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Váení spoluobèané,
ubìhly tøi mìsíce a máme zde
další vydání Kosteleckých novinek,
ve kterých Vás chci v krátkosti  
informovat o dìní ve mìstì. Jak
jste si ji všimli, rozbíhá se nám
naše nejvìtší investièní akce tohoto
volebního období, výstavba vodovodu
a kanalizace s èistírnou odpadních
vod. Chtìl bych konstatovat, e
v souèasné dobì jsme splnili všechny
podmínky Státního fondu ivotního
prostøedí, dodali všechny potøebné
dokumenty ke kontrole tak, aby
mohla být nachystána a podepsána
smlouva o dotaci. Tímto nám konèí
první etapa realizace projektu,
zajištìní finanèních zdrojù a splnìní
podmínek, daných Státním fondem
ivotního prostøedí. Pøed námi je ještì
spousta práce a to samotná výstavba,
øádná administrace a vyúètování
dotace. Jsem pøesvìdèen, e i tohle
všechno zvládneme a za rok budeme
moci zahájit zkušební provoz.
Podrobné informace a aktuality ze
stavby jsou k dispozici na webových
stránkách akce „Vodovod a kanalizace
s ÈOV Kostelec na Hané“ www.
vakkostelec.cz.
Nyní bych se chtìl zmínit
o problému, který mì osobnì velice
trápí, je to naše veøejné prostranství
a poøádek na nìm. Myslím si, e je

nás vìtšina, kterým není lhostejné,
jak vypadá naše mìsto, protoe
vím, kolik z nás udruje mìstské
pozemky pøed svými rodinnými
domy, a za to bych vám všem
chtìl moc podìkovat. Ale jsou
tady bohuel i takoví, kterým to nic
neøíká a dìlají si z mìsta smetištì
a skládku. Mluvím o tom proto, e
mìsto objídím a tyto problémy
vidím. Uvedu konkrétní pøípady,
kdy v pondìlí dopoledne jsou objety
slubami mìsta kontejnery na tøídìný
odpad, všechen nepoøádek kolem
nich je odvezen, a ji odpoledne
najdeme u kontejnerù ještì vìtší
skládku. V ulici Za Branou to
byly pneumatiky, televize a pytle
naplnìné rùznorodým odpadem
a tak bych bohuel mohl jmenovat
všechna místa, kde máme kontejnery
na „tøídìný odpad“. Proto bych Vás
chtìl poprosit, nebuïme k tomuto
problému lhostejní a zkusme to
spoleènými silami øešit.
Závìrem bych chtìl popøát všem
školákùm v novém školním roce
hodnì studijních úspìchù a tìm
novým, aby se jim v naší škole
líbilo.
Ladislav Hynek
Starosta mìsta
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V letošním roce se v Kostelci
na Hané realizovalo nìkolik akcí,
které zlepšily ivot v našem mìstì.
Pøíkladem mùe být ulice Jiráskova,
kde byla zrekonstruována silnice.

Bìhem letních prázdnin byly
uskuteènìny dvì akce spojené s naší
základní školou. U staré budovy základní školy na Jakubském
námìstí byl opraven chodník k zadnímu vchodu, kudy
dìti chodí do školy.
Za deštivého poèasí
áci nosili bláto a
do šaten. Souèasnì
s opravou chodníku se
budova školy pøipravila na nové pøipojení
k budované kanalizaci.
Dále došlo na prvním
i druhém stupni základní školy k vybudování elektroinstalace
a datových rozvodù
pro nové poèítaèové uèebny.
     Bìhem podzimních mìsícù se
bude realizovat prodlouení veøejného osvìtlení na ulici Pøíhon.
Bohuel se v letošním roce
s urèitostí nepodaøí dokonèení
krátkého úseku cyklostezky mezi
Kostelcem na Hané a Prostìjovem. Zde dochází k prodlouení
doby k vydání stavebního povolení
na daný úsek. Problém je v tom,
e nedodìlaná èást cyklostezky
se nachází v ochranném pásmu
vodního zdroje a dalším dùvodem
opodìní vydání povolení je vyjmutí
pozemkù ze zemìdìlského pùdního
fondu.

Rekonstrukci vozovky bylo mono
realizovat z toho dùvodu, e v ulici
Jiráskova jsou ji vybudované všechny inenýrské sítì. Místní obèané
si zde navíc ze svých finanèních
prostøedkù vybudovali odstavná
parkovištì pomocí zatravòovacích
dladic. Dále byly v této ulici upraveny okolní plochy silnice, kde byla
zaseta tráva a nasázeny nové stromy.
Na Sídlišti Sport je stále nedostatek parkovacích míst pro osobní
automobily, proto zde došlo k vybudování parkovištì a to pro jedenáct
stání. Parkovištì vzniklo v místì,
kde vozidla stávala na nezpevnìné
ploše, za deštivého poèasí na blátì,
kterým následnì zneèišovala místní
komunikace.

František Horák, místostarosta
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MSTSKÁ POLICIE
Podìkování
Dìkuji poctivé nálezkyni
z Kostelce na Hané za vrácení
tašky s doklady a osobními vìcmi a Mìstské policii v Kostelci
na Hané za doruèení ztracených
vìcí.      Jan Mlèoch, Lešany.
Mìstská policie dohlíí
u pøechodù pro chodce
na bezpeèné pøecházení dìtí.
Ve školním roce mùete vidìt stráníky v ranních hodinách u pøechodù
pro chodce, jak dbají na bezpeènost dìtí. Aby stráníky bylo dobøe
vidìt, nosí na sobì reflexní vestu.

  
    V sobotu dne 22. øíjna 2011 bude v Kostelci na Hané proveden druhý
mobilní sbìr nebezpeèných a problémových odpadù z Vašich domácností.
-

Odebírány budou následující odpady:
staré televizory
- vyøazené pneumatiky
radiopøijímaèe a elektronické pøístroje
- prostøedky na ochranu rostlin (pesticidy)
lednièky, mraznièky                                                - barvy, laky, lepidla
baterie a akumulátory
- øedidla, rozpouštìdla, staré oleje a tuky
chemikálie, staré léky
- zneèištìné obaly, obsahující zbytky
záøivky, výbojky
  nebezpeèných látek                                  
Doba sbìru je 20 minut. Místo a èas pøistavení:
Sídlištì SPORT u vìáku
9.30 9.50 hodin
Mìstská trnice
9.55 - 10.15 hodin   
Autobus. zastávka Za branou  
10.20 - 10.40 hodin   
Tøebízského ul. RD p. Je
10.45 - 11.05 hodin
Smrická ul. u uh. skladù
11.10 - 11.30 hodin
Revoluèní ul. u „prodejny“
11.35 -   11.50 hodin
Prosíme, pøineste Vaše nebezpeèné odpady
v uvedenou dobu ke svozovému vozidlu.
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Dne 25. 6. 2011 byly v obøadní síni kostelecké radnice
pøivítány tyto dìti:
Karolína Kristková
 Jakub Šulc
 Anna Zvozilová 		
 Josef Kuchař
Zuzana Dragonová
 Jakub Hubál
 Lucie Lubičová 		
 Miroslav Řezníček

S programem vystoupily dìti ze souboru Malý Kosíø pod vedením
paní Miluše Dopitové a paní
Hany Tomanové. Na miminka dohlíela zdravotní sestra
paní Vladimíra Køíková.
Dáreèky pro dìti vìnovalo
mìsto Kostelec na Hané,
kytièky pro maminky uvázala
paní ing. Anna Marciánová.
Našim novým obèánkùm
a jejich rodièùm pøejeme do ivota hodnì zdraví, štìstí, lásky.
Lenka Kudláèková, DiS.,
matrikáøka

 
S knihou za zábavou a pouèením!!!
(výbìr z nových knih ve fondu mìstské knihovny)
Däniken, E.

Návrat bohù 2012 - známý autor svìtových bestsellerù se ve své nové
knize zabývá dávným proroctvím starých Mayù, podle kterých má letos
v prosinci nastat konec svìta
Galuška, L.
Poklady Moravy - výpravná dvojjazyèná publikace pøedstavuje pøínos
moravských dìjin a jejich osobností èeské, evropské a svìtové kultuøe
Holmes, L. - A. Zn. Hledám chlapa - témìø tøicetiletá Sára, která se rozhodla, e u nebude
bez lásky ani sama, líèí padesát originálních zpùsobù, jak koneènì najít
toho pravého
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Laudin, R.

Nejkrásnìjší filmová místa køíem kráem po Èesku - pokraèování
úspìšných tipù na výlety vás zavede na místa, kde se toèily filmy Noc
na Karlštejnì, Pelíšky, Jáchyme, hoï ho do stroje a spousta dalších
Lustig, A.
Dívka s jizvou – pøíbìh Jitky Thelénové, vychovávané v Praském ústavu
pro rasovì èisté dívky mistrovsky líèí, jak se èlovìk, poznamenaný tìkým
osudem, dokáe postavit zlu
Mahler, Z.
Nokturno - kniha, podle které vznikl scénáø k filmu Lidice, pøináší sugestivní dokumentární rekonstrukci skuteèného pøíbìhu
tragédie jedné rodiny na pozadí velkých událostí
McKinnon, G. Pomóóóc! Mìním se ve svou matku - kniha s podtitulem
o matkách, dcerách a krizi støedního vìku zajímavým a originálním zpùsobem vyvrací tradièní tvrzení dcer - nikdy nebudu
stejná jako moje matka
Okamura, T. Umìní vládnout - Tomio Okamura ve své knize pøedstavuje svùj
pohled na spoleènost a smìr, kterým by se mìla ubírat
Picat, M. - L. Ne odejdu navdy... - skuteèný pøíbìh, který dojal celou Francii,
líèí boj osamìlé matky, odsouzené k neodvratné smrti, o budoucnost jejích dìtí  
Remešová, M. Iveta Bartošová: „nemìla jsem se narodit“ - rozhovor s reportérkou Blesku Michaelou Remešovou je první Ivetinou opravdu
upøímnou zpovìdí - nic nezkresluje, nic netají
Pro dìti a mláde
Brezina, T.

Ètvrtek, V.
Dickins, R.

Geisler, D.
Werich, J.

Ostrov náhrobkù - nejnovìjší dobrodruství èlenù Klubu záhad
je tentokrát zavádí na opuštìný nehostinný ostrov, kde ze zemì
samy vyrùstají náhrobky
O Kaèence a tlustém dìdeèkovi - rukopis z pozùstalosti autora
vypráví pøíbìhy šestileté holèièky Kaèenky a jejího dìdeèka
Kùò & já - kniha své ètenáøe zavádí do vzrušujícího svìta koní,
kde se dozví vše o klasickém i westernovém jedìní, péèi
o konì, vyjíïkách, skákání, drezuøe, soutìích a mnoho dalšího
Vanda - Šílenì slavná! - ji páté pokraèování pøíbìhù o malé
Vandì, která se nedobrovolnì stává televizní hvìzdou
Fimfárum - tøi filmové pohádky pøinášejí nejen chytré pùvodní
texty a moudrost Jana Wericha, ale také velké mnoství veselých
obrázkù ze stejnojmenného animovaného filmu, navíc prostøednictvím 3D brýlí mùete nahlédnout pøímo do filmového pøíbìhu
Mgr. Zuzana Vyskoèilová
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V sobotu 18. èervna se uskuteènilo ji 20. setkání Kostelcù, tentokrát v Èerveném Kostelci.  První setkání Kostelcù se uskuteènilo v roce 1992 v Kostelci
nad Èernými Lesy. Je to setkání putovní, kadý rok je uskuteènìno v jiné obci
nebo mìstì. V letošním roce se setkání zúèastnilo ètrnáct Kostelcù a to: Èervený
Kostelec, Kostelec u Zlína, Kostelec na Hané, Kostelec nad Èernými lesy, Kostelec
nad Labem, Kostelec nad
Ohøí, Kostelec nad Orlicí,
Kostelec nad Vltavou, Kostelec u Holešova, Kostelec
u Jihlavy, Kostelec u Kyjova,
Kostelec u Støíbra, Vrbatùv
Kostelec a Zboøený Kostelec.
Slavnostnímu zahájení
pøedcházel tradièní prùvod
mìstem, kterého se zúèastnili všichni aktéøi setkání.
Po zahájení následoval bohatý kulturní program, kde
se pøedstavili zástupci všech
pøítomných Kostelcù. Soubìnì s kulturním programem probíhaly i sportovní turnaje. Mìsto Kostelec na Hané reprezentoval folklórní soubor Kosíø
a Malý Kosíø. Vystoupení Kosteleckých souborù bylo na vysoké úrovni, jak
potvrdili diváci velkým potleskem. Dále mìsto reprezentovali dobrovolní hasièi
v soutìi poárního útoku. Zde mui získali první místo, navíc se soutìe
úèastnily i manelky a partnerky hasièù. I ty bojovaly ze všech sil a nakonec
získaly celkovì páté místo (2. místo mezi enami). A kde bude pøíští setkání?
Tentokrát se uskuteèní na Moravì, a to v Kostelci u Kyjova.
František Horák, místostarosta

  
 Na titulní stránce je kresba od malíøe a grafika Josefa Milky z Karlových
Varù. Narodil se 7. záøí 1947 v Lounech. Zabývá se malbou, grafikou a ilustrací. Pøi své návštìvì Kostelce vytvoøil mnoho grafických listù, kreseb
a exlibris. Vytvoøil také krásný soubor leptù Prostìjovsko.
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 Z Kostelce na Hané pocházejí bratøi Antošovi. Josef Antoš se narodil          
15. dubna 1884. Malíø a krajináø v Brnì. Studoval u profesora Steibacha
na malíøské akademii ve Vídni. Po studiích se vydal na studijní cestu do Itálie. Jako krajináø se ve své tvorbì zamìøoval na malbu v plenéru. Umìlecky
ztváròoval hlavnì slovenskou a podkarpatskou krajinu. Pùsobil rovnì v Hranicích na Moravì. Zemøel 14. listopadu 1958 v Øicmanicích u Brna. Druhý
bratr Vladimír Julius Bruno Antoš se narodil 14. dubna 1866. Malíøství také
vystudoval na malíøské akademii ve Vídni u tého profesora Steinbacha.
Nejprve pùsobil v Praze a pozdìji se pøestìhoval do Brna, kde v roce 1928
vystavoval na výstavì soudobé kultury obraz Podzim. Na výstavách Zlínských
salonù v roce 1938 a 1939 vystavoval oleje Klid, Baletka, Do pole, Mladík
s høíbìtem, Houbaøka, Lodní nosièi, Oraèka. Jeho obraz Do polí je umístìn
v pracovnì starosty mìsta Prostìjova. Oba se pùvodnì jmenovali Švyhnos.
Zmìna pøíjmení na Antoš jim byla povolena v roce 1923 Zemskou správou
v Brnì a provedena v matrièní knize farního úøadu v Kostelci na Hané.
 V srpnu pøed 100 lety (1911), byla v Kostelci zaloena tìlocvièná jednota
OREL. U zrodu jejího zaloení stáli dìkan Jan Ryšavý, Rajmund Petr, Jan
Drápal (obecní tajemník a kronikáø) z Kostelce, František Stavìl a Hel. Vodièka
z Bílovic. Zpoèátku vyvíjeli èinnost v soukromých místnostech. Teprve v roce
1913, kdy byl postaven Katolický dùm, mohli naplno rozvinout svoji èinnost,
která byla pøerušena 1.SV. Pøi zaloení mìl Orel 45 èlenù pøispívajících a 64
èlenù cvièících (èlenù, dorostu a ákù obojího pohlaví). V roce 1932, v dobì
rozmachu èinnosti, byl starostou Stanislav Odstrèil (majitel pily), náèelníkem
Alois Kintr, místonáèelníkem Josef Nepustil, náèelnicí K. Drápalová. 2.SV
opìt pøerušila jeho èinnost. Tato se obnovila a po válce, aby v roce 1950
násilnì a definitivnì zanikla sjednocením všech tìlovýchovných a sportovních
organizací pod jedinou s názvem Dobrovolná sportovní organizace Sokol.
 Pøed 120 lety se 21. záøí 1890 v Kostelci narodil uèitel a vlastivìdný pracovník Bohumil Pøidal. Dlouhá léta pùsobil jako uèitel ve Štìpánovicích, kde byl
také kronikáøem. Tam také 6. srpna 1967 zemøel. V dobì protektorátu, kdy
se musel vystìhovat, bydlel v Kostelci, kde také pùsobil jako uèitel. Po válce
se vrátil zpìt do Štìpánovic.
Josef Dolívka

    
  
Malíø, grafik a scénograf Kvìtoslav Bubeník se narodil 29. kvìtna 1922
v Kostelci na Hané. V letech 1938 – 42 navštìvoval Školu umìní ve Zlínì
u profesorù Wiesnera, Hofmana, Miléna a Makovského. Po pøerušení váleèným nasazením na nucené práce v Nìmecku absolvoval v roce 1948 Vysokou
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školu umìlecko - prùmyslovou v Praze u profesora Strnadela, Svolinského,
Tittelbacha a Kaplického. Svou umìleckou dráhu zapoèal vystøídáním rùzných
výtvarných oborù, od skla a keramiky a po dekorativní malbu, stal se výtvarníkem Divadla èeskoslovenského filmu, odkud v roce 1952 pøešel jako jevištní
výtvarník a umìlecký šéf malírny do Národního divadla v Praze, kde pùsobil
ètyøicet let. Pøitom spolupracoval s øadou domácích i zahranièních divadel jako
napø. ve slavné milánské La Scale v Buenos Aires, Peruggii, Wiesbadenu,
Benátkách aj. Na jeho vysokou umìleckou úroveò tvorby scénografie mìlo
vliv i jeho pøátelství s nìkdejší vedoucí osobností naší scénografie Františkem
Tröstrem. Zemøel 19. èervence 1993 ve Dvoøe Králové nad Labem.
Sám K. Bubeník o sobì øekl: „Základy svého umìleckého myšlení jsem získal
v Prostìjovì u svého nezapomenutelného profesora na zdejší reálce – Antonína
Kameníka. Od té doby jsem se vydal sloitou cestou, která vede k umìleckému
poznání. Na rodnou Hanou jsem se vracel velmi sporadicky, ale její atmosféru
jsem pøirovnával k rùzným krajùm tohoto svìta. Divadlo a jeho tajemství se
staly mým hlavním zájmem, ale zároveò s tou tvorbou jsem pokraèoval ve své
malíøské èinnosti a ta se pak prolínala vším, a jsem dìlal cokoliv. Divadlo,
to je podivný svìt, který oivuje a prostorovì umocòuje malíøské, grafické,
architektonické a sochaøské impulsy. Nejde dìlat osamocenì, ale musí se opírat
o promìny jiných umìleckých forem. Divadelní tvorba potøebuje velmi variabilní èinnost, take moje zkušenosti, které jsem nalezl všestrannými studiemi
u rùzných umìleckých disciplín, mne vedly také k rùznorodému vyjadøování
v malbách a v ostatních vyjadøovacích technikách. Moravská povaha u mne
se vdy klonila k rustikálnìjším výrazùm a monumentálnìjším koncepcím.“
Pochopil, e dnešní doba, plná rychlé informovanosti a zmìn ve struktuøe
krajin a lidí, nutí výtvarníka, aby ji pochopil a vidìl komplexnì. e je pøitom
nejtìší zùstat sám sebou, nebo stane-li se domácím a èeským umìlcem, mùe
být i svìtovým.                                                         
Josef Dolívka

  
  
    
Èlenové souboru se v letošním roce zúèastnili mnoha akcí, na kterých s úspìchem prezentují hanácký folklór prostøednictvím lidových písní a tancù z Hané.
V plesové sezónì jsme roztanèili hanácké bály v Hrušce, Kostelci na Hané,
v Kojetínì a agrární ples v Prostìjovì. Jaro jsme probouzeli spolu s rytíøi
na hradì Sovinci. Na Velikonoce Hanáci vymrskali bývalé i souèasné Hanaèky ze
souboru, do prvomájového rána jsme se ji tradiènì prozpívali u cimbálu Pod
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Žudrem v Bílovicích. Spoleènì
jsme køtili nový pramen v lázních
Slatinice. V èervnu jsme se zúèastnili spolu s dìtmi z Malého
Kosíøe jubilejního 20. setkání
Kostelcù v Èerveném Kostelci.
Na zaèátku prázdnin nás deštìm
provázelo mezinárodní setkání
Hanákù a Hanaèek v Doloplazích
u Olomouce. V srpnu jsme tanèili
na festivalu Moravské chodníèky v Napajedlích, na hodech
v Kojetínì a v záøí na hodech v Prostìjovì. Naše lidové tance a kroje obdivovali
zahranièní hosté na vystoupení ve Smricích. Na taneèním soustøedìní nedaleko Kromìøíe jsme pilovali taneèní kroky a novou choreografii za úèasti nových
perspektivních èlenù a èlenek souboru.   
Pokud máte vztah k našim lidovým tradicím, rádi tancujete, zpíváte nebo
se chcete dobøe bavit a spoleènì se souborem poznávat tradièní lidovou kulturu
jiných krajù a zemí, pøijïte mezi nás, scházíme se kadý pátek veèer v tìlocviènì
staré školy v Kostelci.
Prezentaci naší èinnosti mùete nalézt na webových stránkách www.kosir.unas.cz.
Èlenové souboru Kosíø

   
 

28. øíjna t.r. uplyne ji 93 let od vzniku
samostatného èeskoslovenského státu. Jakou
roli mìli pøi jeho vzniku naši legionáøi není
dnes naštìstí nutné zkreslovat a zamlovat.
Kolik lidí ale vìnuje ještì pozornost událostem
I. svìtové války a právì také legionáøùm?
Desítky? Snad dokonce stovky? Stìí - dnešní
doba adoruje zcela jiným hodnotám.
Jako dítì jsem obèas slýchávala vzpomínat otce na moje dva prastrýce, staøenèiny
bratry, oba byli pøímými úèastníky ve válce
a z fronty posílali pohlednice, které se ucho-

vávaly celá léta mezi rodinnými relikviemi.
Moná i proto mne velmi zaujal „ivotopis“
kosteleckého obèana, bílovického rodáka,
velmi zajímavého èlovìka. Proil kus ivota
na ruské frontì, byl legionáøem, prošel
dlouhou cestou z Hané na Hanou pøes velký
kus svìta. Onen mu ji dávno odpoèívá
v pokoji, ale jím sepsaný dokument byl
pøechováván v rodinì a díky jeho dceøi
pøeil dodnes. Nevšední, ètivý a dojímavý
pøíbìh svým významem a dokumentární
hodnotou pøesahuje hranice jedné rodiny
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a z mého laického pohledu by zaslouil
kniní, moná i filmové zpracování.
Díky laskavému svolení dcery autora
vzpomínek mùeme sledovat úasné výpovìdi
èlovìka, který jako mladík narukoval do války, absolvoval cestu z domova na ruskou
frontu pøes Sibiø a Kanadu, po moøi zpìt
do Evropy a domù. Trvala od 3. ledna
1916 do 5. srpna 1920.
Dále následují ukázky z „ivotopisu“, jak
sám autor nazval své dílo. Opisuji pøesnì
tak, jak je uvedeno. Nelze si dovolit v jeho
pamìtech cokoliv opravovat èi dokonce
upravovat. Ztratila by se autentiènost a s ní
by utrpìla hodnovìrnost.
„Je 3. ledna 1916 kolem deváté hodiny
ráno. Dlouhý vojenský vlak XVIII. pochodového praporu 54. pìšího pluku stojí
na nádraí v Olomouci pøipraven k odjezdu
na východní frontu. Kupíme se u otevøených
dobytèákù. Louèíme se u jen pohledem,
zamáváním šátkem se svojími nejdrašími,
s mìstem, s hanáckým krajem. Mnozí z nás

se louèí navdy. Vlak se pohnul a tu jako
na povel neviditelného dirigenta zazní píseò
Kde domov mùj. Zpíváme vroucnì, jako
bychom se modlili, slzy tekou po tváøích,
hrdla se stahují. Netušili jsme, e zpíváme
naši budoucí hymnu. Jedeme bojovat za cizí
zájmy, proti své vùli proti slovanskému
národu ruskému. Neèekaný a úspìšný nástup ruských vojsk na frontì proti 5. divizi,
ku které 54. polní pluk náleel, rozhodl
krátce a bezodkladnì o našem odjezdu.
Smìøujeme k jihu, pøes Maïarsko a pak
nìkterým prùsmykem do východní Halièe
nebo Bukoviny? V noci z 13. na 14. leden
a ráno 14. ledna projídíme malebným
údolím Marmaroš-Sihotským k prùsmyku
Psinskému na vrcholcích Karpat a pak
do rovin Halièe a Bukoviny. K veèeru
jsme dorazili do Kolomeje. Tou dobou leel
zde bratr Jeník v sanitním voze se zranìním
z boje od Raranèe z 10. ledna. Netušil jsem,
e jsme si tu v tuto dobu tak nablízku, stejnì
však bych povolení k návštìvì nedostal.”
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Dále vybírám dvì perlièky, kterými je
celý pøíbìh dojemnì prostoupen.
1. 13. ledna stojí vlak v Marmaroš-Sihoti.
Je zde mnoho ruských zajatcù, jim se asi
moc dobøe nevede. Chodí si však volnì
a obchodují se vším moným. Koupil jsem
od jednoho aluminiový prsten za 80 hal.
Jen proto, abych zajatce podpoøil z toho
mála, co sám mám a také z obdivu nad
umìlecky provedenou rytinou prstene.
2. Druhý a tøetí den pochodu smìrem
k frontì je volno, odpoèíváme a nabíráme dalších sil k poslední etapì své cesty
do první linie. Je zde naše proviantura,
u ní slouí šikovatel Ošádal z Kostelce.
Chodím za ním do stájí, kde nerušenì si
povídáme a vzpomínáme známých z Kostelce. Zde nacházím medailonek panny Marie
Hostýnské ve støíbrném rámeèku, zvedám

jej z koòské mrvy a od toho okamiku jej
opatruji jako talisman, který šel se mnou
do okopù, zajetí, legií a a do vlasti kolem
celého svìta. Snad mne chránil a uchránil
v dobách nejtìších….
Poznámka opisovatele:
Celý pøíbìh od narukování na vojnu do Olomouce, pøes odjezd na východní frontu,
cesta Ruskem na Sibiø pøes Kanadu
a moøe èítá asi 100 stran. Pøi ètení se u ani
nehlídám, ve kterém okamiku se usmívám
a kdy stírám slzy. Strany jsou hustì popsané
na stroji, doplnìné nìkolika soukromými
dopisy, výstøiky z dobových novin, fotografiemi a mapkami. Ostatní text je osobní
a rodinná historie, postøehy z politického
a hospodáøského vývoje, spoleèenského
dìní, profesní dráha apod.
MUDr. Bohunka Buzziová

 
 
monost zúèastnit se pøímého pøenosu
vysílání poøadu Sama doma s Ivou Kubelkovou a poøadu Planeta Jó. Rovnì
jsme si prohlédli studio, kde se vysílá
Kouzelná školka èi seriál Vyprávìj.
K dalšímu opravdu hlubokému záitku
patøila výstava na Novomìstské radnici
na Praze 2 s názvem Neviditelná. Pro
vìtšinu návštìvníkù ojedinìlá. Pøedstavte si, e zhasnou všechna svìtla
a vy se dostanete do neviditelného
svìta, kde ve tmì tmoucí se mùete
orientovat pouze podle hmatu, zvukù
a vùní. Teprve tehdy pochopíte, jaké
je to ít a nevidìt. Poznáte, e nejvíce

Pravidelnì áci 9. roèníkù navštìvují
v mìsíci èervnu na tøi dny naše hlavní
mìsto – Prahu. Bylo tomu také i letos.
Naši devááci mìli monost shlédnout
nejrùznìjší praské památky jako napø.
Vyšehrad, Karlùv most, Praský hrad,
Obecní dùm, Staromìstské námìstí
a mnoho dalších. Navíc jsme absolvovali
divadelní pøedstavení v Divadle Rokoko
s názvem „Viktor Koený aneb Èeský
národ neskoná“ a filmové pøedstavení
„Piráti z Karibiku – Na vlnách podivna“.
K velkým záitkùm patøila dvouhodinová exkurze v Èeské televizi
na Kavèích horách, kde jsme mìli
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informací získáváte právì oèima. A my
jsme si tuto situaci opravdu vyzkoušeli
na vlastní kùi. Neuvìøitelný záitek,
který moná nìkterým návštìvníkùm
zmìní pohled na ivot.

Doufáme, e tyto nové poznatky
získané bìhem pobytu ve velkomìstì
rozšíøí další obzor vycházejícím ákùm
naší školy.
Mgr. Jarmila Marcinová

     
Je 13. èervna 2011, stojíme na nástupišti 9 a 3/ 4. Rodièe nám mávají na rozlouèenou, co nás asi èeká v pøíštích šesti dnech? Po delší cestì do údolí Vranèa u
Nového Hrozenkova jsme koneènì dorazili k hotelu Permoník, který se promìnil
na Školu èar a kouzel. Pedagogický sbor byl v tomto sloení:
- øeditelka školy a zároveò koleje Havraspár - Albusta Percivalka Brumbálová
(Kateøina Humeníková),
- øeditelka Nebelvíru a zástupkynì øeditelky - Minerva McGonagallová
(Alena Kvapilová),
- øeditelka Slunovíru a profesorka bylinkáøství - Pomona Prýtová
(Jana Dufková),                            
- øeditelka Zmijozelu a zároveò i ošetøovny - Poppy Pomfreyová
(Marie Zelinková)
- a øeditelka Mrzimoru a profesorka jasnovidectví - Sibylla Trelawneyová
(Iveta Nìnièková).
Témìø padesát studentù bylo
pomocí kouzelného klobouku
rozdìleno do kolejí. V tìch potom
bìhem celého týdne plnili úkoly
sportovního, pøírodovìdného
i tvoøivého rázu. Kadý den
jsme se ráno sešli na zahájení,
bylo sdìleno bodové ohodnocení
a studenti se dozvìdìli, co je
èeká. Po celotýdenním zápolení
školní pohár získala kolej Nebelvír. Všichni studenti získali
vysvìdèení a sladkou odmìnu.
Celý pobyt na škole v pøírodì
byl zakonèen výletem do Teplických jeskyní. Všichni dojeli domù vpoøádku a plni
dojmù.
Mgr. Kateøina Humeníková
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     Ve dnech 13. – 17. 6. 2011 probìhl
na naší škole projektový týden. áci 4.A
proili tento týden putováním po okolí
svého bydlištì. Týden byl velmi nároèný,
ale i pouèný, dozvìdìli jsme se mnoho
nového a zajímavého nejen o faunì a flóøe
v chránìné krajinné oblasti Kosíø, besedovali
jsme také s Mistrem panem Miroslavem
Srostlíkem - Moravským o kráse døeva.
Prohlédli jsme si zámek a park v Èechách
pod Kosíøem, navštívili jsme Bílou horu
za Bílovicemi. Do jednotlivých oblastí jsme
se dostávali pìšky, jen dvakrát jsme se svezli
autobusem a jednou vlakem. áci si bìhem
týdne dìlali poznámky z putování a na závìr
je zpracovali do portfolia.

Za hodinu jsme dorazili k zámku, kde jsme
se potkali se áky prvních tøíd ZŠ Plumlov
a zazpívali jsme si s nimi písníèky Malièká
su a Beskyde, Beskyde za doprovodu kytary
pana uèitele Weisse. Setkání bylo pøíjemné.
Po chvíli jsme se se áky rozlouèili a zamíøili
k hlavnímu vchodu do zámku, kam si pro
nás pøišel pan  Srostlík, který nás provedl
zámkem a povídali jsme si s ním o døevì.
Zámek v Èechách pod Kosíøem má 89
místností a 18 vìí. Vznikl na základì
staré tvrze. Zjistili jsme, e u vybourané zdi
v zámku byly dveøe, pùvodní omítka byla
rùová a nad ní zelená, pak bílá. V jedné
místnosti je cimbál z Valašské níiny, najdeme zde fialovì bílé kytièkované šaty,
rozpracovaný betlém a další zajímavosti.  
Od roku 1846 sem dojídìl malíø Josef
Mánes, park má rozlohu 21 ha, stromy
jsou zde staré 400 let. V parku najdeme
dva rybníky, nad jedním je jeskynì, kterou
jsme prozkoumali, ale nikam nevede – je
zasypaná. Nad rybníkem jsme vidìli mnoho
váek, cestièka v parku nás zavedla k altánku,
kde maloval malíø Josef Mánes. Hrabìnka
Gabriela si nechala upravit cestu z Èech
pod Kosíøem a do Èelechovic na Hané.

Ukázka zpracování jednoho dne portfolia
ákynìmi Monikou Vlkovou, Martinou
Hofmanovou a Karolínou Musilovou:
Pondìlí – Den plný pøekvapení – nauèná
Mánesova stezka
Nejdøíve jsme se rozdìlili do skupin
a pak nám ji nic nebránilo, abychom vyrazili
po stezce do Èech pod Kosíøem. Cestou
jsme potkávali nauèné tabule, které nás seznamovali s faunou a flórou krajinné oblasti
Kosíø, v parku jsme vidìli velmi vzácnou
borovici osinatou a dozvìdìli jsme se o ní
tyto informace: /pinus aristata/ pochází ze
Severní Ameriky. Jedná se o menší strom,
spíše keø s pokrouceným kmenem. Je velmi
odolný vùèi klimatu – snáší vysoké mrazy
i sucho, je nároèná na svìtlo, roste velmi
pomalu. Nejstarší strom má ji 4750 let.

Pátek – Den zpracování
     Zpracovali jsme naše poznámky do portfolia, musíme øíct, e to všichni mìli moc
pìkné. Na konci bylo vyhodnocení, dostali
jsme odmìny a diplomy, prostì - nádhera.
U se tìšíme na další rok, tak ahóóój a zase
se uvidíme na projektovém týdnu.
Za áky 4. A Mgr. Jarmila Weissová
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V jednom z posledních týdnù školního roku (13. – 17. èervna 2011)
se stovka dìtí 1. stupnì ZŠ Kostelec na Hané zúèastnila projektového týdne
ROBOTI. Program byl následující:
- tanec robotù, výroba kostýmù,
èelenky a identifikaèní karty
robota
- shlédnutí filmu o robotech
a plnìní
úkolu na základì obsahu filmu
(zkouška naslouchání)
- robotí sportovní turnaj
(zkouška zdatnosti)
- umìlecké dílny
(zkouška dovednosti)
- rej robotù a pøedávání certifikátù
Za splnìní úkolù obdreli malí roboti samolepky na svoji identifikaèní kartu.
Kdo získal 10 nálepek, byl pøijat do rodinky robotù. Všichni se snaili zapojit
do projektu podle svých schopností a dovedností a snaha byla odmìnìna nejen
certifikátem, ale i spoleènými záitky. Dìkujeme také všem pomocníkùm z øad
rodièù.
Za organizátory akce Mgr. Michaela Sontáková

 
V uplynulém školním roce se
tøída 3.B spolu s p. uèitelem J.
Brázdilem zúèastnila akce „Pomáháme stavìt dìtský domov“,
která podpoøila stavbu dìtského
domova v Keni. Ve dvou hodinách
pracovních èinností vyrábìly dìti
obrázky na zeï pomocí ubrouskové techniky. Nutno dodat, e se
tohoto úkolu zhostily zodpovìdnì,
všechny obrázky se prodaly a jejich
výtìek byl zaslán na úèet OMDC.
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Dìkujeme. Všechny informace budou dostupné na jejich stránkách www.omdc.cz.
A protoe jsou dìti hravé, uspoøádali jsme pro nì a jejich rodièe v sobotu
18. 6. 2011 výšlap na Kosíø, spojený s øadou úkolù. Pan uèitel nachystal úkoly,
které byly zašifrovány a rozmístìny po trase. Dìti s naprostou bravurností vše
splnily a na vrcholu je èekala sladká odmìna a spousta her. Dìtem pøejeme
mnoho úspìchù v novém školním roce a tìšíme se na další spoleèné záitky.
V druhé polovinì školního roku se opìt rozjede turistický krouek pro 1. stupeò ZŠ. Na spoleèné výpravy a mnoho úspìchù se tìší Vlaïka Suchánková.
Tøídní uèitel Jaromír Brázdil a mluvèí tøídy Vlaïka Suchánková

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Kostelec na Hané
    
Místo na okraji Kostelce, kterému se dlouho øíkalo „U obrázku“, znovu oilo. V nedìli
7. srpna se na polní cestì za èistièkou odpadních vod konala malá slavnost. Na stromì
tam opìt visí vyobrazení Panny Marie Svatohostýnské s prosbou o pomoc a ochranu,
doplnìné struèným pøíbìhem z dávné války. Pamìtníci si vzpomenou, e podobný obraz
tady býval ještì pøed pùl stoletím, ale pak ho znièili vandalové. Nový obrázek poehnal
kostelecký faráø P. Stanislav Matyáš. „ehnání není ádná magie. Je to blahoøeèení
a pøipomínka toho, e Bùh je stále s námi a pomáhá nám“ øekl.
Historik Jan Znebejanek byl kostelecký obèan a v roce 1758 ho zabili Prusové, kteøí
za sedmileté války 1756 – 1763 tìce drancovali také Hanou. Nepøátelé chtìli dobýt
Olomouc a do boje mìl zasáhnout i pruský husarský pluk, který mìl leení v Kostelci.
Prusové se rozhodli pro utajený noèní pøesun, aby mohli ráno pøekvapivì zaútoèit, ale
v neznámé krajinì potøebovali prùvodce, který by je dovedl k olomoucké pevnosti. Vybrali
si Jana Znebejanka.
Miloslav Peterka popisuje povìst o hanáckém hrdinovi takto: „Naposledy se Znebejanek
úzkostlivì ohlédl po svém gruntì. Ji pøed lety pøi svém prvním taení mu ho Prusové
vydrancovali. Jak bude dnes?
Znebejanek se rozhodl: Pomstí
se Prusùm za všechny útrapy
a pøíkoøí, které páchali na jeho
krajanech. Za všecky, kteøí se
nevrátili, za chlapce i za konì.
Celou noc vodil Prusy kolem
Kosíøe. I hvìzdy mu pøály.
Nebe bylo zamraèené a vojáci
nemohli kontrolovat smìr cesty.
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Po strastiplné pouti ráno zase vidìli vì svatojakubského kostela. Oprátkou, kterou byl
bìhem cesty pøipoután k sedlu pruského dùstojníka, povìsili Znebejanka na nejsilnìjší
vrbu u cesty k Plachému mlýnu“.
Dnes má Kostelec opìt své místo „U obrázku“. Parta místních nadšencù, kteøí celou
akci zorganizovali, oivili nejen pøíbìh z dìjin, ale i silné lidské osudy, které patøí do historie
mìsta. Není to jejich první poèin. U je za nimi vidìt kus práce, napøíklad opravený
památník v Hájku legionáøù u Rome, který pøipomíná událost z napoleonských dob.
František Smutný

    
      
V tradièním termínu – na kostelecké
hody, ve dnech 27. a 28. 8. se konala ji 55. chovatelská výstavní akce,
poøádaná místní ZO ÈSCH v Kostelci
na Hané. Byla to 11. okresní výstava
mláïat králíkù, spojena s místní výstavou holubù a drùbee. Naše výstavy
se ji tøetím rokem konají v našem
novém zázemí – v prostorách farního
dvora a zahrady. Chtìli bychom touto
cestou podìkovat Kostelecké farnosti
za poskytnutí tohoto azylu a následné
uzavøení dlouhodobé smlouvy o pronájmu
prostor. Bylo to v období, kdy jsme
po dlouhodobém pùsobení v zahradì kina (obecnì
„Za Kaákem“) dostali v roce
2008 od tehdejší Rady mìsta
neèekanou výpovìï z nájemní smlouvy nìkterých
pro nás dùleitých prostor.
Tehdy jsme se rázem stali
bezdomovci.
Chovatelská organizace
v Kostelci na Hané pracuje
nepøetritì od roku 1954.

I kdy první zmínky o chovatelském
spolku v Kostelci existují ji z roku
1937. V roce 1991 po úmrtí jednatele
pana Rajtra a odchodu z funkce dlouholetého pøedsedy pana Snášela - byl
na výroèní schùzi organizace zvolen
nový výbor, který s malými zmìnami
pracuje dodnes. Velmi citelný byl odchod
našich pøedních èlenù pana Zdeòka
Snášela, Josefa Jurníka a nedávno
Miloše Koèího.
V 90. letech patøila naše organizace k nejlepším na okrese Prostìjov.
O její dobré èinnosti se vìdìlo i daleko

16

za hranicemi okresu. Velmi nás potrápila
výmìna generací. V souèasnosti máme
z celkového poètu 18 aktivních èlenù
8 mladých chovatelù (mladé poèítáme
do 40 rokù vìku). Chtìli bychom vyzvat
mladé lidi z Kostelce a okolí, kteøí
doma chovají nìco ivého – od køeèkù
a po psy, aby se k nám pøidali. Vdy chovatelství pomáhá vychovávat
mladé lidi ke vztahu k ivotu, k pøírodì
vùbec a pomáhá utváøet odpovìdnost
a cílevìdomost èlovìka. Mùete nás
kontaktovat na adrese: ZO ÈSCH
Kostelec na Hané nebo na telefonním
èísle 603 235 780.
Prùbìh výstavy – bylo vystaveno 175
králíkù, 75 ks holubù a 45 ks drùbee.

Posuzování zvíøat provedli delegovaní
posuzovatelé v sobotu dopoledne.
Udìlili celkem 26 èestných cen. Je
to ocenìní exteriérové kvality zvíøete.
Pro veøejnost byla výstava pøístupná
v sobotu odpoledne a hlavnì v nedìli,
za krásného poèasí. Podle vyjádøení
návštìvníkù se výstava konala ve velmi
pìkném prostøedí a mìla dobrou úroveò.
Dìkujeme všem sponzorùm, kteøí
pøispìli ke zdaru této akce a také
dìkujeme všem návštìvníkùm, kteøí
pøišli v hojném poètu. Bez nich by
tato akce byla jen strohou záleitostí.
Tìšíme se na shledanou v roce 2012!
Výstavní výbor

      
   
Po letní pøestávce, která byla nejen ve znamení odpoèinku, ale i intenzivní fyzické pøípravy, vstoupil Kostelec do nové sezóny v zastoupení kategorie
miniházené, mladších ákù, staršího dorostu a muù A+B.
Miniáci
Drustvo miniházené hraje turnajovým zpùsobem a to nepravidelnì 1x za 14
dní. V minulé sezonì se nám podaøilo sestavit výbornou partu, která táhla
za jeden provaz. Rádi pøivítáme celoroènì ve sportovní hale holky i kluky,
roèníky 2001 - 2004, kteøí by chtìli zkusit házenou.
Mladší áci
Drustvo mladších ákù je sloeno z hráèù, kteøí v minulém roèníku nastupovali
v kategorii miniházené. Pod vedením trenérù Leoše Havlíka a Vlastimila Hrabala,
se drustvo v minulém roèníku umístilo na všech turnajích na 1. místì a pouze
na celorepublikových pøeborech ÈOS se umístilo na 2. místì. Pro všechny hráèe
bude pøechod do mladších ákù velká zmìna z dùvodu zmìny herního systému,
pøesto vìøíme, e drustvo naváe na výborné výsledky z minulé sezony.
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Starší dorost
Hráèi, v minulém roèníku hrající 2. ligu mladšího dorostu, budou nastupovat
v soutìi staršího dorostu Jihomoravského svazu. Trenér Miloš Dofek s hráèi
tak bude muset cestovat na utkání, která se hrají pøevánì v okolí Brna a to
turnajovým zpùsobem. Velmi dobrých výkonù našeho hráèe Marka Dostála si
všimlo extraligové HC Zubøí, a poádalo o hostování hráèe do 1.ligy mladšího
dorostu, na kterém jsme se dohodli. V minulé sezonì ji nastupoval v 1.lize
mladšího dorostu za Cement Hranice Jan Smékal, který je ji starší dorostenec
a mùe nastupovat v muské kategorii. V úvodních utkáních B mustva vstøelil
ji 11 branek a je druhým nejproduktivnìjším støelcem - gratulujeme.
Mui
Zásadní zmìnou prošli zejména mui A. Po ukonèení spolupráce s trenérem
Hándlem, vedení klubu angaovalo Milana Varhalíka jako hlavního lodivoda.
Z hráèù odešel do Prostìjova Jiøí Kosina a do Litovle Marek Šuba. Dále pak
na hostování do Litovle odešel Jan Paták. Do nové sezony 2.ligy muù vstupujeme po nevydaøené sezonì v 1.lize a oslabeni o nìkolik hráèù. Pøesto je naším
cílem se pohybovat v horní polovinì tabulky. Domácí zápasy budeme hrát jako
vdy v nedìli 10:30 hodin a to: 16.10.2011 HK Ivanèice, 13.11.2011 SHC
Malomìøice, 27.11.2011 TJ Tatran Bohunice, 11.12.2011 TJ Sokol II Prostìjov.
Vìøme, e v nadcházejících bojích se bude nadále daøit všem kategoriím, ale
hlavnì popøejme mnoho úspìchù nejmenším házenkáøùm, kteøí teprve zaèali
házenou okoušet. Výsledky našich drustev mùete najít na níe uvedených
odkazech. Miniházená, mladší áci a mui B - http://www.stmsh.chf.cz/, Starší
dorost - http://www.jmsh.chf.cz/, Mui A - http://www.chf.cz/.
Na závìr je rovnì nutné podìkovat všem, kteøí se podílejí na chodu klubu
a na organizaci jednotlivých sportovních akcí. Dìkujeme zejména všem trenérùm
za jejich obìtavou práci ve svém volném èase a velkou trpìlivost.
Petr Kudláèek

   
    
   V sobotu 23. èervence se na høišti FC Kostelec u pøíleitosti oslav 80-tých
narozenin p. Jiøího Grepla konalo slavnostní sportovní odpoledne na poèest
oslavence – nestora kostelecké kopané a známého kronikáøe. Celou akci
zabezpeèilo vedení FC Kostelec i s exhibièním fotbalovým zápasem na závìr.
Hlavní postavou celého odpoledne byl u osmdesátiletý Jiøí Grepl, který
v kostelecké kopané pùsobí takøka od zaloení klubu a to coby ák, trenér,
rozhodèí a v poslední dobì jako funkcionáø Kostelce na Hané i OFS v Pv.
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Z 80-ti pozvaných Jirkových kamarádù, spoluhráèù, pøátel a pøíznivcù kostelecké kopané se jich
pøes 40 omluvilo hlavnì ze zdravotních dùvodù,
navíc bylo období dovolených atd. Pøesto je tøeba
se zmínit alespoò o návštìvì ètyøiadevadesátiletého
p. Jakuba Hochvalda, Jirkova vìrného souputníka
a zakladatele Kostelecké kopané, kterého pøivezla
na vozíèku jeho dcera s manelem (jmenovaný
v poslední dobì ije v DD a pohybovì je na tom
špatnì). Dále pøijel poblahopøát vánì nemocný
(za rok mu bude 80 let) Pepa Vágner - v 60. letech
jeden z nejlepších obráncù na okrese a dnes u
jeden z posledních ijících Jirkových spoluhráèù –
bohuel po projetí brány do areálu stadionu, kdy ho
ze vezl autem, se mu udìlalo velmi špatnì a rychle musel navštívit ošetøovnu
v nemocnici. Pepo, dìkujeme a pøejeme brzké uzdravení.

Na snímku vidíte kostelecké „staré pány“ proti výbìru internacionálù okrsku
Pv. Co se týèe rozhodèích, jistì poznáte známé, kdysi fotbalisty Kostelce, poté
rozhodèí p. Karla Kreisla, Edu Krolla a Zdenu Protivánka. Jen pøipomenu jména
domácích – v brance Jiøí Grepl (Mía) – ve své tradièní výstroji, kdy hájil barvy
Kostelce v 60.-70. letech, dále Drápal Josef (76let), Synek Milan, Jamrich
Zdenìk, Zrostlík Petr, Manšík Viktor, Stanek Jozef, Hynek Ladislav, Kubíèek
Pavel, Drápal Mojmír, Ing. Kintr Jiøí (75 let). Na støídání byli pøipraveni: Krupa
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Petr, Lének Oldøich, Horák Jiøí, Synek František, Páleník Petr, Melka Roman,
Píchal David, Vychodil David, Menšík František, Píchal Jiøí a Loubal Josef.
Mustvo vede trenérská dvojice Jaroslav Vyhlídal a Mojmír Drápal.
Co se týèe samého utkání, zkušení hosté zvítìzili 6:0, i kdy 1. poloèas
byl jen 1:0. Jen podotýkám, e za domácí nastoupilo pøes 20 hráèù – závìr
zápasu dohrávalo 11, polovina odstoupila s rùzným zranìním a jen ze zajímavosti - dokud 1. poloèas naši ještì staèili po fyzické stránce, tak stav odpovídal
celkovì dané høe. Posledních 20 minut 2. poloèasu u jsme opravdu nestaèili
a soupeø nám dal 4 branky, a to hrál a do konce nejstarší hráè Josef Drápal
a „univerzál“ týmu Pepa Loubal. Nutno pochválit všechny ètyøi brankáøe, zejména Oldu Lénka a Jirku Horáka, ale v obranì „pokud to šlo“ byl nejlepší Petr
Zrostlík, Zdena Jamrich, Milan Synek a Jiøí Kintr.
Vrame se ale jen krátce k našemu oslavenci. Gratulantù bylo opravdu
mnoho a co se týèe hostù za mìsto Kostelec, vystoupil starosta p. Ladislav
Hynek a pøedal krásný dárek - koš, poblahopøál a podìkoval za vše, co oslavenec pro Kostelecký sport udìlal a popøál mnoho dalšího zdraví a úspìchù.
Dále vystoupili zástupci OFS PV pan Mikulka a Dvoøáèek a pøedseda OFS
pan Vladimír Trunda, dále pøedseda FC Kostelec p. Stanislav Píchal se èleny
výboru, kteøí pøedali krásný dort, sklenìnou plaketu a pamìtní dres Kostelce
na památku. Nakonec vystoupil pøedseda Krajského fotbalového svazu Ing. Koutek, který vysoce vyzvedl zaslouenou práci našeho oslavence a popøál mnoho
dalších úspìchù.
Velký ohlas sklidil tzv. medailonek p. Jiøího Grepla neboli báseò k 80. výroèí našeho oslavence v podání p. Jaroslava Vyhlídala. Následovala Kostelecká
fotbalová hymna se zamìøením na Jirkovi oslavy s názvem Kostelecká kopaná
(25 slok) na motivy známé písnì „studentská halenka“, kdy nám skladatel (autor) èást i osobnì zazpíval. Na závìr slavnostního odpoledne následovala tzv.
„Miova tombola“ – krásné ceny od jídla a po pití a dále smìs sportovních
soutìí o hezké ceny. Akce se zúèastnilo kolem 150 spokojených divákù.
Váení ètenáøi, odpoledne rychle uplynulo, veèer byl tu, ale domù se jít stále
nechtìlo, rozcházeli jsme se a kolem pùlnoci, ale spokojeni, nìkteøí moná
utahaní nebo u i „unavení“. Tak nám uplynulo jedno krásné odpoledne, na které
nás bude vìtšina ještì dlouho vzpomínat. Opravdu, co já vím, v Kostelci u
taková „sportovní“ oslava dlouho nebyla a asi tak brzy ani nebude. Na závìr
je nutno podìkovat všem, kteøí se na zabezpeèení celé akce podíleli, zejména
èlenùm výboru FC Kostelec. Gratulanty byli i èlenové z redakce Prostìjovský
týdeník, Prostìjovský veèerník a Deník.
Jirkovi ještì jednou na závìr dìkujeme za jeho celoivotní práci pro Kosteleckou kopanou a hlavnì hodnì zdraví, štìstí, spokojenosti a rodinné pohody
pøejí fotbalisté s pøíznivci Kostelecké kopané.
PhDr. Jaroslav Vyhlídal
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Váení Kosteleèáci,
dostalo se Vám do rukou další vydání
Kosteleckých novinek a jak se ji stalo
dobrým zvykem, tak i v tomto èísle si
mùete pøeèíst o èinnosti kosteleckých
hasièù. V posledním èlánku jsme shrnuli
èinnost za období od poèátku roku
do 2. èervna a v tomto na pøedchozí
naváeme a pokusíme se Vám prezentovat naši èinnost do 12. záøí.
To, co dìlá kostelecké hasièe
hasièi, je zásahová èinnost. K datu
psaní èlánku máme na svém kontì ji
34 zásahù, tedy pøesnì jednou tolik,
ne v èervnu. Vyjídìli jsme pøevánì
k likvidaci obtíného hmyzu, káceli
jsme spadlý strom, èerpali zatopený
sklep, hasili stoh i pole. Z vánìjších
událostí stojí za zmínku poár kuchynì
v rodinném domku v Èechách pod Kosíøem v noci z 3. na 4. záøí. Dalším
váným a nevšedním výjezdem byl pád
ultralehkého letadla na Stichovickém
letišti 11. srpna odpoledne. Èlenové
naší jednotky byli na místì jako první
a mimo jiné poskytovali první pomoc
velmi tìce zranìnému pilotovi.
Kromì zásahové èinnosti se samozøejmì snaíme reprezentovat naše mìsto
i na poli soutìním. Na jubilejním 20.
setkání Kostelcù v Èerveném Kostelci
jsme v hasièské soutìi vybojovali
zlaté medaile a naše eny (drustvo
sloené z našeho doprovodu cca 30

minut pøed soutìí) ve své kategorii
obsadily krásné a vlastnì i neèekané
druhé místo. Kromì toho jsme letos
zaèali jezdit i na soutìe v kategorii
TFA, jinak známé pod názvem elezný
hasiè. Disciplíny v tìchto soutìích
provìøují fyzickou zdatnost hasièù.
Nepatøíme sice mezi špièku, ale za své
výkony se nemusíme stydìt.
V noci z 10. na 11. záøí jste si mohli
všimnout nezvykle velkého hemení
hasièù. Právì na toto datum toti pøipadl ji 7. roèník soutìe o „O hanáckó
sekyrko“. 14 tøíèlenných drustev
dobrovolných hasièù z Olomouckého a Jihomoravského kraje se utkalo
v 7 disciplínách, které provìøily jejich
teoretické i praktické znalosti. Prvním
úkolem bylo rychlostní ustrojení a vázání
uzlù. Poté se u èelechovické zbrojnice
soutìící museli popasovat s tìkou
dopravní nehodou dvou osobních automobilù. U lutotínského splavu byla
pøenosná lafetová proudnice a simulovaný
poár rafinérie. Mezi Pøemyslovicemi
a Pìnèínem spadlo elektrické vedení
na osobu, v Pìnèínì hoøel benzín
a Èechy pod Kosíøem byly oddychové,
psaly se zde toti testy. Jako závìreènou
teèkou byl únik páry a evakuace osob
v kostelecké staré škole. Kadá z tìchto
disciplín byla pøipravena tak, aby soutìící museli pracovat jako u reálného
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zásahu a pøedvedli tak své dovednosti.
Po bezmála dvanáctihodinovém klání
se na prvním místì umístilo drustvo
z Vrahovic a putovní hanáckou sekyrku
za nejmenší poèet trestných bodù si
odvezli hasièi z Omic u Brna. Dovol-

te mi tímto, abych podìkoval všem
sponzorùm, poøadatelùm i soutìícím,
z nich kadý mìl nemalý podíl na tom,
e soutì se opravdu povedla. Další
informace o naší činnosti naleznete
na www.hasiciknh.cz.
Petr Látal, velitel sboru a JPO II

22

23

24

Slavnostní zahájení výstavby
vodovodu a kanalizace

Folklórní soubor Kosíř

ZŠ - Exkurze Praha

ZŠ - Škola čar a kouzel v Bradavicích

ZŠ - Aktivity 3.B

55. Chovatelská výstava v KnH
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