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Otevření hasičské zbrojnice
V sobotu 26. června zástupci města
předali novou hasičskou zbrojnici
kosteleckým hasičům do užívaní.
Příprava realizace hasičské zbrojnice
začala již v roce 2017. Vše začalo
projektem, který musel odpovídat
požadavkům daných na výstavbu
nových hasičských zbrojnic. Po
vydaném stavebním povolení jsme
v únoru 2020 položili základní kámen
nové hasičské zbrojnice a začali s realizací stavby. Na konci června roku 2021 byla
stavba dokončena, a tak mohla být předána našim hasičům k užívání. V nové hasičské
zbrojnici mají hasiči k dispozici tři prostorné garáže pro zásahová vozidla, věž na sušení
hadic, skladovací prostory, dílny, prostorné šatny včetně odpovídajícího sociálního
zázemí. Je zde i kancelář pro velitele jednotky a zasedací místnost, která je určena na
různá školení v rámci jednotky a případná jednání krizových štábů. Samotného předání
hasičské zbrojnice se zúčastnil starosta města František Horák, místostarostové města
Ladislav Hynek a Filip Štrunc, za Olomoucký kraj I. náměstek hejtmana Ol. kraje Ivo
Slavotínek, krajský ředitel HZSOL Karel Kolářík, ředitel ÚO Prostějov HZSOL Marek
Sobek a zástupci SH-ČHMS. Dále byli přítomni zastupitelé města a zástupci
dobrovolných hasičů z okolních obcí. Novou budovu požehnal biskup p. Hrdlička
společně s místním farářem p. Šimarou.
Celkové náklady na výstavbu hasičské zbrojnice činily 26 000 000,- Kč.
Z Ministerstva vnitra ČR jsme obdrželi dotaci 4 500 000,- Kč a z Olomouckého kraje
na základě dvou individuálních žádostí o dotaci jsme celkem obdrželi 4 000 000,- Kč.
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kontejnery na bioodpad
U sběrného dvora jsou umístěny dva
kontejnery na bioodpad. Jeden kontejner je
určen na trávu a listí a druhý je určen na
větve. Na kontejnerech je zřetelně napsáno,
co do kterého patří. „Není možné to
přehlédnout“. Tím, že takto někteří občané
míchají bioodpad, vzniká městu problém,
jak s takovým odpadem naložit. Kontejnery
se musí ručně přebrat, jinak nám tento
odpad jeho zpracovatelé nevezmou. Pokud
bude k tomuto docházet nadále, budeme
nuceni tyto kontejnery umístit do uzavřeného areálu bývalé ČOV. Kontejnery tak budou
přístupny občanům jen v době otevření sběrného dvora. František Horák, starosta města
Ořez habrů na hřbitově
Linie 14 habrů u hlavního vchodu
hřbitova již prorůstala přes oplocení
a zasahovala až k hrobům. Tento liniový
prvek bylo zapotřebí razantně zmladit.
Dřevinný vegetační prvek hluboké
zmlazení zvládne a při jeho opakovaném
řezu nás jistě brzo odmění krásným
mohutným
živým
plotem.
Plochy
účelového zařízení, kterými hřbitovy jsou,
patří do soustavy sídelní zeleně a mnohdy
jejich správa a údržba je zanedbávána. Splnění úkolu jsem zadal Ing. Vojtěchu
Václavíkovi (stromolezec, arborista), který již pro obec prováděl výškové práce na
lípách u sportovní haly a před základní školou a Bc. Markéta Horák Vondálové, která
si vyzkoušela správcovství zeleně v praxi. František Horák, starosta města
Elektrooskar pro Kostelec na Hané
V rámci Olomouckého kraje město Kostelec na Hané dosáhlo nejlepšího výsledku v
soutěži ELEKTROOSKAR. Soutěž uspořádala společnost ELEKTROWIN a.s. - ve
sběru vyřazených elektrozařízení.
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V kategorii "Obec od 2 500 do 9 999 obyvatel" jsme zvítězili s největším
175 % nárůstem elektro spotřebičů při meziročním srovnání mezi roky 2019 a 2020.
Občané odevzdali v roce 2019 3,98 tun elektro spotřebičů a v roce 2020 10,94 tun
elektro spotřebičů.
Slavnostního vyhlášení výsledků se za město Kostelec na Hané zúčastnil starosta
města Mgr. František Horák a referent životního prostředí Jiří Koutný. Starosta města
převzal z rukou Ing et. Ing. Martina Šmídy radního Olomouckého kraje a zástupců
firmy ELEKTROWIN a.s. sošku Elektrooskara a finanční odměnu 20 000,- Kč pro naše
město. Zde bych chtěl poděkovat všem občanům našeho města za tento výsledek. Jsem
velmi rád, že vzorně třídíme odpad, o čem svědčí získané ocenění.
František Horák, starosta města
INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Městský kamerový a dohlížecí systém
V průběhu jarních a letních měsíců letošního
roku došlo v našem městě k instalaci I. etapy
městského kamerového dohlížecího systému,
jehož primárním cílem je zajistit větší bezpečnost
občanů města a ochranu veřejného majetku města.
Ve spolupráci s Městskou policií v Kostelci na Hané byly vytipovány celkem 4
lokality, které byly pro vybudování kamerového systému vhodné. Jedná se o:
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

Lokalitu v okolí budovy radnice vč. parku s altánem
Lokalita v okolí sokolovny
Část sportovního areálu – okolí jednotlivých sportovišť
Okolí staré budovy ZŠ vč. přilehlého parku

Do všech výše zmíněných míst byly instalovány kvalitní 8 MPx kamery, které svou
technologií umožňují získat kvalitní obraz i za snížených světelných podmínek a splňují
všechny parametry dané krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje k zajištění
kompatibility se systémy Policie ČR.
Přístup ke kamerovým záznamům má výhradně Městská policie Kostelec na Hané
a Policie ČR, a to pomocí všech dostupných zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet
apod.).
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Na tuto investiční akci jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci
dotačního titulu „Podpora prevence kriminality“ ve výši 89 600 Kč. Celkové náklady
na zřízení I. etapy městského kamerového dohlížecího systému dosáhly částky bezmála
310 tis. Kč.
Filip Štrunc, místostarosta města

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Bauer, Jan

Královská štvanice – V lesích kolem Křivoklátu
pořádá král Jan Lucemburský štvanici na jeleny,
během níž je zabit královský lovčí. Šlo jen o
nešťastnou náhodu nebo o úmyslnou vraždu? Král
se domnívá, že obětí se měl stát on sám a povolává
svého oblíbeného vyšetřovatele, královského
soudce Melichara z Roupova s žádostí, aby
údajného vraha dopadl.

Caplinová, Julie

Čajovna v Tokiu – Další kniha ze série Romantické
útěky čtenáře tentokrát zavede do exotického
Japonska. Vášnivá fotografka Fiona vyhraje
čtrnáctidenní cestu do Tokia, jenže na místě s
hrůzou zjistí, že jejím průvodcem je muž, který jí
před deseti lety zlomil srdce – přitažlivý a úspěšný
fotograf Gabe…

Jacobsová, Anne

Panský dům. Návrat – Závěrečný díl čtyřdílné ságy.
Augsburg 1930. Marie a Paul Melzerovi jsou
šťastní a jejich láska je silnější než kdy jindy. Ale
kvůli globální ekonomické krizi a obtížným dobám
musí Paul bojovat o přežití své textilní továrny.
Když onemocní, Marie zakročí a zachrání
společnost před zkázou, protože jde o osud celé
rodiny.

Janečková, Klára

Francouzský manžel – Oblíbená česká autorka
přichází s novou knihou. Hlavní hrdinku, milovnici
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záhad, Kamilu Oliverovou, osloví mladá cizinka
pátrající po své kamarádce. Kamila se rozhodne
pomoci, ale čeká ji nelehký úkol. Sblížit se s
podivínským starším Francouzem a zjistit, kam se
poděla jeho předchozí žena, po níž jako by se slehla
zem.
Lapena, Shari

Její konec – Stephanie a Patrick, bohatí a spokojení
manželé, se nedávno stali rodiči dvojčátek. Idylu
však naruší žena z Patrickovy minulosti a s ní děsivé
informace o jeho první manželce, která podle ní
nezemřela nešťastnou náhodou. Patrick možná lže,
možná i vraždil a možná se to chystá udělat znova…

Mayne, Andrew

Dívka pod hladinou – Nejnovější thriller od autora
bestselleru Šelma. Potapěčka Sloan McPhersonová
je ve vodě jako doma. Jednoho dne se však ocitne
zároveň v roli svědkyně i podezřelé. Do kanálu
někdo hodí zavražděnou mladou dívku, kterou
kdysi znala. Kolegové od policie teď sledují každý
její krok – a vrah taky!

Mlynářová, Marcela

Bez bontonu, bez konvencí – Oblíbená autorka řady
populárních humorných knih přichází s novým
titulem. Opět v něm vypráví o svých
pozoruhodných příhodách, o dobrodružných
cestách po krásách naší země, o radostech
a strastech prožívaných na své chalupě, o životních
vrcholech, pádech a zvratech. Autorka potvrzuje, že
není podstatný věk, ale přístup k životu.

Reganová, Lisa

Dívka beze jména – Když detektiv Josie Quinnová
dorazí na místo činu, je zděšená brutalitou útoku.
Oběť bojuje o život a novorozené dítě zmizelo. Na
jiném místě se snaží ukrýt vyděšená mladá žena, ale
neví kdo je, kde se vzala ani čeho se tak bojí. Je
dívka beze jména svědkyně, podezřelá, nebo možná
budoucí oběť?
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Šmehlík, František

Slyšet jeleny zpívat – V horské osadě v Beskydech
byla nalezena brutálně zavražděná dívka. Vše
nasvědčuje tomu, že se stala obětí sexuálního
maniaka. Šéf ostravské mordparty Miroslav Lada
dojde k přesvědčení, že vrahem musí být někdo z
místních. Jeho tým rozplétá vztahy mezi sousedy
a souvislost s drogovým byznysem. Stihnou to dřív,
než vrah udeří znovu?

Špitálníková, Nina

Svědectví o životě v KLDR – Koreanistka Nina
Špitálníková přináší sedm rozhovorů se
severokorejskými uprchlíky. Kniha představuje
mimořádně cenný a unikátní příspěvek k poznání
jednoho z nejtužších autokratických režimů na
světě. Životní osudy sedmi zpovídaných uprchlíků
jsou mimořádně pestré.

Pro děti a mládež
Dvořák, Václav

Písečníci a bludný asteroid – Když vyrostete v
sirotčinci na zaostalé planetě Písečnice, nemáte
zrovna super vyhlídky. Ledaže… Ledaže by se k
vaší planetě blížila mezihvězdná loď a vy jste
dostali pozvánku na palubu. Potom si musíte vybrat:
navždy odletět a studovat na vesmírné akademii pro
tajemné pátrače, nebo zůstat a pokusit se odhalit
tajemství své minulosti.

Komára

A pak na mě mrkla – Timon, malý kluk s úžasnou
fantazií, vyráží s rodiči na prázdniny k moři. Na
pláži je spousta zábavy, může dělat z písku
bábovičky, stavět hrady anebo… vytvořit
obrovitánskou velrybu, jakou svět neviděl. Jenomže
to není jen tak obyčejná velryba. Tahle velryba je
totiž nejlepší Timonova kamarádka, která ho vezme
na vyjížďku snů.

Lebeda, Jan

Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka –
Nejnovější příhody skřítka Medovníčka, Medulky
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a Medulínka doplněné půvabnými ilustracemi.
Tentokrát si děti přečtou o tom, jak Medulínka
unesly zlé africké včely a jak skřítci dostali nápad
založit nemocnici pro zvířátka.
Pilkey, Dav

Dogman. Pán blech – Nejlepší psolicajt na světě
musí opět do akce. Ve městě totiž řádí nová banda
zloduchů, se kterými je potřeba udělat krátký
proces. Naštěstí Dogman není sám – do boje se zlem
se spolu s ním vydává jeho parťák Superkotě a robot
Retard. Spojí se dokonce i s největším padouchem
Péťou.

Zapata, Mariana

Rytmus, já & Malychin – Když šestadvacetileté
Gaby brácha nabídne, aby s jeho kapelou jela na
turné, nerozhoduje se dlouho. Dvě kapely, tři
kontinenty, devadesát dní. To bude brnkačka!
Kdyby jen Saša Malychin, zpěvák té druhé kapely,
neměl tak nádherné tělo… výjimečnou osobnost…
a nebyl tak neskutečně vtipný… Nezamilovat se do
něj je zkrátka fuška.

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který
najdete na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
V Kostelci funguje první veřejná knihovnička
Muzeum a galerie v Prostějově společně s naší
městskou knihovnou připravilo na prázdniny novinku.
U Červeného domku Petra Bezruče můžete od začátku
července nově najít veřejnou knihovničku. Nachází se
hned vedle vchodu, pod stříškou s posezením a slouží
všem návštěvníkům i kolemjdoucím. Knížky si můžete
prohlédnout, prolistovat, samozřejmě odnést domů nebo
naopak přinést knihy vlastní, které už máte přečtené a které
by mohly udělat radost dalším čtenářům. Je to skvělá
příležitost, jak dát knihám další šanci.
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Knihovničce se i přes krátkou dobu své existence v Kostelci daří a dostává se do
povědomí i blízkého okolí. Během prázdnin do ní přibylo mnoho nových titulů a spousta
knih zase našla své nové majitele.
Zuzana Valášková, knihovnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Začínáme spolu
Máte strach, jak vaše dítě zvládne
nástup do základní školy? Obáváte se,
jestli bude všechno umět a bude se do
školy těšit? Právě pro rodiče a jejich děti,
které nastupují do prvního ročníku, pořádá
naše škola den plný her, zábavy (pro děti)
a informací (pro rodiče). Určitě není na
škodu potkat se „nanečisto“ a vyzkoušet si
a dozvědět se, jaké to vlastně bude.
Program už druhým rokem probíhá ve
Smržicích na hřišti, kde máme výborné zázemí. Děti si vyzkouší nejrůznější hry,
tvoření, dozví se tak trochu, co je ve škole čeká. Rodiče se mohou zeptat na vše, co je
zajímá a také si mohou vyzkoušet stmelovací hry. V závěru jsou pak děti slavnostně
pasovány na školáky a předvedou společnou choreografii, kterou si připravily. Rád bych
tímto poděkoval všem kolegyním, které se na akci podílely, zvláště pak Markétě
Jehlářové za perfektní organizaci.
Rozloučení s deváťáky
Vzhledem ke zlepšené situaci na konci minulého školního roku jsme uskutečnili
tradiční akci předávání vysvědčení deváťákům. Je jasné, že vzhledem
k epidemiologické situaci muselo dojít k některým omezením, ale to už asi všichni tak
nějak chápeme. Letos jsme se loučili pouze s jednou třídou a loučení to bylo místy
dojemné i veselé. Snažíme se o to, aby nám rozloučení sloužilo k příjemnému setkání
žáků, jejich rodičů a samozřejmě také pedagogů a ostatních pracovníků školy. Akce
proběhla ve velice příjemné atmosféře, žáci budou mít určitě na co vzpomínat. Těší nás,
že všichni absolventi naší školy byli přijati k dalšímu vzdělávání, proto jim popřejme
mnoho dalších úspěchů.
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Jak jsme ve škole využili léto?
Jako každý rok odejdou poslední děti,
vypne se zvonění, ale ve škole i školce tím
začíná příprava na další školní rok. Ve
správě máme tři budovy, proto je vždy
potřeba s rozmyslem přistoupit k tomu, co
budeme opravovat. V mateřské škole
jsme vyměnili strop ve spojovací chodbě
včetně nového osvětlení. Chodba už je tak
kompletně renovovaná a může plně
sloužit dětem i zaměstnancům. Ve školce
pokračuje revitalizace zahrady, letos jsme se zbavili nevzhledných křovin, které bránily
dětem ve výhledu. Jako v každém roce byla na řadě výmalba dalšího oddělení, to platí
také o obou budovách školy, kde na nás čekalo malování tříd, chodeb a dalšího zázemí.
Ve staré škole měníme nábytek ve třídách, letos nás čeká už poslední třída. Rozjíždí
se také realizace projektu Keramická dílna, která by měla sloužit žákům i jejich rodičům
od listopadu. Tímto bych rád poděkoval městu Kostelec na Hané, které tento projekt
vedle dotace z EU také významně finančně podpořilo. V rámci nové školy jsme upravili
kancelář, která sloužila paní ekonomce a mzdové účetní. Vzhledem k velkému množství
dokumentů ji bylo potřeba rozšířit a modernizovat. K tomu jsme ještě vyměnili podlahu
ve spojovací chodbě ke všem kancelářím. Tradičně pokračujeme v inovaci IT vybavení,
ale tam je to v podstatě nikdy nekončící boj. Věřím, že prostředí bude opět příjemnější
pro naše žáky, děti ve školce a také zaměstnance.
Výuka informatiky v novém
Naše škola má rozšířenou výuku informatiky, to asi všichni víme. Nechceme ale
usnout na vavřínech, zvláště v oblasti IT, kde se všechno rychle mění. Do nového
školního roku jsme pro žáky připravili možnost vyzkoušet si programování
nejrůznějších modelů, tvoření programů atd. Že to může být těžké? Ale vůbec ne,
budeme totiž používat stavebnice LEGO a programovat modely, které si žáci postaví.
Už se moc těšíme, jak budou děti „čučet“, co všechno se dá v informatice vytvořit.
Oldřich Bezdomnikov, ředitel školy
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DOMOV PRO SENIORY
Zaměstnanci a klienti domova přispěli na tornádem zničený domov pro seniory
v Hodoníně.
Ráno 25.6.2021 jsme všichni
s hrůzou sledovali spoušť, kterou
způsobilo večerní tornádo na jihu
Moravy. Nevěřícně a někteří
doslova se slzami v očích jsme se
dívali na záběry z vesnic a měst,
kde během několika minut někteří
přišli téměř o vše a bojovali o holý
život. Rozhodnutí padlo ihned.
Vybereme peníze, kdo kolik uzná za vhodné a osobně je předáme. Vzhledem
k nedůvěře k veřejným sbírkám bylo podmínkou všech, že prostředky budou předány
adresně, osobně. Do akce se zapojili i někteří klienti a tak se během měsíce vybralo
18 530,- Kč. Zaměstnanci 16 800,- Kč a klienti 1 730,- Kč. Společně jsme se rozhodli,
že vybranou částku darujeme postiženému domovu pro seniory S-centrum Hodonín.
Dne 29.7.2021 jsem na základě darovací smlouvy finanční obnos předal vedení S-centra
Hodonín. Musím říct, že cesta přes zničenou část města mi úplně brala dech. V reále
vše vypadalo mnohem hůře než na záběrech v televizi a v tu chvíli si člověk uvědomí,
jaká to musela být hrůza a jakou obrovskou sílu živel musel mít. Ještě měsíc po tornádu
bylo jeho řádění velmi patrné. Obrovské stromy bez větví, jiné poházené jako sirky
kolem, zaplachtované domy vypadají jako po válce. Sílu živlu dokreslují slova paní
ekonomky, kdy se slzami v očích popisuje ten strašný večer. Takovou hrůzu si
nezúčastněný může jen stěží představit. Zázrakem se seniorům krom drobných ošetření
a psychické újmy nic vážnějšího nestalo. Nikoho z klientů a zaměstnanců živel nezabil.
Do domova se budou moci vrátit nejdříve za jeden rok. Domov projde kompletní
rekonstrukcí za desítky milionů korun. Děkuji všem zaměstnancům i klientům za projev
solidarity a příspěvek na obnovu postiženého domova.
Návštěvy v domově
Vzhledem k nařízení MZČR jsou návštěvy možné pouze při splnění určitých
podmínek (je uvedeno na našich webových stránkách). Bohužel někteří návštěvníci
nedodržují základní nařízení, a to mít nasazený respirátor po celou dobu návštěvy. Asi
si neuvědomují, že tímto ohrožují především svoje blízké a následně všechny klienty
i zaměstnance domova.
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Návštěvní dny září : Středa: 13,00-17,00 hod.
Čtvrtek, pátek, sobota, neděle 9,00-15,00 hod.
David Ševčík, ředitel
Život v domově v covidové době
I přes veškerá covidová opatření, se Domov pro seniory snažil svým klientům
zpříjemnit tuto náročnou dobu kulturními a společenskými akcemi, jak jinak než
skvělou hudbou a dobrým jídlem. O jedinečný hudební zážitek se postarala dne 25. 5.
2021 Moravská filharmonie Olomouc, která přijela klientům domova svým hudebním
vystoupením oživit úterní odpoledne. Klienti zpívali a hudební vystoupení si moc užili.
Dne 25. 6. 2021 si připravily kuchařky pro klienty opékání špekáčků. Obyvatelé
domova si špekáčky vychutnali díky přátelskému posezení na dvoře domova s
hudebním a pěveckým vystoupením harmonikáře Jakuba Trochty. Letos nechyběla ani
oblíbená akce, kterým bylo opékání selete. Akce proběhla 1. 7. 2021 na dvoře domova.
K poslechu opět nechybělo harmonikářské vystoupení Jakuba Trochty a vystoupení
pěveckého sboru NOTABENE. Přesto, že počasí nepřálo, klienti si libovali nad
výborným selátkem, dobrým pitím a příjemným hudebním vystoupením.
Lucie Aujezdská

ZUM JE RADOST, z.s.
„ZuM je radost, ZuM je smile, s pohybem jde život
dál!“ – to je heslo, kterým se řídíme nejen na našich
letních táborech, ale taky během celého školního roku.
V červenci mělo možnost 50 dětí z Kostelce a okolí si
užít týden na našem sportovním příměstském táboře.
Kromě cyklovýletů, soutěží, štafet a různých her, jsme
si zkusili taky plavbu na dračí lodi, Spartanské závody,
hasičský útok, zajeli jsme si na dopravní hřiště a na zimní stadion v PV si zabruslit a
hlavně jsme si užili skvělý večer a noc pod širákem. V srpnu jsme vyrazili do Hynčic
pod Sušinou spolu se 60 sportovci, kde se nám na pobytovém táboře podařilo zachránit
zemi Jumanji.
Od 9. září začínáme cvičit – každý čtvrtek v tělocvičně staré školy. Pro koho je
cvičení určeno?
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Úplně pro všechny ve věku 4-99 let, kdo se rádi hýbou, mají rádi hudbu a hlavně si
chtějí užít legraci a zábavu. Nabízíme kroužek cvičení pro děti 4-6 let, zumbu pro
děti a zumbu s posilováním pro dospělé. Kdo má zájem, neváhejte se ozvat!  Léto
je sice za námi, ale další prázdniny brzy před námi. I na podzimní prázdniny v říjnu
chystáme dávku zážitků, legrace a aktivního programu na našem táboře s tématem
Mafiáni. Těšíme se na všechny známé i nové tváře a přejeme všem příjemné a
usměvavé babí léto! 
Zuzana Nedomová

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Hned začátkem srpna jsme
zahájili v prostorách sportovní
haly
a
sportovního
areálu
společnou přípravu soustředěním
mladších a starších žáků, které
doplnili i mladší dorosti. Tým
mladších žáků byl rozšířen
o přestupující hráče MINI ročníku
2010 z Kostelce na Hané a z
Prostějova, kteří tak získávali
první herní zkušenosti s hraním na celé hřiště. V průběhu čtyř společných dnů se nový
tým dobře zcelil a na konci soustředění už se rozdíl mezi nově příchozími zcela vytratil.
Rozhodni se sám – Nové Veselí
Ve čtvrtek 19. 8. 2021 k večeru odjela naše družstva mladších i starších žáků do
Nového Veselí na turnaj Rozhodni se sám (20. – 22. 8. 2021, kterého se pravidelně
účastníme. Mladší žáci měli ve skupině 8 družstev a hráli každý s každým. S jedinou
porážkou od vítěze turnaje obsadili nádherné 2. místo. V dovednostních soutěžích
získali 3. místo. Starší žáci měli 10 družstev rozdělených do skupin po 5. Z druhého
místa ve skupině postoupili a probojovali se do utkání o 3. místo s Havlíčkovým
Brodem. Který v koncovce lépe zvládli a zcela zaslouženě získali 3. místo.
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O pohár Olomouckého kraje
V sobotu 28. 8. 2021 jsme uspořádali další ročník turnaje starších žáků O pohár
Olomouckého kraje. Letošního ročníku se účastnilo celkem pět družstev a po celý turnaj
bylo vidět nádhernou házenou. Velká chuť do hry po opravdu dlouhé pauze. Naše
domácí družstvo podlehlo jen vítězi turnaje HK Kopřivnice a obsadilo nádherné
2. místo. Poděkovat musíme všem, kteří s uspořádáním turnaje pomáhali.
Házenkářské naděje – Horka nad Moravou
V neděli 29. 8. 2021 se družstvo mladších žáků složené převážně z těch co nejeli do
Nového Veselí účastnilo turnaje pořádaného TJ Sokol Horka nad Moravou, který se z
důvodu nepříznivého počasí konal ve sportovní hale v Senici na Hané. 8 přihlášených
družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Naši skupinu jsme vyhráli díky výhrám nad
Rožnovem a Litovlí i remíze s HFP Prostějov. Ve finálovém utkání jsme podlehli HK
Kopřivnici a obsadili zasloužené 2. místo. Všichni hráči i hráčky předvedli bojovný
výkon a byla vidět i snaha poučit se z některých chyb.
Házenkářský festival Lovosice 2021
Ve čtvrtek 2. září jsme opět vyrazili
na turnaj, tentokrát do Lovosic přímo
na festival házené (3.-5.9.2021).
Autobusem společně s družstvem
mladších a starších žáků jeli ještě MINI
žáci z Kostelce na Hané – HK. Obě
naše družstva vstup do turnaje začaly
hned prvními výhrami.
Mladší žáci postupně zdolávali jednoho soupeře za druhým a na této vítězné vlně
dorazili až do finále, kde se jim podařilo porazit Talent Plzeň a celý turnaj zaslouženě
vyhrát. Ocenění za nejlepšího hráče kategorie mladších žáků získal Jan Coufal - TJ
Sokol Centrum Haná.
Starší žáci ve skupině podlehli pouze Tatranu Litovel a ze 2. místa postoupili do boje
proti TJ Lokomotiva Louny, který sice prohráli. Díky další výhře proti TJ Velké
Meziříčí a TJ JM Chodov obsadili konečné 5. místo.
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Před nimi skončila další družstva z Olomouckého kraje. 3. místo Tatran Litovel,
4. místo HBC Olomouc-Žeravice.
Za tým trenérů - Pavel Rajtr

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
Házená muži
Po květnovém částečném rozvolnění se kluci začali scházet alespoň fotbálek, basket,
nohejbal, prostě se alespoň trochu společně pohnout. V červnu v rámci dne házené se
utkali společně hráči Kostelce na Hané a Prostějova s mladíky, kteří před 5 lety vyhráli
žákovskou ligu. Řada z nich působí extraligových, prvoligových i druholigových
klubech.
30.7.2021 proběhlo první společné setkání a zahájení přípravy. Trénovalo se
3x týdně, po funkční tréninky, středa, pátek běhání a práce s míčem. 28.8.2021 jsme
porazili v prvním kole českého poháru družstvo Horky nad Moravou a postoupili do
druhého kola, kde narazíme na prvoligovou Litovel. Soutěž II. liga pro náš tým začíná
v neděli 19.9.2021 utkáním v Olomouci. Věříme, že letošní sezónu již Covid nezastaví
a odehrajeme řádně 11 podzimních a 11 jarních ligových kol. Do týmu se vrací
z prvoligové Litovle Jan Smékal, z Nového Veselí přichází Jan Ševčík a Martin Hanták
z dorostu Házenkářské akademie olomouckého kraje Ondra Oščádal, na hostování
Radim Lakomý a Jan Milar.
Hráčský kádr:
Brankáři: Pavel Navrátil, Jan Majer, Tomáš Varha
Křídla: Václav Prášil, Dušan Knápek, Martin Hanták, Martin Popelka, Aleš Kiš, Radim
Lakomý, Jan Milar
Pivoti: David Palička, Roman Bílek
Spojky: Marek Dostál, Marek Grepl, Jan Smékal, Rostislav Podhrázký, Jan Ševčík,
Michal Nevrla, Ondra Oščádal
Trenéři: David Ševčík, Martin Grulich
Házenkáři přejí všechno nejlepší, a hlavně hodně zdraví v této „divné“ době
jubilantům a oslavencům z řad bývalých hráčů a funkcionářů:
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Blahopřání
Dalším jubilantem je pan Josef Dubík bývalý hráč a funkcionář, který rovněž
v červnu letošního roku oslavil životní jubileum a náš celý klub, vedení i všichni naši
členové TJ Sokol Kostelec na Hané – HK oběma oslavencům přejí vše nejlepší a hlavně
hodně zdraví k tomuto životnímu výročí.
David Ševčík, trenér
Co nového v Kostelecké házené?
Po nelítostné stopce veškerých dětských aktivit se nejmenší kostelečtí házenkáři před
prázdninami konečně mohli byť se zavádějícími opatřeními vrátit ke svému
milovanému sportu. Tréninky postupně probíhaly na venkovním hřišti a nakonec
i v hale. Zájem dětí byl značný. A tak si ještě obě kategorie stihly zahrát několik
přátelských utkání a hlavně věhlasný litovelský MINI Cup, který si bohužel vzhledem
k vládním krokům konal ve velmi omezeném rozsahu.
Mladší minižáci měli na programu svůj díl turnaje v sobotu 19.6.2021. 7 týmů
změřilo spolu síly každý s každým a Kostelec s jednou porážkou obsadil velmi pěkné
třetí místo.
Starší minižáci sváděli svá utkání na házenkářských kolbištích hned druhý den.
10 týmů rozdělených do 2 skupin bojovalo se svými soupeři o nejcennější trofej. Hrací
systém odsoudil 1 kosteleckou prohru a remízu k pátému místu, nicméně děti učíme
hrát především pro radost, takže nevadí!
Závěr školního roku pak už patřil tradičnímu loučení se sezónou a zábavnému
odpoledni s rodiči, kteří se na házenkářské palubovce samozřejmě v dobrém mění v ty
nejhravější děti. Děti samotné pak s pobavením sledují, jak jim to jde. Prázdniny
přerušily, co jsme vlastně ani nezačali, a poslední prázdninový týden patřil soustředění.
Hned po něm pak tradičnímu turnaji v Horce nad Moravou, kde si starší minižáci
vyzkoušeli konfrontaci se soupeři. Skóre se nepočítalo, tak si děti mohly užít hru
samotnou bez soustředění se na výsledky, a hlavně přípravu na první zářijový víkend,
kdy se zúčastní druhého největšího mládežnického turnaje v Lovosicích.
Patrik Coufal
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SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
Léto v Savaně
Začátek letošního roku byl i pro náš
oddíl nuceně odpočinkový. Všechny
halové závody byly zrušeny, a to včetně
halového mistrovství, a zrušení nebyly
ušetřeny ani první dva venkovní závody.
První oficiální závod se konal 12. 6.
2021 v Čechách pod Kosířem v režii
našeho oddílu. Účastnilo se 29 střelců
z České republiky a 1 host z Maďarska.
Z důvodu náhlé, silné průtrže byl závod v průběhu poslední vzdálenosti přerušen.
Poslední červnový víkend se v chorvatském Veliko Trgovišći konal 26. ročník
Croatia Cupu, jehož se účastnilo 43 střelců z Chorvatska, Ruska, Maďarska a Česka.
Naše delegace čítala 5 střelců, z čehož 4 byli ze Savany.
V celkovém žebříčku se nejlépe umístil Jan Nedělník (847 b.), který si vystřílel
6. místo, druhé nejlepší umístění vybojovala Karolína Hynková (814 b.), 21. místo, dále
se umístil Josef Nedělník (801 b.), 26. místo a zároveň 2. místo v kategorii senioři,
a Lukáš Andrés (742 b.) si vystřílel místo 40.
V sobotu 10. července jsme absolvovali závod v Suchých Lazcích. První místa
vybojovali: Jaroslava Nedělníková (796 b., seniorky), Josef Nedělník (820 b., senioři),
Jan Nedělník (813 b., muži), Karolína Hynková (804 b., ženy) a Jana Koleňáková
(799 b., junioři). Druhá místa obsadili: Hana Nedělníková (788 b., ženy) a Lukáš Andrés
(738 b., junioři). Třetí místo si vystřílela Irena Hynková (785 b., ženy).
Při Bohemia Cupu, mezinárodním závodě, který se tradičně koná v polovině
července v Otrokovicích, se střelci potýkali s nepříjemným větrem. Mezi seniorkami se
Jaroslava Nedělníková umístila na prvním místě (795 b.), v kategorii seniorů si Josef
Nedělník vystřílel taktéž zlato(802 b.). V ženách se Hana Nedělníková probojovala na
místo třetí (783 b.) a stejně tak i Jana Koleňáková v juniorech (783 b.).
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Pomyslnou třešinkou na dortu letošního léta bylo mistrovství České republiky, jež
se konalo v Litultovicích u Opavy. Našemu klubu se podařilo získat 4 zlaté medaile
(Josef Nedělník, Hana Nědělníková, Jana Kolňáková, družstvo Savana A), 3 stříbrné
(Jan Nedělník, Lukáš Andrés, družstvo Savana B) a 1 bronzovou (Karolína Hynková).
V disciplíně „Eliminace“ jsme získali 2 zlaté (Hana a Josef Nedělníkovi), 3 stříbrné (Jan
Nedělník, Lukáš Andrés a Karolína Hynková) a 2 bronzové medaile (Irena Hynková
a Jana Koleňáková).
Vzpomínka na pana Františka Sedláčka
František Sedláček (*24.6.1936 -†15. 5. 2021)
Byl sportovec tělem i duší, který si udržoval dobrou
fyzickou kondici. V mládí byl velmi úspěšným lukostřelcem
a od roku 1996 se začal zajímat o střelbu z kuše.
Byl jedním z prvních střelců z této zbraně na Prostějovsku.
Pro náš klub byl nepostradatelným členem po straně
střelecké, organizační, trenérské a velkým vzorem.
Děkujeme za vše! Budete nám chybět!
Karolína Hynková

MYSLIVECKÝ SPOLEK KOSTELEC NA HANÉ
Vážení přátelé myslivosti a přírody, dovolte pár řádků o činnosti našeho
mysliveckého spolku. Jako v předchozím roce, tak i letos veškeré plánované akce
narušila pandemie Covid. Střelby na letící asfaltový terč pro veřejnost byly zrušeny
a přesunuty na příští rok. Z jara proběhla výsadba zeleně již vzrostlých stromů, a to
v lokalitě Cihelna a v remízku směr Stařechovice. Poděkování patří Městu Kostelec na
Hané za poskytnutí finanční dotace na výsadbu zeleně v přírodě.
Podařilo se nám vyrobit a opravit myslivecká zařízení sloužící k zakrmování zvěře
v zimních měsících. Velké poděkování patří zejména firmě Agros Haná Stařechovice
za poskytnutí krmiva pro drobnou zvěř. Toto krmivo bylo počátkem září naskladněno
do zásobníku ve skladu mysliveckého spolku.
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Z tohoto skladu je krmivo členy MS rozváženo po honitbě
a v zimním období pravidelně doplňováno, aby zvěř nestrádala.
Začátkem září jste mohli pozorovat na poli směrem na
Čelechovice hejno čítající cca 60 ks čejky chocholaté, které se
chystá k odletu do teplých krajin, a to do jihozápadní Evropy
a severní Afriky. Čejka chocholatá je chráněný druh ptáka
velikosti holuba, černobílá s výraznou chocholkou na hlavě.
Přilétá brzo na jaře a je tak zvěstovatelem jara spolu se skřivany
a špačky. Hnízdí jedenkrát za rok s pravidelnou snůškou
4 vejce. Hnízdí na zemi a často se stává, že čejky o hnízdo
přijdou vlivem zemědělské činnosti. Hlasové projevy čejky se
skládají převážně z varovných výkřiků. Podle naříkavého hlasu lidé místně říkali čejce
„kníha“. Dožívá se vysokého věku až 23 let i více.
S přáním pevného zdraví
Členové mysliveckého spolku Kostelec na Hané

SDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení spoluobčané,
letní měsíce pomalu mizí v dáli a s přicházejícím podzimem je zde další číslo
Kosteleckých novinek, ve kterých bych chtěl přiblížit dění místního hasičského sboru.
Dobu covidovou je lépe nepřipomínat, a tak jsme všichni rádi, že ustoupila do pozadí
a určitě všichni chceme, aby tam zůstala i nadále. S nastávajícím rozvolňováním jsme
se i my pustili do práce, která nám předtím byla odepřena. Prvního května jsme
uspořádali sběr železného šrotu, který přinesl do pokladny sboru nemalou částku.
V měsíci červnu byla dokončena stavba hasičské zbrojnice. Slavnostní předání se
uskutečnilo v sobotu 26. června za účasti mnoha hostů z řad města, kraje, Hasičského
záchranného sboru a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Je třeba znovu poděkovat
a připomenout velké nasazení všech, kteří se na plánování a realizaci podíleli. Samotné
stěhování do nových prostor začalo začátkem srpna, a tak od 7. srpna byla zásahová
jednotka připravena vyjíždět z nové zbrojnice. Vzhledem k velkému množství vybavení
tento proces stěhování ještě chvíli potrvá. Pro širokou veřejnost jsme prostory otevřeli
29. srpna. Ke zhlédnutí mimo samotných prostor zbrojnice byla k dispozici i zásahová
technika a pro nejmenší i skákací hrad. Samozřejmostí bylo i drobné občerstvení. Zájem
byl opravdu veliký a návštěvnost byla odhadem kolem 600 osob.
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Samotní návštěvníci nové moderní prostory velmi kvitovali. Prvním návštěvníkem
byla paní Maruška Fojtková a poslední tohoto dne paní Alenka Přecechtělová.
S nastalým školním rokem začal opět i kroužek mladých hasičů, který bylo nutné
z důvodu protiepidemických opatření téměř na celý rok přerušit. Cílem v nastalém
období je příprava a účast na nadcházejících soutěžích. A tradičně bych zmínil i činnost
zásahové jednotky. V minulosti jsem opakovaně zmiňoval palčivý problém se stárnoucí
zásahovou technickou. Také v tomto směru se podařilo učinit podstatné kroky. Mnoho
místních si jistě všimlo, že již rok místo cisternové stříkačky Praga vyjíždí k požárům
bílo-oranžová cisterna tovární značky Tatra. Nicméně se nejednalo o koupi dalšího
vozidla, jak si někteří mohli myslet, ale za velkého přispění místostarosty pana
Ladislava Hynka nám byla bezúplatně zapůjčena od Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje. Důvod byl prostý a jednoduchý. Přes dvacet let stará Praga
již byla značně poruchová a nespolehlivá pro provoz v naší jednotce a ročně spolykala
nemalou částku. Nakonec bylo rozhodnuto o prodeji a na jaře odjela sloužit
dobrovolným hasičům do jihomoravského kraje. Stejný osud potkal i náš dopravní
automobil Volkswagen, který nyní působí u dobrovolných hasičů na Litovelsku. Po
stránce zásahové činnosti je i tento rok jedním z klidnějších. V první polovině května
jsme zasahovali ve vojenském prostoru u požáru lesa. V červenci jsme pak vyjížděli na
pomoc do Prostějova k požáru střechy na ulici Vápenice. Jinak evidujeme několik
drobných požárů a hlavní výjezdovou činností jsou technické pomoci a dopravní
nehody. Bohužel letos i s těžkými zraněními. V červenci jsme vyjížděli do obce
Hluchov k několika událostem ve spojitosti s přívalovým deštěm. Plánovaná pomoc
v oblasti zasažené ničivým tornádem nebyla nakonec realizována z důvodu
dostatečných sil a prostředků na místě katastrofy a také z důvodů nutnosti nasazení
specifické techniky v samotném závěru likvidačních prací, kterou nedisponujeme.
Za sbor dobrovolných hasičů a zásahovou jednotku města přeji všem občanům pevné
zdraví a klidné prožití zbytku tohoto roku.
Michal Pospíšil
LÍPA VELKOLISTÁ
Minule jsme si pojednali o lípě srdčité se zaměřením na konkrétní strom u haly. Nyní
se přesuneme ke staré škole, kde vedení města zadalo ošetřit tři jedince lípy velkolisté.
Každý ze stromů byl ošetřen individuálně, tak aby nehrozil pád suchých, nebo
poškozených větví a zároveň aby další růst odpovídal aktuální životní fázi jedince. Co
si z toho ale vzít jako laik?
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V tomto případě to, že u dospělých a relativně
zdravých stromů byste neměli provedený ořez na
první pohled odhalit. Je to matoucí, ale můžete se
sami přesvědčit na dvou jedincích u brány do školy.
Bohužel toto pravidlo nebylo možné splnit u
nejvíce exponovaného jedince před kostelem. Ten v
posledních desetiletích postupně odumírá v
důsledku odřezání starých větví, poškození kořenů
a ovlivnění chemismu půdy. Dnes má poměrně
vitální pouze jednu kosterní větev, kterou bylo
třeba, spolu s redukcí téměř odumřelé větve, rovněž
zkrátit. Zaručit jeho dlouhodobé přežití je obtížné,
nicméně ořez ho přivedl do stavu, ve kterém s námi
může minimálně v bezpečí dožít. Třeba nás ale ještě
překvapí. Schopnost přežít je u lípy velkolisté značná, bohužel ale také časově
náročná.
Pro zvídavé z vás uvedu ještě tip, jak snadno poznat lípu velkolistou od lípy srdčité.
Kromě hlavních poznávacích znaků rozeznatelných zrakem, můžete využít také jazyk.
Při olíznutí rubové strany listu lípy velkolisté totiž ucítíte jemné chloupky, které lípě
srdčité chybí. Zároveň je ale třeba upozornit, že ve městech se běžně setkáte s šesti
druhy lip a řadou jejich kultivarů, čímž se situace komplikuje. Jako důležité tak považuji
spíše to, aby si lidé spojil srdce s lípou, byť třeba jen pro tvar listu.
Karel Novák
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TJ Sokol Centrum Haná - Lovosice

Základní škola - výuka informatiky

Elektrooskar - slavnostní vyhlášení výsledků

Údržba zeleně v našem městě - Habry u hřbitova
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