čejka chocholatá, která v polní části
honitby běžně hnízdí. Byl také pozorován moták pochop, moták pilich a výr velký.
Cestou směrem na Prostějov jste mohli v září vidět na poli volavku popelavou, která se
tam vyskytovala v počtu 30 ks.
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Živí se zejména rybami, ale i hraboši (což asi uvítají
zemědělci), ale nepohrdne malým zajíčkem, bažantem
i malými káčaty od divoké kachny. Pro zajímavost
denní spotřeba volavky se pohybuje od 0,25 – 0,5 kg,
což u 30ks je 7,5 – 15 kg denně, za měsíc je to 225 –
450 kg potravy.
Dovolte
krátce
zavzpomínat
na
našeho
dlouholetého člena a kamaráda v zeleném- pana
Jaroslava Blahu, který nás letos opustil. Byl jedním ze
zakladatelů Mysliveckého spolku KnH. Dlouhá léta
působil jako myslivecký hospodář. Byl vzorným
příkladem a vzorem pro mladé myslivce. Vždy
příkladně zajišťoval krmivo pro zvěř na zimní období,
kdy zvěř nejvíce strádá.
Za tuto činnost pro myslivost byl ČMMJ vyznamenán „Za zásluhy o myslivost“,
a to I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň. Byl držitelem věrnostní medaile, která se uděluje
členům, kteří se aktivně účastní myslivecké činnosti a jsou členy ČMMJ nejméně 30
let. Čest jeho památce.
Členové mysliveckého spolku Kostelec na Hané

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
POZVÁNÍ NA JAKUBSKOU POUŤ 2021
Svátek svatého Jakuba vychází v letošním roce přesně na neděli 25. července. Proto
přijměte pozvání Římskokatolické farnosti Kostelec na Hané ke slavení patrona naší
farnosti. Slavnostní mše svatá začíná v 9:30 a hlavním celebrantem bude dominikán Jiří
Bernard Špaček, současný kněz farnosti Olšany u Prostějova. Od 14:30 je v areálu farní
zahrady připraven pestrý kulturně společenský program s bohatým občerstvením.
Hudební doprovod zajišťuje kostelecká kapela TO JE PROBLÉM, která se svým
názvem vrátila k původnímu pojmenování. Svým vystoupením jistě potěší všechny
místní schola pod vedením Lenky Vyroubalové. V následujícím písničkovém recitálu
Míši a Lucky představí svůj talent mladé zpěvačky z Kostelce.
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Jsme rádi, že máme možnost dát prostor pro vystoupení hanáckého folkloru
v podobě krojovaných souborů Malý Kosíř a Kosíř.
Pokud to dovolí aktuální situace, chceme do programu zařadit i jistou dávku akce,
proto se počítá s překvapením, při kterém bude tuhnout krev v žilách. Pro děti jsou po
celou dobu tradičního odpoledne připraveny soutěže po stanovištích se sladkou
odměnou nejen pro výherce. Chybět nebude skákací hrad a oblíbený kovář František
Kaláb. Moderátorem nemůže být nikdo jiný než František Smutný, který si
k rozhovorům mezi jednotlivá vystoupení pozve hosty, mezi nimiž bude i hanácký
protagonista Stréček Křópal.
Děkujeme všem dobrovolníkům a příznivcům za zapojení do příprav pro zdárný
průběhu této akce. Poděkování také patří městu Kostelec na Hané, které finančně
přispívá a podporuje konání kulturní části Jakubské pouti.
Věříme, že epidemiologická situace a počasí budou pro letošní Jakubskou pouť
příznivé a bude možné zažít uprostřed prázdnin krásné nedělní setkání, ke kterému Vás
všechny zveme.
Jiří Vrba

ČERVENÝ DOMEK PETRA BEZRUČE
BEZRUČŮV DOMEK SE PO PAUZE OPĚT OTEVÍRÁ
Kostelec na Hané – Pamětní síň Petra Bezruče
v Kostelci na Hané na Prostějovsku se připravuje na
novou sezónu. Takzvaný Červený domek, který nese
stálou expozici s názvem Básník slezského lidu Petr
Bezruč (1867–1958) se veřejnosti opět otevře v pátek
14. května. Budova opláštěná červenými cihlami
prošla celkovou proměnou a po dvou letech oprav se
veřejnosti opět otevřela loni v květnu. Ve dvou
přízemních místnostech domu návštěvníci najdou
panely s texty o životě a díle básníka, ale také pokoj
v takové podobě, jak jej Petr Bezruč obýval. Nechybí
ani dokumenty s básníkovými osobními věcmi.
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Na travnaté ploše u domu je altánek, kde Bezruč rád trávil volné chvíle a přistavěla
se i pergola, kde si mohou návštěvníci odpočinout. „První návštěvnická sezóna v novém
dopadla i přes nepříznivou epidemiologickou situaci velmi dobře.
Před vládním uzavřením navštívilo Červený domek několik stovek turistů,“ uvedl
Filip Gregor, historik Muzea a galerie v Prostějově, které pamětní síň spravuje. Věří
však, že letošní sezóna bude mnohem úspěšnější. „Děkujeme našim příznivcům a
návštěvníkům za zajímavé přírůstky s tématikou Petra Bezruče, které přijímáme i nadále
a těšíme se na vaši návštěvu. Třeba 15. září, kdy se bude konat další z už tradičních
Posezení u Bezruče,“ dodal historik.
Provoz Červeného domku bude pouze sezónní, v květnu a červnu, září a říjnu bude
mít otevřeno v pátek od 14.00 do 18.00. V sobotu a neděli od 10.00 do 13.00 a od
14.00 do 18.00. V červenci a srpnu bude otevřeno od úterý do neděle od 10.00 – 13.00
a 14.00 – 18.00. Plné vstupné je 20 Kč, snížené 10 Kč. Případní zájemci o výklad mimo
uvedenou dobu, se musí předem objednat na emailové adrese: fgregor@muzeumpv.cz.
MUZEUM SE PŘEDSTAVUJE
Muzeum a galerie v Prostějově je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.
Služby pro veřejnost poskytuje ve čtyřech budovách. Hlavní budova muzea na náměstí
T. G. Masaryka, bývalá stará radnice, návštěvníkům nabízí 6 stálých expozic. Další 4
sály ve druhém patře slouží pro krátkodobé výstavy. Galerie Špalíček, nacházející se
v místě bývalých židovských uliček na ulici Uprkova, je jako stvořená pro pořádání
výstav s různou tématikou. Příjemné pocity ze zhlédnutých výstav pak můžete v sobě
nechat dojít při popíjení kávy ve stylové kavárně, která je v přízemí galerie.
Od roku 2013 je součástí muzea i hvězdárna v Kolářových sadech. Je jedinou
hvězdárnou svého druhu v Olomouckém kraji, která nabízí návštěvníkům pohled na
oblohu v domácím, tzv. lidovém stylu. Hvězdárna svému účelu slouží již 60 let a v létě
ji čeká velkolepá oslava. Poslední z budov, která v minulém roce po bezmála 15-ti
letech opět ožila, je Červený domek v Kostelci na Hané. Pamětní síň básníka slezského
lidu Petra Bezruče byla i v letošním roce otevřena s měsíčním zpožděním. Vedle panelů
s texty o životě a díle básníka mohou návštěvníci vidět i osobní věci Petra Bezruče. Na
místě si pak mohou zakoupit turistickou známku s motivem ještěra, jak se básníkovi
přezdívalo.
Expozice je otevřena v květnu a červnu, září a říjnu v pátek od 14 do 18 hodin.
V sobotu a neděli od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin.
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V červenci a srpnu mohou návštěvníci přijít od úterý do neděle od 10 do 13 a od 14
do 18 hodin. Plné vstupné je 20 Kč, snížené pak 10 Kč. Zájemci o výklad mimo
uvedenou dobu, se musí předem objednat na tel. čísle 775 096 522.
Aktuální nabídku najdete na webových stránkách muzea www.muzeumpv.cz nebo na
sociálních sítích FB a Instagram. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme Vám krásné
léto.
Soňa Provazová, vedoucí Útvaru vnějších vztahů MGP
LÍPA SRDČITÁ

Lípa srdčitá – národní strom, naše
původní a nektarodárná dřevina s
širokým spektrem využití, a také strom
duchovně uctívaný nejméně od dob
Slovanů. To vše jsou informace
všeobecně známé, nebo snadno
dohledatelné.
Věděli jste ale například, že není
druhem vhodným pro městská
prostředí? Zde ji nevyhovuje zejména
snížená vlhkost prostředí, dále potom utužení půdy, narušení kořenového systému a vliv
posypových solí. I přesto je v ČR nejčastěji vysazovaným městským stromem. V
kombinaci se špatnou péči pak lip, kterých by se mohlo dožít vysokého stáří, není
mnoho a těch opravdu starých už minimum. Pro naše město je posledním starým
jedincem lípy srdčité ten, který roste u sportovní haly.
Město v jeho případě podpořilo vhodnou péči a nechalo zhotovit informační panel,
na kterém naleznete přehled o jeho historii, péči, významu a využití. Čím se ale tento
konkrétní jedinec vymyká? Kromě stáří a mohutnosti kmene je jeho předností snaha
přežít nevhodnou péči a poškození, jež utrpěl.
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Musel doslova přežít svoji smrt
tím, že odrostl rychleji, než ho
dřevokazná houba dokázala zcela
zdolat, a to se opravdu nestává často.
Infekce jej ale narušila natolik, že bez
výrazného řezu by mohlo dojít k
rozlomení. Všechno zlé je pro něco
dobré. Vytvořila zde totiž místa pro
chráněné druhy živočichů, kteří ji nyní
spolu s běžnými druhy obývají.
Poslední dobrou zprávou je také to, že
i po ořezání vitálně obráží, a tím vykazuje předpoklad i nadále být součást našeho města,
a tedy i nás samých.
Karel Novák
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7. 5. 2021 Připomenutí ukončení války v Evropě

Osvoboditelé v Kostelci na Hané – 9. - 10. května 1945

Místo, kde dnes stojí Domov pro seniory

Kozí brada - tehdy smíšené zboží
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