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Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Kostelci na Hané
Ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Volby
se uskutečnily v budově sokolovny na ulici Tyršova. Možnost volit poslance
Evropského parlamentu mělo 2315 obyvatel Kostelce na Hané. Této možnosti využilo
pouze 535 voličů, volební účast v našem městě byla 23,11 %. Občané měli možnost
vybírat z dvaceti pěti kandidátních listin.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Kostelci na Hané:
číslo
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Kandidátní listina
název
ANO 2011
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
KDU-ČSL
Koalice STAN, TOP 09
ČSSD
Komunistická strana Čech a Moravy
HLAS
ANO. Vytrolíme europarlament
Starna nezávislosti ČR
Koalice Rozumní, ND
Vědci pro Českou republiku
Demokratická strana zelených
Alternativa pro Česk. rep. 2017
PRO Zdraví a Sport
Moravané
Moravské zemské hnutí
Koalice DSSS a NF
SPR-Republ. Str. Čsl. M. Sládka
Volte Pr. Blok www. Cibulka.net
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Koalice Svobodní. RČ
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
JSI PRO?Jist. Solid.In.pro bbud.

Ostatní strany nezískaly v našem městě žádný hlas.
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Platné hlasy
celkem
130
64
62
61
58
35
33
31
11
8
5
5
5
5
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

v %
24,39
12,00
11,63
11,44
10,88
6,56
6,19
5,81
2,06
1,50
0,93
0,93
0,93
0,93
0,97
0,56
0,37
0,37
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

Pietní akt k výročí ukončení 2. světové války
V sobotu 4. května 2019 se před radnicí u pomníku uskutečnil pietní akt k výročí
ukončení 2. světové války. Poprvé do našeho města přijeli členové Klubu vojenské
historie – Dukla z.s., aby v rámci projektu „Živé obrazy druhé světové války“ založili
tradici uctění památky a oslav událostí ve vybraných obcích prostějovského okresu.
Součástí pietního aktu byla čestná stráž vojáků v dobových uniformách a položení
květin na pietní místo.
Po krátkém představení zástupců přítomných armád, byly představeny i boje
v prostějovském okrese, které předcházeli ukončení 2. světové války. Zástupce Klubu
vojenské historie a přítomné občany přivítal starosta města František Horák a
místostarosta města Ladislav Hynek. Občané měli také možnost prohlédnout si
vojenskou techniku, se kterou přijeli zástupci klubu.

František Horák, starosta města
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MATRIKA – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 18. května 2019 byly v obřadní síni kostelecké radnice přivítány panem
starostou Františkem Horákem tyto děti:





Kateřina Pořízková
Anežka Ptáčková
Vojtěch Gábor
Eliška Bílková

* Lilien Enevová
* Elen Enevová
* Emma Dopitová
* Oliver Čeněk

S programem vystoupily děti ze souboru Malý Kosíř pod vedením paní Miluše
Dopitové a Lucie Pospíšilové. Na miminka dohlížela zdravotní sestra paní Jitka
Píchalová. Dárečky pro děti věnovalo město Kostelec na Hané. Kytičky připravila firma
Květiny Ptáčková s.r.o. z Kostelce na Hané. Našim novým občánkům a jejich rodičům
přejeme do života hodně zdraví, štěstí, lásky a také hodně úspěchů.

Nora Hynštová, matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Adams, Taylor

Na dostřel – Mladí manželé kvůli poruše auta uvíznou
uprostřed pustiny, kde je drží na mušce chladnokrevný
odstřelovač. Není kam se schovat, kam utéct. Je vůbec
možné, aby tohle přežili? Strhující thriller, který vás pohltí.

Jacobs, Anne

Venkovské sídlo – Úvodní díl z plánované série rozplétá
starý příběh lásky na pozadí druhé světové války.
Nejnovější bestseller od autorky populární trilogie Panský
dům.

Jonasson, Jonas

Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět –
Stařík Alan Karlsson, který utekl z domova důchodců, a
zlodějíček Julius Jonsson jsou zpátky na scéně! Tentokrát
si vyrazí horkovzdušným balonem bez pilota, a když je
zachrání severokorejská loď pašující uran, je jasné, že
několik významných politiků bude mít znovu plné ruce
práce.

Minier, Bernard

Sestry – Začínající policista Martin Servaz se účastní
vyšetřování dvojnásobné vraždy sester oblečených v šatech
k svatému přijímání. Místo činu nápadně připomíná scénu
z knihy známého autora thrillerů, kterého se však nepodaří
usvědčit. O 25 let později je Servaz povolán k vyšetřování
záhadného úmrtí v domě stejného spisovatele. Podaří se
najít souvislost mezi oběma případy a dopadnout vraha?

Mornštajnová, Alena

Tiché roky – Nejnovější román od autorky bestselleru
Hana přináší intimní rodinné drama, kde hlavní roli nehrají
velké dějiny, ale náhody a lidské charaktery. Silný,
strhujícím způsobem vyprávěný příběh, který si čtenáře
podmaní od první do poslední stránky.

Stage, Zoje

Suzette se nedaří navázat vztah se svojí sedmiletou dcerou
a připadá jí, že ji její dítě nenávidí, a ta myšlenka ji děsí.
Silný psychologický román nabízí více otázek než
odpovědí a podrží si své tajemství až do šokujícího konce.

Vondruška, Vlastimil

Duch znojemských katakomb – V nejnovější detektivce ze
série Hříšní lidé Království českého se opět představí
Oldřich z Chlumu, kterému se tentokrát podaří odhalit
pachatele nejen současného zločinu, ale také uzavře případ,
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který dříve musel pro nedostatek času opustit jako
nevyřešený.
Williams, Owen

Bohemian Rhapsody – Oficiální kniha ke stejnojmennému
filmovému megahitu dokumentuje fantastickou cestu
Freddieho Mercuryho a skupiny Queen. Obsahuje stovky
jevištních i zákulisních fotografií legendárních členů
kapely a jejich doprovodu, kteří jsou na stránkách knihy
představeni s detailností velkého filmového plátna.

Zikmund, Miroslav

Sloni žijí do sta let – Cestopis o životních návratech na
perlu Indického oceánu Srí Lanku, který vyšel u příležitosti
stých narozenin Miroslava Zikmunda.

Pro děti a mládež
Drijverová, Martina

Čeští panovníci byli taky jenom lidi. Zajímavosti ze života
českých vladařů – Vládli v naší zemi. Někteří lépe, jiní hůř.
Vedli války, jezdili do bitev. Drželi se pevně svých názorů,
nebo je taky den ze dne měnili. Prožívali dny slavné i
smutné. Měli přátele i nepřátele, měli velkou moc. Ale byli
to taky jenom lidi – jako my ostatní.

Kinney, Jeff

Deník báječného kamaráda – Připravte se na úplně nový
pohled na Deníky malého poseroutky! Gregova nejlepšího
kamaráda Rowleyho už dobře znáte. Teď nadešel čas,
abyste nahlédli do jeho osobního deníčku a přečetli si něco
přímo od něj.

Peroutková, Ivana

Valentýnka a daleké kraje – Kdo už Valentýnku zná, ví, že
je to holčička s nevšedními nápady. A na ty netrpělivě
čekají její nejlepší kamarádi Jonáš, Péťa a Zuzka. Jsou
prázdniny, a tak se tentokrát Valentýnka rozhodla, že si
společně založí cestovní kancelář. Jenže nečekaně se
objeví někdo, kdo má o nabídku zájezdu této cestovky
opravdu zájem…

Spielvogelová, Jaroslava

Hroší příběhy – Bohatě ilustrovaná knížka pro předškolní
děti přináší příběhy dvou hrošíků, které děti naučí, jak je
důležité nelhat, umět se omluvit, nepřeceňovat své síly a
nechodit nikam s cizími lidmi.

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který
najdete na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
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AKCE V KNIHOVNĚ
Na jaře to v naší knihovně opět žilo. Uskutečnily se zde nejen přednášky a besedy
pro dospělé, ale také mnohé akce pro děti. Kromě toho knihovnu navštívily děti
z družiny a z místní mateřské školy. Postupně se tady vystřídaly třídy Berušky, Motýlci,
Koťátka a Květinky. Dětem se v knihovně moc líbilo a hned jsme se domluvili na další
návštěvě. Před koncem školního roku se také ještě společně sejdeme na divadelním
představení Sněhurka a sedm trpaslíků, kdy za dětmi přijede Divadlo KK v čele
s divadelním a filmovým hercem Kamilem Koulou.
Alena a Jirka Márovi – cestovatelská beseda Skandinávie a Pobaltí
V pátek 15. 3. opět
kostelecká
knihovna
praskala ve švech. Na
programu
byla
totiž
cestovatelská
beseda
manželů Márových, se
kterými jsme se tentokrát
vypravili do Skandinávie a
Pobaltí, a kterou si
nenechaly ujít desítky
návštěvníků.
Než jsme však cestu na sever Evropy zahájili, čekala nás ještě jedna příjemná
událost, a to ocenění nejpilnějších čtenářů knihovny za rok 2018. Jak už je v březnu,
tradičně vyhlašovaném jako měsíc čtenářů, zvykem, byli oceněni tři nejlepší čtenáři
z řad dospělých a tři nejlepší z řad dětí a mládeže. Nejlepší čtenářkou z kategorie
dospělých se stala paní Helena Milerová, těsné druhé místo obsadila paní Mária
Vrabcová a třetí místo paní Marie Brokešová. V kategorii dětí a mládeže zvítězila Adéla
Trnkalová, na druhé příčce se umístili sourozenci Tereza a Lukáš Linhartovi a na třetím
místě Helena Turnová.
Poté už následovala pestrá projekce manželů Márových, kteří nám nejprve nabídli
ochutnávku ze své nedávné cesty po Střední Americe a pak už jsme se s první zastávkou
v Dánsku ocitli na severu Evropy. Na expedici Márovi ujeli celkem deset tisíc kilometrů
přes devět zemí. Ve Švédsku si vyzkoušeli cyklistiku v překrásných lesích a viděli
slavnou halu Globen. V Norsku a na ostrovech Lofoty jsme obdivovali jezera, fjordy a
vodopády. Ve Finsku jsme s Márovými navštívili Santovu vesnici i olympijský stadion
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v Helsinkách. Také Pobaltí nám nabídlo mnoho krásných přírodních scenérií a
architektonických skvostů, ke kterým patřila např. kopie slavného zámku Versailles
v Lotyšsku nebo litevský ostrovní hrad Trakai.
Adolf Dudek – malířská show
Ve čtvrtek 28. 3. přijel za dětmi malíř a ilustrátor Adolf Dudek se svojí zábavnou
show Malování pro děti. Děti se vtipnou formou seznámily se skutečným ilustrátorem
a jeho prací a vyzkoušely si, jak snadno mohou cokoliv nakreslit prostřednictvím
základních geometrických tvarů. Součástí vystoupení byly i různé soutěže a hlavně
humor. Všechny děti se aktivně zapojovaly a moc jsme si to užili. Na závěr přišla na
řadu autogramiáda.
Noc s Andersenem 29. – 30. 3. 2019
Z pátku
na
sobotu
se
v naší knihovně konala Noc
s Andersenem.
Akce
se
zúčastnilo 19 dětí a do rána jich
přespalo 17. Letošní nocování se
neslo ve znamení Ondřeje Sekory
a Ferdy mravence. Nejprve jsme
si povídali o H. Ch. Andersenovi
a o jeho pohádkách. Poté
o
nakladatelství
Albatros,
o O. Sekorovi a samozřejmě
o Ferdovi a jeho kamarádech. Také jsme si něco přečetli. Po svačině následovala soutěž
na chodbách základní školy, kde děti, rozdělené do týmů, hledaly Sekorovy obrázky
ukrývající tajné indicie. Po svačině jsme se oblékli a s baterkami jsme se vydali do
potemnělých ulic města. Tady na děti čekaly fáborky vyznačující cestu a také ruličky
s úkoly, které děti musely plnit. Všichni byli šikovní, a tak si potom zasloužili sladkou
odměnu. Pak už následovala večeře a pohádky. Ráno si děti ještě vyrobily medaile,
zahrály deskové hry a kolem deváté hodiny začali přicházet rodiče. Všichni jsme si to
moc užili a těšíme se na příště.
Jiří Jilík – Záhadná jízda králů
V pátek 5. 4. navštívil naši knihovnu spisovatel, publicista a folklorista v jedné
osobě pan Jiří Jilík, se kterým jsme se vydali hledat původ a smysl lidového obyčeje
jízda králů. Dozvěděli jsme se o historii i současnosti tohoto zvyku a poslechli si pasáže
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z historických pramenů, jako jsou staré kroniky či výklady národopisců. Jedni tvrdí, že
jde o ozvěnu hledání velkomoravského krále Svatopluka, jiní zase uvádějí, že
předobrazem mladičkého krále na bílém koni je prchající uherský král Matyáš Korvín.
Na závěr besedy jsme si pustili film Jízda králů z roku 1989, ke kterému pan Jilík napsal
scénář a který vypráví příběh malého Ondry – budoucího krále – a jeho dědečka během
přípravy jízdy králů.
Zdeněk Vacek – Volání Mato Tipila
V pátek 12. 4. přijel do naší knihovny cestovatel, fotograf, spisovatel a dobrodruh
Zdeněk Vacek, se kterým jsme se vypravili na americký severozápad. Přednáška nás
nejprve zavedla do Kalifornie, odkud se Zdeněk Vacek vydal dálkovými autobusy,
stopem či pěšky dále na sever. Nejdůležitějším bodem jeho cesty byla posvátná hora
Devils Tower – v indiánském jazyce Lakotů Mato Tipila – ve Wyomingu. Poté nás
čekala návštěva kaňonu Sand Creek, indiánské rezervace Pine Ridge, památníku Mount
Rushmore i národního parku Badlands, kde jsme se na prériích setkali s bizony,
chřestýši a psouny. Zastavili jsme se také ve městě Rapid City, u památníku masakru
ve Wounded Knee a došli až k ústí řeky Russian River. Přednáška byla doprovázená
fotografiemi a krátkými full HD filmy.
Jarní tvoření s pohádkou
Ve středu 17. 4. jsme se v knihovně
sešli s dětmi a jejich rodiči při jarním
tvoření. Povídali jsme si nejenom o jaru
ale i o blížících se Velikonocích. Řekli
jsme si např., proč bychom se zrovna ve
středu před Velikonoci neměli mračit a
jak se slaví tyto svátky různě ve světě. Po
pohádce o Hurvínkovi, která se dětem moc líbila, jsme se pustili do tvoření. Tentokrát
si děti za pomoci maminek mohly vyrobit zápichy do květináče v podobě čmeláčka,
zajíčky z ruliček od toaletního papíru a kdo chtěl, mohl si ještě udělat věneček
z vrbového proutí. Všichni byli moc šikovní a zanedlouho se mohli pochlubit krásnými
barevnými výrobky.
Martina Drijverová – Cesta českou historií
Ve čtvrtek 5. 2. přijala pozvání do naší knihovny česká spisovatelka, dramaturgyně
a překladatelka Martina Drijverová, se kterou se děti z prvního stupně místní ZŠ vydaly
na cestu naší historií. Nejprve si poslechly, jak vypadá práce spisovatele, co má na
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starost ilustrátor, editor či grafik. Dozvěděly se také zajímavosti ze života paní
Drijverové. V druhé části besedy autorka představila svoji tvorbu a měla připravené
ukázky z knihy Čeští panovníci byli taky jenom lidi. Zajímavosti ze života českých
vladařů se dětem moc líbily. Na závěr měly děti prostor na dotazy, kterých bylo opravdu
velké množství, a následovala i slíbená autogramiáda.
Do konce roku 2019 jsou zatím naplánovány tyto akce:
13. 9.
27. 9.
3. 10.
1. 11.

Milan Zacha Kučera – záhady, tajemno, téma bude upřesněno
Alena a Jirka Márovi – cestovatelská přednáška Kanada a USA
Jarmila Mandžuková – zdraví a životní styl, téma bude upřesněno
Petr Nazarov – cestovatelská přednáška Nový Zéland
Zuzana Valášková - knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po dlouhé zimě se naše děti konečně dočkaly. Jaro je tu! Počasí není moc teplé, ale
dětem to nevadí. Kolem školky se zazelenala tráva, první květy a hned svět vypadá
veseleji. Ve školce se učíme nové písničky, básničky, rozpočítadla, vše o jarním období.
Zajímavá akce, která se konala v tomto jarním období byla např. dětský festival
Mateřinka v prostějovském divadle. Děti z kroužku Korálky se tohoto festivalu
zúčastnily. Svým radostným tanečním vystoupením pobavily všechny diváky, rodiče
a paní učitelky. Na konci dubna se konal tradiční oblíbený „Čarodějnický slet“.
Společně si všichni malí čarodějové zatančili, zazpívali a v krátkém průvodu za zvuků
hudebních nástrojů a pokřiku se prošli v okolí mateřské školy. Věřte, že nás celé okolí
slyšelo. Svátek matek jsme si, jako každoročně, připomněli v domově pro seniory.
Krátké hudební pásmo jistě babičky, ale i dědečky a ostatní pracovníky tohoto domova
potěšilo.
Zápis do MŠ proběhl ve dnech 2. a 3. května, zapsalo se 41 dětí, přijato bylo 34 dětí.
Konec školního roku se zakončí setkáním s kosteleckými hasiči, opékáním na školní
zahradě s rodiči. Budoucí školáci se rozloučí na MěÚ v Kostelci na Hané. Všem dětem
naší mateřské školy přejeme krásné prázdniny, plné sluníčka.
Mateřská škola bude uzavřena od 15. července do 31. srpna 2019.
Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ AKCE V OBDOBÍ OD ÚNORA DO DUBNA
Ani jsme se nenadáli a už je tu květen. Pomalu ale jistě se blíží konec školního roku.
Ve škole čas utíká jako voda a možná tomu napomáhají i různé akce, kterých se
účastníme.
Lyžařské kurzy
Když se vrátíme v čase o pár měsíců
zpátky, můžeme zavzpomínat na 2
lyžařské kurzy. Jeden v období od
11. do 15. března pod vedením p. uč.
Ševčíkové se 7. ročníkem, druhý pak
pod vedením p. uč. Weissové se 4.,
5. a 6. ročníkem v období od 17. do
22. března.
Sedmáci byli ve skiareálu Karlov v chatě Kazmarce, druhý lyžařský výcvik se konal
v Ostružné. Všichni zúčastnění si pobyty moc užili.
Akce na I. stupni
Žáci I. stupně se během uplynulých měsíců zúčastnili např. divadelních představení
Hrátky s čertem (3. – 5. ročník), Pipi Dlouhá Punčocha (3. – 4. ročník), Pohádky ovčí
babičky (1. – 2. ročník) a do Muzea v Prostějově se podívali žáci 4. ročníků, tématem
bylo Putování pravěkem. Děti na I. stupni se rovněž účastnili preventivních programů
a ekoprogramů.
Den Země
Paní učitelky s žáky přivítali jaro Velikonočními dílnami, a tak jako mnozí na planetě
si připomněli celostátní svátek Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna. Pod
vedením p. uč. Dufkové proběhl 6. května, kdy se děti z 1. a 2. ročníků učily třídit
odpadky do správných kontejnerů. Pro žáky 3. až 5. ročníků byla přichystána
ekologická stezka na téma „Odpady“, kde žáci plnili dané úkoly na stanovištích, např.
hřbitov odpadků, cesta odpadu nebo třídění odpadu.
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Školní divadlo
Na konci dubna měli možnost
žáci, ale i veřejnost shlédnout školní
divadlo v akci. Pod vedením p. uč.
Večeřové se z audiovizuálního sálu
stalo divadelní jeviště, a žáci
(převážně I. stupně) tak mohli
předvést představení s názvem Malý
princ na motivy stejnojmenné
knížky. Publikum bylo uchváceno
dokonalostí provedení, žáci jako
představitelé různých postav byli
naprosto jedineční. Divadlo mělo
velký ohlas, a pokud jste ho neviděli a budete mít o něj zájem, je k zhlédnutí na
internetových stránkách youtube.cz (pod názvem Malý princ).
AKCE NA II. STUPNI
Matematické soutěže
Učitelé matematiky pro žáky zorganizovali dvě soutěže, a to Matematického klokana
a Pythagoriádu. Na základě výsledků z Pythagoriády se 3 žáci z 8. B – David Račanský,
Antonín Stehlík a Radim Lakomý – podívají do okresního kola. Budeme jim držet palce,
ať jsou úspěšní i tam.
Recitační soutěž
Samozřejmě na naší škole
nesměla chybět ani recitační soutěž
pod vedením p. uč. Kalvodové.
Soutěže se zúčastnilo celkem 19
žáků ve dvou kategoriích.
V I. kategorii zvítězila Aneta
Janečková, na druhém místě Lukáš
Hanzlík, třetí místo zůstalo Julii
Korcové. Čestné uznání bylo
věnováno Igoru Kišovi.
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V II. kategorii zvítězila Pavlína Pitnerová, druhé místo získala trojice Eszter
Molnárová, Aneta Veselá a Antonín Stehlík. A protože se porota nemohla jednoznačně
shodnout na 3. místě, udělila rovnou dvě. Jedno pro dvojici Nelu Procházkovou
a Danielu Vinklerovou, druhé 3. místo putovalo k jediné deváťačce Kateřině
Kamarytové. Čestné uznání bylo v II. kategorii věnováno Elišce Auxtové.
DRUŽINA
Akce s družinou
Ani družina se svými akcemi nezůstává pozadu. Vedoucí družiny Markéta Jehlářová
se snaží, aby měly děti tzv. o zábavu postaráno, a tak hned dva dny po sobě, na konci
března, se konaly dvě krásné akce – divadélko s panem Adolfem Dudkem a Noc
s Andersenem.
Na představení p. Dudka se děti vždy moc těší, protože svým poutavým, veselým a
osobitým přístupem jeho vlastním vtahuje děti do děje a mnohdy přímo na podiu
vznikají veselé a vtipné momenty.
Noc s Andersenem je akce v knihovně, která se promění na jednu noc v noclehárnu.
Mezi regály s knihami si děti rozprostřou své karimatky, spacáky a deky. Družina se
této akce zúčastnila již po několikáté a děti si ji vždy moc užijí.
Výcvikové odpoledne
Na konci dubna zavítal do
družiny pan Tomáš Hochvald,
příslušník VÚ ve Vyškově.
Cílem této akce bylo seznámit
děti
s vybavením
vojáka,
přiblížit jim život ve vojenském
útvaru a hlavně zajímavými
ukázkami
navodit
žákům
atmosféru při přežití v
krizových situacích v lese.
Na závěr děti mohly ukázat své sportovní umění při slalomové dráze a ti odvážnější si
nechali zamaskovat obličej vojenskými barvami. Akce se dětem moc líbila.
Markéta Horňáková
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KULTURA V OBCI
Vítání jara
V neděli 14. dubna 2019 se
uskutečnil čtvrtý ročník vítání
jara.
Akce
probíhala
v prostorách místní sokolovny.
Na programu bylo vystoupení
dětí z hanáckého souboru Malý
Kosíř, dětí z MŠ – kroužek
Korálky, pod vedením paní
učitelky Miluše Dopitové
a
Moniky Sychrové, skupinky
zumby Zuzky Nedomové, o
závěr vystoupení se postaral soubor Velký Kosíř. V rámci vítání probíhaly čtyři dílničky
– malování vajíček, kraslice, pletení pomlázek a výroba píšťalek, výroba motýlků
z korálků.
Po celou dobu vítání
jara probíhal jarmark
prodejců:
svíčky,
bižuterie, perníky, chléb,
med, vlněné a plstěné
věci, kosmetika…. každý
si přišel na to své.
Občerstvení
zajistili
místní hasiči, o příjemné
přivítání se postaraly
naše babičky Sokolky,
výzdobu
připravilo
zahradnictví Marciánovi,
a za celou organizací stálo Mateřské centrum – Vám všem, kteří jste se na akci podíleli,
ale také se přišli podívat a pobavit, nasát Velikonoční a jarní atmosféru, patří veliké
díky. Za rok se těšíme znovu.
Veronika Zapletalová
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Když dva se rádi mají
V neděli 28. dubna jsme v naší
sokolovně přivítali jaro operetním
představením. Účinkovali přední
sólisté
Národního
divadla
moravskoslezkého v Ostravě. Pořad
pojmenovaný „Když dva se rádi
mají“ byl plný nejznámějších
operetních melodií v podání Evy
Zbrožkové a Petera Svetlíka.
Účast nejen z řad občanů Kostelce na Hané byla vysoká a není se čemu divit. Zazněly
ty nejkrásnější operetní melodie, přičemž jsme společně nahlédli do života reálných
postav, které si dřív nebo později stejně uvědomí, že ve dvou se to lépe táhne.
Dětský den
V neděli 2. června jsme
tradičně oslavili den dětí na
sportovním areálu při základní
škole. Hned na začátku dostalo
každé dítě "průkazku", do které
za plnění úkolů sbíralo body,
které pak vyměnilo za
sladkosti. Na hřišti měly děti
možnost
ukázat
svoji
dovednost a zručnost. Závody
ve skákání v pytli, hod míčky
na cíl, výkop do branky, angličtina i veselá věda a další disciplíny přilákaly děti
z širokého okolí. Nechyběla ani bohatá tombola.
Děti si mohly také nechat namalovat něco na obličej, nebo vyzkoušet tetování na
tělo. Samozřejmostí byla i nafukovací aréna, skákací hrad a nakonec i spousta pěny, ve
které se mohly děti vydovádět. Na závěr akce si každý ještě mohl opéct špekáček. Každý
si odnesl nějakou výhru, odměnu, nebo ještě líp – skvělý zážitek. Děkujeme všem
pořadatelům i zúčastněným a těšíme se opět za rok.
Nora Hynštová, referentka kultury
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské
centrum se
nachází v prostorách zdejší
sokolovny a to ve stejný den i
čas. Každou středu v 9:30
začínáme v sokolovně, na
programu
bude:
tančení,
zpívání, vyrábění, povídání,
hraní…první sociální kontakt
dětí s vrstevníky
a maminky
opustí „stereotyp“ mateřského
dění a dostanou se opět do
kolektivu. Nejde jen o děti, ale
i maminky si mohou sdělit
spoustu informací. Mateřské centrum ve spolupráci s městem a ostatními spolky letos opět
uspořádalo Vítání jara, den před ním proběhl Bazárek dětského oblečení, další chystáme na
podzim. Nadále běží kroužek "Budu školák" – každé úterý pro dvě skupiny děti. V rámci
kroužku se podporuje jemná motorika dětí především netradičními technikami – práce s hlínou,
plstí, korálky, nůžkami, výroba úchopu na tužku…. kroužek bude probíhat od října opět každé
úterý 15:30 a druhá skupina 16:30. Dále „Moje první školička“ probíhá každé úterý
8:30 - 11:30, maminky zde dovedou své ratolesti (již od jednoho roku), dětem dají svačinku a
dětem se zde věnují další dvě maminky, vyrábějí, hrají si – vlastně si vyzkouší takovou první
školku, bez spinkání a maminky si mohou zajít vyřídit bez dětí, co potřebují. 27. dubna proběhl
v rámci centra workshop smaltování lžiček – většina účastníků si tuto techniku vyzkoušela
poprvé a určitě se zase na nějakém tvořivém workshopu potkáme. Od 10. – 12. květen proběhl
víkend pro maminky a děti v Sobotíně, kde jsme si užili spoustu legrace v krásné přírodě,
upekli jsme hady, buřty, vyzkoušeli EBRU techniku na textil, nechybělo ani hledání pokladu
a spousta her. 22. května se uskutečnil Základní kurz EBRU s Tess Gemelovou, který se všem
líbil.
V neděli 21. září proběhne další ročník Pohádkové cesta Kostelcem, věřím, že nám počasí
bude přát a děti se mohou těšit na nové pohádkové bytosti, úkoly, drobné odměny…přijďte si
užít odpoledne. Těšíme se na nově příchozí i pravidelné návštěvníky centra.
Veronika Zapletalová, Zuzana Nedomová a Bára Rotterová
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ZUM JE RADOST, z.s.

Léto, pohyb, sluníčko, tábory… co víc si přát 
ZuM je radost, ZuM je
smile, s pohybem jde život
dál… naše motto, které
nám jde uskutečnit teď
v létě ještě lépe! Máme za
sebou školní rok plný
cvičení pro děti, ale i
dospělé, vše jsme zakončili
20. června DĚTSKOU
ZUMBA PARTY, která se
konala od 16:00 hodin ve
sportovním areálu u haly.
A abychom se v létě nenudili, když nemáme kroužky, pořádáme TÁBORY. Nejprve
si zasportujeme na příměstském tady v Kostelci a okolí a v srpnu vyplouváme jako
námořníci na 10 dní do Jeseníků. Budeme se snažit zpříjemnit léto přibližně stovce dětí
z Kostelce na Hané a blízkého okolí. Tak nám držte palce, ať se nám to zase podaří 
Chtěli bychom moc
poděkovat za podporu
městu Kostelec na Hané,
díky které můžeme
dětem zajistit krásné
odměny a dárečky.
I v dalším školním roce
budeme pokračovat se
zumbou,
cvičením
rodičů a dětí a také
dalšími tábory.
Přejeme všem krásné léto a budeme se těšit na brzké setkání 
Zuzana Nedomová

16

DĚTSKÝ KLUB ZDRAVÍCI
V prostorách ZŠ a MŠ
Kostelec na Hané probíhá na
prostějovský region poměrně
výjimečná aktivita. Spolek
Zdraví od malička, sdružení
rodičů a dětí zde od září 2018
provozuje Kostelecký dětský
klub Zdravíci, který je
spolufinancován Evropskou
unií. Pro zmíněnou základní
školu a samotný spolek šlo o
unikátní spojení a pilotní
projekt, který byl zprvu
přijímán s mnoha otazníky. Jeho úkolem bylo a je rozšířit kapacitní možnosti stávajících
školních družin pro děti I. stupně. S touto informací byli oslovováni i rodiče žáků
kostelecké základní školy na jaře 2018.
Všechny obavy z počátků rozjezdu Klubu se ukázaly jako liché. Zařízení, fungující
přímo v prostorách MŠ a ZŠ Kostelec na Hané, se díky jeho třem skvělým pečovatelkám
velmi dobře a rychle rozjelo. V současné době je přihlášeno 19 dětí od 1. – 5. třídy.
Rodiče jsou se službou mimořádně spokojení a děti si užívají řady zábavných i
tvořivých aktivit. Tráví svůj čas uvnitř i venku, chodí na výlety, jezdí do kina, navštěvují
bowling. Říkají si Zdravíci a pečou skvělé sušenky, vyrábějí nejrůznější ozdůbky, staví
lodě a jeřáby ze stavebnic, hrají zábavné hry, jezdí na koloběžkách, sbírají léčivé byliny,
vzájemně spolupracují a nesoutěží. Většinu času Zdravíci tráví venku, na trávě nebo na
krásném venkovním sportovišti u kostelecké základní školy. V srpnu chystají
dvoutýdenní příměstský tábor v přírodě.
„ZŠ a MŠ Kostelec na Hané jako jediná ze základních škol Prostějova a jeho
širokého regionu zareagovala na tuto možnost, kterou jí spolek v roce 2018 nabídl tak,
jako všem ostatním,“ říká předsedkyně spolku Jitka Nadymáčková. Služba, určená pro
děti 1. stupně ZŠ, je nyní v Kostelci na Hané mimořádně vyhledávaná rodiči a oblíbená
dětmi. MŠ a ZŠ v Kostelci na Hané tak díky ní rozšířila nabídku a toto dobré spojení se
vyplatilo především rodičům ve složitější situací na trhu práce, kterou mají díky klubu
nyní snazší.
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Veselá věda
Letošní školní rok jsem si pro děti připravila novinku. Kromě Badatelského kroužku
(1. - 5. třída) byl pro děti otevřen i kroužek Technický (3. - 6. třída).
Na tomto kroužku staví, poznává a baví se s MERKUREM. Technika, mechanika a
fyzikální zákony zábavně, hravě a bezpečně. Na modelech jsme si ukázali jak funguje
páka, kladka, nakloněná rovina, sestrojili letadlo, traktor anebo mlýn. V badatelském
kroužku už třetím rokem provádíme pokusy a výzkumy z oblasti fyziky, chemie a
přírodovědy. Děti letos měly možnost zjistit, že tekutiny mají různou hustotu, jak získat
škrob, proč oheň potřebuje kyslík, jak malovat bez barev nebo jak vyrobit elektřinu.
Vyzkoušeli jsme venku, jak vysoko vystřelí raketa, sestrojili vodní kolotoč a na závěr
nás čekají oblíbené velebubliny.
A jak to na kroužku vypadá? Na začátku si řekneme, co budeme dělat, jaký je postup
a co budeme potřebovat. Je důležité dobře poslouchat. Děti si potom vezmou pomůcky
a pracují buď samy, nebo po skupinkách. Pomáháme si navzájem, snažíme se vyřešit
zadání a odnést si poznání. Na závěr nás čeká úklid a návrat do družiny. Oba kroužky
probíhaly ve středu v době fungování školní družiny - rodičům tak odpadá vyzvedávání
a převážení dětí. O prázdninách chystáme 8. - 12. července 2019 příměstský tábor s
Veselou vědou na Běleckém mlýně. A od října se budu těšit na nové badatele pravděpodobně opět ve středu. Je připravena úplně nová metodika, takže pokračovat
můžou všichni. Předběžná registrace bude spuštěna na stránkách www.veselaveda.cz
již v červnu.
Lektorka Veselé vědy Jana Krejčí

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
STARŠÍ ŽÁCI
Prague Handball Cup
O velikonočních prázdninách se
výběr starších žáků zúčastnil
největšího halového turnaje ve
střední Evropě, s názvem Prague
Handball Cup. Na tomto turnaji
jsme se utkali s týmy Izraele,
Německa, Chorvatska, Belgie a
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také České republiky. Podařilo se nám postoupit ze základní skupiny a kvalifikovat se
do hlavní části. V ní jsme ve druhém zápase nestačili na pozdějšího vítěze turnaje,
chorvatský tým Maksimir Pastella. Obsadili jsme tak dělené 20. až 54. místo ze 109
účastníků.
Žákovská liga
V sezóně 2018/2019 se podařilo našim starším žákům vybojovat postup do celostátní
soutěže pod názvem Žákovská liga. Naši kluci během soutěže střídali dobré výkony
s horšími a díky tomu nám uteklo pár zápasů a konečný výsledek v soutěži mohl být
daleko lepší. Obzvlášť poslední kolo se klukům povedlo, kdy dovezli 6 bodů z 8
možných. Po 24 odehraných zápasech jsme obsadili 14. místo s bilancí 20 bodů za 10
výher a 14 porážek. S celkovým účinkováním v žákovské lize jsme spokojení, kluci si
zahráli proti nejlepším týmům z ČR a nasbírali cenné zkušenosti, které se jim budou
hodit v následujících letech.
Liga Olomouckého kraje
V lize Olomouckého kraje jsme pro sezónu 2018/2019 měli 2 družstva A + B tým. A
tým byl složený z hráčů ročníku 2004 a v této lize obsadil krásné 2. místo za suverénem
soutěže z Olomouce (3. nejlepší tým v ČR). B tým tvořili hráči ročníku 2005, tedy
„prvoročáci“ ti sbírali především zkušenosti v této kategorii.
MLADŠÍ DOROST
Mladší dorost v sezóně
2018/2019 startoval ve 2.
lize Jižní Moravy. V této
kategorii jsme měli věkově
příslušných pouze 6 hráčů, a
tak byl tým dorostu doplněn
o starší žáky. V soutěži
nakonec dorostenci obsadili
7. místo s bilancí 22 bodů za
11 výher a 9 proher.
Mgr. David Jurečka
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
HÁZENÁ MUŽI
Omlazený tým mužů TJ Sokol Kostelec na Hané - HK splnil předsezónní cíl
Omlazený tým mužů TJ Sokol
Kostelec na Hané - HK skončil
v sezóně 2018/2019 na 5. místě. Tím
splnil předsezónní cíl pohybovat se
v horní polovině tabulky. Po
podzimní části sezóny patřilo
mužům Kostelce 5. místo, které si
v jarní části udrželi. Potěšující je
především začleňování mladých
hráčů do sestavy. Pravidelně
nastupuje a gólově se prosazuje
18-ti letý Michal Nevrla, v jarní části dostali příležitost i 17-ti letí Vojta Pospíšil a Dušan
Knápek, kteří si rovněž v seniorské kategorii vstřelili první branky. Výraznou posilou
do obranné činnosti je Vojta Pospíšil. Věříme, že z něj vyrůstá kostelecký obranář a
v dalších letech bude obrannou činnost Kostelce úspěšně dirigovat. Skvělý je rovněž
návrat Marka Grepla, který z pracovních důvodů pobýval mimo své bydliště a hostoval
v pražské Dukle. Již v několika zápasech prokázal svoje kvality a rovněž do šatny
přinesl týmového ducha.
Jarní část soutěže jsme začali oproti ostatním týmům o týden později, umožnili jsme
týmu dolní Cerekve z důvodu marodky odehrát utkání v náhradním termínu. Následná
tři utkání jsme prohráli a to s lídrem tabulky Bohunicemi a nečekaně na chvostu se
pohybujícím týmem rezervy Maloměřic. Mrzet nás může prohra o jednu branku ve
Velkém Meziříčí, kdy jsme téměř celý zápas vedli, byli lepší a zápas ztratili až
v posledních minutách. Pravděpodobně se projevilo tréninkové manko kvůli
spalničkové karanténě. V pátém kole konečně přišla všemi očekáváná výhra s týmem
z Kuřimi. Prohra v Olomouci, výhra doma se silnými Ivančicemi, se kterými jsme
v poločase prohrávali o 4 branky a nakonec jsme slavili šestigólovou výhru. Porážka
v nafukovačce v Telnici, kdy padlo 74 branek, vzhledem k vývoji utkání byla pro nás
bolavá. Následovala povinná výhra s Juliánovem a extraligovou rezervou Brna.
V hanáckém derby jsme podlehli po několika sezónách Prostějovu. Celkově hodnotíme
sezónu pozitivně. Zapojení mladých hráčů do týmu je příslibem do budoucna a věříme,
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že tento mladý tým tvořený vlastními odchovanci má velký potenciál. Cíle vedení
házenkářů tak v příštích letech budou jistě smělejší. Záležet ovšem bude na odhodlání,
přístupu a vnitřní motivaci všech hráčů, trenérů, funkcionářů i vedení klubu.
Za oddíl mužů Mgr. David Ševčík, asistent trenéra
STARŠÍ ŽAČKY
Přípravu na jarní sezónu začalo družstvo starších žaček již v prvním týdnu nového
roku. Tréninky byly zaměřeny ve velké míře na hrubou fyzickou sílu, práci s míčem
a herní činnosti jednotlivce. K tomuto přistoupily všechny hráčky velice svědomitě
a celkový jejich přístup k tréninkům můžeme jako trenérská dvojice hodnotit velice
kladně. Celá tahle sezóna je pro celý tým hodně velkou zatěžkávací zkouškou, protože
díky velkému věkovému rozpětí jsme byli nuceni přihlásit soutěž vyšší a tím pádem
i náročnější, než by bylo vhodné hrát. Celkový počet hráček se ustálil na počtu 18. Před
samotným startem soutěže jsme absolvovali dva velmi dobře odehráté přátelské zápasy
s Novým Jičínem, které nám ukázaly, na co je potřeba se na trénincích hlavně zaměřit.
Chtěli bychom touto cestou popřát děvčatům mnoho sportovních úspěchů, rodičům
a fanouškům poděkovat za vynikající podporu v hledišti a klubu a sponzorům za
podmínky, které nám vytváří.
Za oddíl starších žaček Miloš Dofek, Zbyněk Zavadil
FLORBAL
Naše mužstva odehrála poslední zápasy sezóny 27. a 28. dubna a zakončila tím
sezónu 2018/2019. Představy na začátku sezóny jsme splnili do puntíku a teď můžeme
s chutí plánovat letní přípravu a start do nových sezón. Do dalšího roku plánujeme opět
přihlásit dvě mužstva a založit mládežnické mužstvo.

Muži A: Regionální liga mužů - skupina 7 - 2018/2019
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Muži B: Olomoucký přebor mužů - 2018/2019
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SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
Mistrovství ČR v hale
Koncem března se
v Otrokovicích konalo
halové
mistrovství
České republiky ve
střelbě z polní kuše.
Našemu klubu Savana
se podařilo závěrem
sezóny opět zazářit.
Podařilo
se
nám
vybojovat
jednu
zlatou medaili, čtyři
stříbra a dva bronzy.
V kategorii mužů si Josef Nedělník vystřílel 1063 bodů, což stačilo na pěkné čtvrté
místo. Poměrně zajímavější podívanou nabídla kategorie žen, kde se Irena Hynková a
Hana Nedělníková po celé dva dny přetahovaly o každý bod. Šťastněji ze souboje vyšla
Irena Hynková, která si urvala titul mistryně ČR. S rozdílem jednoho jediného bodu se
na druhém místě umístila Hana Nedělníková (1092).
Mezi juniory se o stupně vítězů utkali Karolína Hynková, která obsadila druhé místo
s 1103 body, a Lukáš Andrés si vystřílel místo třetí
(1070). V kadetech se prosadila Barbora Pospíšilová,
jíž se podařilo vybojovat druhé místo (1094).
V kategorii seniorů se František Sedláček umístil na
čtvrtém místě, a to o pouhé 2 body. V soutěži
družstev se za prvním Plumlovem umístila Savana A
a Savana B na místě třetím.
Začátek venkovní sezóny
Po halové třešince na dortu jsme se přesunuli na
venkovní střelnici. Po pohodové osmnáctce nás čeká
35, 50 a 65 metrů v dešti, větru, ale ovšem i krásném
slunečném počasí. Po menší generálce střelnice jsme
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se dali do tréninku, který jsme již zvládli otestovat na dvou závodech v Litultovicích a
Suchých Lazcích.
Litultovice 27. 4. 2019
Josef Nedělník – 2. místo, muži (809 bodů)
Irena Hynková – 1. místo, ženy (777 bodů)
Hana Nedělníková – 3. místo, ženy (762 bodů)
Karolína Hynková – 2. místo, junioři (789 bodů)
Lukáš Andrés – 3. místo, junioři (715 bodů)
Barbora Pospíšilová – 2. místo, kadeti (778 bodů)
Jana Koleňáková – 3. místo, kadeti (772 bodů)
František Sedláček – 6. místo, senioři (590 bodů)
Suchá Lazce 18. 5. 2019
Jaroslava Nedělníková – 2. místo, ženy (781 bodů)
Irena Hynková – 3. místo, ženy (773 bodů)
Hana Nedělníková – 4. místo, ženy (770 bodů)
Karolína Hynková – 1. místo, junioři (760 bodů)
Lukáš Andrés – 2. místo, junioři (726 bodů)
Barbora Pospíšilová – 1. místo, kadeti (789 bodů – osobní rekord)
Jana Koleňáková – 2. místo, kadeti (777 bodů)
František Sedláček – 5. místo, senioři (619 bodů)
Čeká nás
V následujícím měsíci nás čeká závod na hřišti v Plumlově (22. 6. 2019) a další týden
se zúčastníme trenérského kurzu a následně Světového poháru ve Veliko Trgovišći
v Chorvatsku (28. – 30. 7. 2019). V červenci se v Otrokovicích uskuteční již 21. ročník
Bohemia Cupu. V srpnu se bude konat Mistrovství světa v ruském Uljanovsku, kam se
nominovalo 7 střelců, z toho 4 ze Savany.
Za Savana klub kuší, Karolína Hynková
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FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
Fotbalisté i nadále zvelebují svůj areál
Fanoušci kopané a
návštěvníci fotbalového
areálu si mohou všimnout,
že se každoročně naši
fotbalisté snaží zvelebit
svůj areál a daří se jim
postupně rekonstruovat
nevyhovující či havarijní
stav jednotlivých částí
areálu.
Po
výměně
betonového plotu v roce
2017, na který rovněž
přispělo částečným darem i Město Kostelec na Hané, přes rekonstrukci havarijního
stavu střechy, na kterou přispívali přátelé kostelecké kopané prostřednictvím veřejné
sbírky, pokračovaly rekonstrukce i v roce 2018 a na jeho konci se dočkali návštěvníci a
sportovci nových sociálních zařízení – sprch a toalet.
Sportovci získali díky dotaci Olomouckého kraje opět hezké a hygienické prostředí
k osprchování po sportovním výkonu, návštěvníci a ostatní veřejnost pak hezčí a
prostornější toalety. Zejména jsme vyšli vstříc ženám, které ve stále větší oblibě
navštěvují náš areál a různé sportovní i kulturní akce. Toalety tak nejen, že odpovídají
standardu jedenadvacátého století, ale současně jsme je „oblékli“ do kosteleckých
červenobílých barev. Svoji premiéru si odbyly obě rekonstruované části se zahájením
jarní fotbalové sezóny, avšak největší zatěžkávací zkoušky proběhnou až přes léto, kdy
se chystá do našeho areálu nejedna větší akce. Můžete se tak těšit na:
-

mezinárodní fotbalový turnaj žen Hanácká kopačka, který proběhne o víkendu
13. – 14. 7. 2019,
volejbalový turnaj Kostelecká sviňa, který se pořádá v areálu v sobotu 20. 7. 2019
letní kino se sportovní tématikou s filmem Ženy v běhu plánovaný na hodový pátek
23. 8. 2019,
tradiční hodovou zábavu, která proběhne letos v sobotu 24. 8. 2019,
plánujeme také promítání letního kina pro děti na konci prázdnin či začátkem
školního roku,
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-

a mnoho dalších akcí (kemp anglické školičky a fotbalový kemp, či turnaj veteránů
nad 40let).

Plánujeme, že i v letošním roce nebudeme zahálet a pokusíme se nadále zvelebovat
hřiště a zpříjemnit Vám pobyt v našem areálu. Bohužel se občas musíme potýkat
s nepříjemnými událostmi a nevypočitatelnou přírodou, a tak na nás o jednom
březnovém pondělku po nočním řádění větru čekaly potrhané ochranné sítě a poškozená
nosná konstrukce. Budeme tak muset opět vynaložit nemalé úsilí, abychom tento
havarijní stav po skončení sezóny dali opět do pořádku, ale věříme, že najdeme energii
i na další práce a náš areál bude i nadále kvést…
Můžete se tak stále těšit na hezký areál, příjemné lidi a doufáme na úspěšné
fotbalové, ale i jiné kulturní zážitky. Děkujeme všem za podporu a těšíme se na Vaši
návštěvu.
Lubomír Baláš, sekretář FC Kostelec na Hané
MYSLIVECKÝ SPOLEK KOSTELEC NA HANÉ
Milí přátelé myslivosti a přírody, dovolte pár řádků o činnosti našeho mysliveckého
spolku. Zima je už definitivně pryč. I přes to, že byla tak mírná, naši členové zakrmovali
jak v zásypech pro bažanty a drobnou zvěř, tak v krmelcích pro srnčí. Pro zakrmování
zvěře v době strádání se nám podařilo naskladnit 40 metráků jádra (zejména ječmene,
kukuřice, pšenice) a větší množství pozadku. Vše bylo zvěři předkládáno až do jarních
měsíců, kdy se veškeré zásoby zkrmily. Velké díky za poskytnuté krmivo patří
p. Blahovi z firmy Agros Stařechovice. V zimních měsících se nám podařilo
nainstalovat na přítoku Romže hnízdící budky pro kachnu divokou.
S přicházejícím jarem bylo pozorováno, že budky byly obsazeny a kačeny sedí na
vejcích. Doufejme, že malá kachňata vyvedou v pořádku na vodu. V měsíci dubnu bylo
za podpory vedení obce Kostelec na Hané zakoupeno a vysazeno cca 600 mladých
stromků, a to v remízku směr Stařechovice, převážně smrk a dub. Tato výsadba je už
několikaletým projektem o zalesnění remízku, který skýtá zázemí a kryt pro drobnou
zvěř jako bažant, koroptev, zajíc a i pro srnčí. Loni se vysadilo 1200 kusů stromků na
stejném místě, ale bohužel vlivem převládajícího sucha se i přes snahu je zalévat žádný
neujal. Vzrostlejší stromy, které byly vysazeny v minulých letech naším členem panem
Vyhlídalem, z části napadl kůrovec.
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Po dlouhých letech vyřizování se nám podařilo zlegalizovat mysliveckou střelnici.
Velká zásluha a velké díky patří zejména našemu předsedovi p. Kvapilovi a členu
výboru p. Vyhlídalovi. Jen krátký výčet institucí, s kterými jednali: Katastrální úřad,
Pozemkový fond, Životní prostředí, PČR, LČR a další. V měsíci červnu (15.6.)
myslivecký spolek pořádal střelby na letící asfaltové terče.
Závěrem bychom chtěli upozornit na probíhající hnízdění drobné pernaté zvěře a
kladení mláďat u zvěře srnčí. Vážení přátelé přírody, buďte ohleduplní při procházkách
přírodou. Mějte své čtyřnohé mazlíčky na vodítku a dopřejte zvěři klid. Řidiči zvyšte
pozornost na cestách na přebíhající zvěř, zejména mladé zajíce.
S přáním myslivosti zdar Myslivecký spolek Kostelec na Hané
SDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení spoluobčané,
po příchodu jara zde máme opět další číslo Kosteleckých novinek a mám tu čest opět
přispět několika málo řádky o činnosti místního sboru dobrovolných hasičů. Tradičně
již začátkem roku jsme ve spolupráci s okolními sbory uspořádali tradiční hasičský ples.
Účast byla velice hojná a tombola vyprodaná kolem 22. hodiny. V měsících únor
a březen jsme se podíleli na pořádání několika drobných kulturních akcí, převážně
zajištěním občerstvení. V průběhu těchto měsíců jsme v rámci protipožární prevence
uspořádali přednášku pro klub důchodců v Bílovicích a Kostelci na Hané. Účast na
těchto přednáškách byla velice početná a doplněná o podnětné dotazy jak předcházet
požárům. Měsíc duben pro naše členy znamenal zapojení se do sběru železného šrotu,
který každoročně pořádáme v jarním a podzimním období. Sběr vysloužilých
elektrospotřebičů je toho součástí a probíhá po celý rok. A na závěr dubna zde bylo ještě
pálení čarodějnic, samozřejmě také s naší spoluúčastí.
Abych nezapomněl na ty nejmenší, tak naši mladí hasiči se po celou zimu scházeli
v prostorách zbrojnice a pod vedením vedoucích mládeže Miroslava Zbořila a
Dominika Jílka se připravovali na nastávající soutěžní sezónu. Již nyní mají za sebou
několik soutěží, jako například soutěž v uzlování, „Drahanskou vařečku“ nebo závod
požárnické všestrannosti, kde obsadili 3. a 8. místo. V literární a výtvarné soutěži
„Požární ochrana očima dětí“ vysoutěžily 1. místo s modelem požární zbrojnice.
Poslední soutěží bylo okresní kolo celostátní hry Plamen, kdy družstvo mladších
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obsadilo 14. místo. Je třeba zdůraznit, že věkový průměr mladých hasičů je něco kolem
8 let a svými výkony si při reprezentaci stojí velice dobře.
Již tradičně závěrem zmiňuji i činnost zásahové jednotky. V loňském roce si
výjezdové činnosti všichni pořádně užili a ne vždy šlo o banální zásahy. První letošní
zásah přišel ještě prvního ledna v nočních hodinách, kdy náš kraj sužoval silný vítr. Od
začátku roku tvoří více než polovinu zásahů požáry a dopravní nehody a ve zbytku výčtu
technická pomoc. Převážně se jednalo o události se vznikem materiálních škod a lehčích
zranění a naštěstí si nevyžádali oběti na životech.
V rámci údržby techniky jsme v měsíci březnu provedli opravu nádrže cisternového
vozu Praga a další drobné opravy, abychom byli maximálně připraveni k dalším
zásahům. Během končící zimy jsme pro členy jednotky uspořádali školení odborné
přípravy pro osvojení si dovedností při zásazích. I letos se zdá, že nás čeká období sucha
a proto opět apeluji na občany s opatrnou manipulací s ohněm, abychom se vyvarovali
nějakých nečekaných událostí. Všem přeji pěkné letní měsíce a příjemně strávenou
dovolenou.
Za SDH Kostelec na Hané Michal Pospíšil
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OTEVŘENÉ ARBOEKO
PRO DĚTI I DOSPĚLÁKY
ZVEME VŠECHNY NA SOBOTU
14. ZÁŘÍ 2019 OD 9 DO 16 HODIN
Co můžete vidět a zažít?
zajímavou zahradnickou techniku v akci
zkusit řídit japonský malotraktor Kubota
projet se na vysokozdvižné plošině
adrenalinovou jízdu v offroadu
vyjížďku po okrasné školce na valníkové
soupravě s odborným výkladem
možnost projížďky na koních po areálu
radovánky s požární hasící pěnou
zahradnické dílničky a soutěže pro děti
stánky s občerstvením jsou k dispozici
v areálu firmy
zmrzlina pro děti zdarma
po celý den bude možnost nákupu všech
rostlin za velkoobchodní ceny v naší
prodejně!

Místo konání

ARBOEKO s.r.o.,
Smržice 550, 798 17
SMRŽICE

AKCE SE KONÁ
ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

588 882 111

VE VAŠEM DOMĚ
vysokorychlostní Internet
PŘIPOJENÍ

o rychlosti 16 Mbps

330,PŘIPOJENÍ

o rychlosti 22 Mbps

490,AKTIVACE
přípojky

1,-

www.infos.cz
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INFOS Art, s.r.o. Barákova 5, Prostějov
Tel: 588 882 111, e-mail: infos@infos.cz

