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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Sběrný dvůr
V minulých Kosteleckých novinkách jsem vás informoval o tom, že jsme podali
žádost o dotaci na výstavbu sběrného dvora v Kostelci na Hané. Vyhodnocení podaných
žádostí se neustále oddalovalo. Koncem měsíce září jsme obdrželi od ministerstva
životního prostředí informaci, že náš projekt „Sběrný dvůr Kostelec na Hané“ dotaci
získal. Celkové náklady na výstavbu sběrného dvora včetně vybavení činí 9 447 357,Kč. Z této částky zaplatí město ze svého rozpočtu 1 417 104,- Kč, zbývající finance
8 030 253,- Kč pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.
V těchto dnech probíhá dopracování dokumentace pro provádění stavby, současně
se připravuje výběrové řízení na dodavatele. Když vše půjde podle předpokladu, tak do
jarních měsíců bude ukončeno výběrové řízení a následně se rozjede stavba sběrného
dvora.
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Adresné třídění odpadů
Již před dvěma lety jsme se pokoušeli získat nižší cenu za svoz a zneškodnění
směsného komunálního odpadu pomocí elektronické aukce. Aukce nám ukázala, že
dosavadní cena za svoz a zneškodnění směšného komunálního odpadu je velmi nízká.
Bylo patrné, že v budoucích letech se nevyhneme zdražování za tuto službu. V letošním
roce společnost, která zajišťuje svoz a zneškodnění směšného komunálního odpadu
přišla se zdražením. Toto zdražení se promítne v poplatku na příští rok. Jaká bude
přesná cena, není v době vydání Kosteleckých novinek známa. O výši poplatku budou
rozhodovat zastupitelé v prosinci (po uzavírce Kosteleckých novinek).
Jedinou možností jak stabilizovat, případně i snížit cenu za svoz a zneškodnění
směšného komunálního odpadu, je začít více třídit. Jednou z možností jak toho docílit,
je zavedení adresného třídění odpadů.
Systém třídění odpadu umožňuje evidenci množství vyprodukovaného odpadu za
daný subjekt (občan, firma, číslo popisné apod.). Účast v systému je pro občany
dobrovolná. Tento systém funguje již v řadě měst a obcí a vždy vedl ke snížení množství
komunálního odpadu a tím k poklesu poplatku za TKO. Systém funguje tak, že občané
obdrží očipované popelnice na tříděný odpad domů (papír, plast) a pak v určitých
intervalech (např. 1x měsíčně, 1x za 14 dní) dochází k odvozu tříděného odpadu přímo
z jejich bydliště. Načtení čipu je řešeno přes antény na vyklápěči svozového vozidla,
které je vybaveno zařízením ke čtení čipů. Množství odpadu se pak eviduje poměrovým
systémem, který motivuje omezování produkce směsného komunálního odpadu. Přes
webový portál pak občané mohou nahlížet do údajů o jednotlivých výsypech nádob,
nižší cenou za odvoz odpadů jsou tak motivováni k třídění odpadů. Zastupitelé se na
říjnovém zasedání zastupitelstva rozhodli, že město požádá o dotaci na pořízení nádob
na tříděný odpad z Operačního programu životního prostředí.
Nová lůžka v Domově pro seniory v Kostelci na Hané
Domov pro seniory v Kostelci na Hané zahájil činnost v lednu 2002. Po 15 letech
začíná docházet k obnovování jeho vybavení, které již přestává plnit svůj účel.
V letošním roce došlo na výměnu polohovacích lůžek, nákup invalidních vozíků
a čtyřkolových vozítek. Na původních polohovacích lůžkách se následkem častého
používání začala kazit elektronika, která zajišťovala polohování lůžek a u některých
lůžek se začaly projevovat i technické závady, jejichž opravy byly finančně náročné.
Z ministerstva práce a sociálních věcí (Program – „Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb“) se podařilo získat dotaci na obnovu vybavení
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našeho domova pro seniory. Z celkových nákladů 1 970 536,- Kč jsme na tuto akci
získali dotaci ve výši 1 478 000,- Kč. Nakoupili jsme 58 polohovacích lůžek, 10
invalidních vozíků a 5 čtyřkolových vozítek. Instalace nového vybavení se uskutečnila
během měsíce října za plného provozu. Poděkování patří všem zaměstnancům domova
pro seniory, kteří profesionálně bez sebemenšího problému výměnu lůžek zvládli.
Zeleň v našem městě
V listopadu jsme od subjektu Region HANÁ, z. s. obdrželi zdarma 33 stromů
k osazení, a to třicet hrušní, dva kaštany a jednu lípu. Lípu jsme zasadili k radnici a dva
kaštany do parčíku u sochy Petra Bezruče. Hrušně jsme chtěli zasadit do ulic města na
místa, kde historicky rostly, což máme doloženo ze starých fotografií či pohlednic
našeho města. Jakmile se však občané o tomto záměru dozvěděli, začali podávat
námitky a protesty, že stromy před domy nechtějí. Jako důvody uváděli, že ze stromů
padá listí, že jim budou stromy stínit rodinné domy, že se nechtějí z okna dívat na stromy
apod. Tyto námitky vznášeli přesto, že se mělo jednat o výsadbu na městských
pozemcích. Nakonec jsme tedy od záměru ustoupili a složitě hledali jiná místa, na nichž
snad hrušně nebudou nikomu vadit.
Dovoluji si ještě k tomuto tématu trošku postesknout, že někdy práce ve vedení
města opravdu není jednoduchá. Když se kácely stromy na hřbitově či sídlišti z důvodu
hrozící škody na majetku a zdraví, zvedla se k tomuto ze strany občanů naopak velká
nevole. A nejde jen o stromy. Cokoliv se v Kostelci buduje, neobejde se bez námitek
a stížností. Na to mají občané samozřejmě právo. Já se vždy snažím, pokud to lze, vše
objasnit a vysvětlit. Bohužel je to však v některých případech naprosto marné, někteří
jakoby nechtěli slyšet a mnohdy i hrubým způsobem všechny argumenty odmítají. Věřte
prosím, že vyřídit v dnešní době nějakou dotaci, tuto realizovat a dále dofinancovat, je
velmi náročné a stojí mnoho energie, když je pak vše podrobeno kritice. Proto děkuji
všem spokojeným občanům a velmi si vážím, když je naše společná práce hodnocena
kladně a občas i pochválena.
Proč sázet stromy? Stromy a keře ve městech a na venkově často vysazujeme,
abychom zajistili stín a také proto, že nám prostě zeleň líbí. Lidé mají kolem sebe stromy
rádi, stromy zpříjemňují život, uklidňují duši, jsou zkrátka krásné. Většina z nás ale
reaguje na přítomnost stromů ještě silněji, než pouhým vnímáním jejich krásy. Pod
stromy se cítíme v bezpečí, jsme vyrovnaní a klidní.
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Například se ukázalo, že pacienti po těžkých operacích se rychleji uzdravují, mají-li
z okna výhled na stromy. Silnou vazbu lidí na stromy ukazuje také častý odpor obyvatel
při kácení stromů v jejich okolí.
Ve městech mají stromy nezřídka architektonickou i inženýrskou funkci. Poskytují
často soukromí, zakrývají ošklivé výhledy, omezují prudké světlo a odrazy, mohou být
orientačním bodem pro pěší, a také zjemňují, doplňují a pozvedají kvalitu staveb.
Stromy pozměňují životní prostředí, v němž žijeme, zmírněním mikroklimatu,
zlepšením kvality ovzduší, zadržováním vody a poskytováním úkrytu volně žijícím
živočichům. Stromy ovlivňují mikroklima především zmírňováním účinků slunce, deště
a větru. Energie slunce je stromy absorbována, či se odráží od listů či větví. Stromy
ovlivňují také rychlost a směr větru. Čím ucelenější listoví strom má tím lépe funguje
jako větrolam. Stromy udržují vodu a zpomalují její dopad na povrch země, mohou tak
zmírňovat dopady přívalových dešťů a zabraňovat možným záplavám. V okolí stromů
je také nižší teplota než tam, kde stromy nejsou. Čím větší strom tím chladnější
prostředí. Díky tomu mohou stromy zmírňovat účinek oteplování chodníků a budov za
horkého počasí. Stromy, keře a trávník mohou zlepšovat i kvalitu vzduchu. Listy filtrují
vzduch, který dýcháme, odstraňují z něj prachové a další částečky. Déšť následně tyto
znečišťující látky spláchne na zem. Listy absorbují oxid uhličitý a přeměňují jej na
uhlohydráty. Během tohoto procesu strom také pohlcuje další škodliviny jako přízemní
ozón, oxid uhelnatý a oxid siřičitý a vypouští kyslík.
Výsadbou stromů a keřů navracíme do našeho okolí přirozenější prostředí. Stromy,
jak již bylo řečeno do oblasti, kde jsou vysazeny, přitahují ptactvo a další živočichy.
Navracíme tak do našeho okolí přirozené cykly růstu, reprodukce a rozkladu, nad i pod
zemí. Obnovujeme tak přirozenou rovnováhu.
Za výše uvedené články František Horák, starosta města
INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás oslovila v tomto vánočním čase malým zamyšlením. Většinou
bilancujeme právě v období končícího kalendářního roku a začátku nového. Ať už nás
potkaly události, ze kterých jsme měli radost či starost, jde vždy o úhel pohledu. Co
vnímáme v prvním okamžiku jako starost, se může po čase ukázat jako to nejlepší
řešení. Jako zástupce města jsem se vždy snažila hledět trošku dál do budoucna a myslet
na to, jak moje rozhodnutí ovlivní život našich dětí a budoucí generace.
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Setkávala jsem se s lidmi, kteří řeší běžné záležitosti s lidským přístupem a jsou
ochotni o věci diskutovat, vyslechnout si názor druhého a rozhodnout se podle svého
nejlepšího svědomí bez ohledu na politickou příslušnost. A toho si velmi vážím. Jen
vzájemná komunikace nás posouvá dál a lidské slovo má velkou moc. Proto bych chtěla
poděkovat všem zastupitelům i pracovníkům města Kostelce na Hané za jejich přístup
a spolupráci. Přála bych si, aby rok 2018 byl naplněn hlavně lidskostí a vstřícností pro
nás všechny. Abychom mezi všemi těmi zákony a nařízeními měli čas pro potěšující
upřímné slovo a nenechali se vtáhnout do syrové papírové byrokracie bez duše.
Přeji všem lidem klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2018.
Michaela Sontáková, místostarostka města

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

V supermarketech, na náměstích, ale i v jiných veřejných
prostorách už „frčí“ Vánoce. Začal masívní útok na naše
peněženky a také útok na dětské oči. Děti by si přály téměř
všechno. Avšak my se teprve těšíme na dobu adventní, na
dobu radostného očekávání, během níž nás čtyři adventní
neděle postupně zavedou do betlémských jesliček s
narozeným Ježíškem. Pak teprve jsou tu Vánoce se vším, co k
nim patří. Radost pod stromečkem, radost u jesliček, krásné
koledy a touha obdarovávat. A ta bude snad pokračovat až do
svátků Tří králů. Letos opravdu bude v Kostelci na Hané
Tříkrálová sbírka na svátek Tří králů, tj. 6. ledna 2018. Při této
sbírce se otvírá opravdová možnost obdarovat potřebné a přispět koledníčkům do
kasiček na dobrou věc. V Kostelci je to již letitá tradice a nutno říct, že výsledek býval
zatím vždy velmi pěkný. Doufáme, že tomu tak bude i při tomto ohlašovaném
koledování. Cílem nejsou jen peníze, ale také lidské sdílení ve snaze pomoci ubohým,
osamoceným lidem v zemích válečných konfliktů apod. Koledníčci vám do domovů
přinesou Boží požehnání, kterého je tomuto světu více než zapotřebí. Zazpívají a vy si
zazpívejte s nimi, přivítejte je jako posly naděje, že na světě ještě stále zůstala láska
a štědrost.
Přátelé Charity
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 20. – 21. října 2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Volby se konaly v budově sokolovny na ulici Tyršova.
Možnost volit poslance Parlamentu České republiky mělo 2 302 obyvatel Kostelce na
Hané. Této možnosti využilo pouze 1 334 voličů, volební účast v našem městě byla
57,95%. Občané měli možnost vybírat z dvaceti pěti kandidátních listin.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Kostelci na
Hané:
číslo
21
29
24
4
15
1
8
20
7
9
12
10
26
30
14
28
27
19
6
2
3
13
22
23
25

Kandidátní listina
název
ANO 2011
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
KDU-ČSL
Česká strana sociálně demokratická
Česká pirátská strana
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Strana svobodných občanů
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
REALISTÉ
Strana Práv Občanů
Občanská demokratická aliance
Dělnic.str.sociální spravedl.
SPORTOVCI
Referendum o Evropské unii
Radostné Česko
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Blok proti islam.-Obran.domova
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Česká strana národně sociální
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Platné hlasy
celkem
v %
389
29,40
203
15,34
136
10,27
130
9,82
112
8,46
97
7,33
86
6,50
53
4,00
47
3,55
22
1,66
10
0,75
9
0,68
7
0,52
6
0,45
5
0,37
4
0,30
4
0,30
2
0,15
1
0,07
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

VOLBY 2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Kostelce na Hané podle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů o z n a m u j e :
1.

Volba prezidenta republiky se uskuteční
dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
případné II. kolo se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018

2.

Místem konání voleb jsou místnosti pro hlasování ve staré budově základní
školy, Jakubské nám. č. 106 Kostelec na Hané, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu v ul.:
OKRSEK č. 1 – Bož. Němcové, Cihelna, Havlíčkova, Jakubské nám.,
Jiráskova, Libušinka, Luční, M. Ulického, Nerudova, Nová, Palackého,
Plachý Mlýn, Pod Kosířem, Rynk, Smržická, Sídliště Sport, Sportovní,
Trávníky, Trněnka, Tyršova, Za Branou, 8. května
OKRSEK č. 2 – Bezručova, Dvorek, Gagarinova, Husova, Krátká,
Legionářská, Lešanská, Okružní, Partyzánská, Polní, Přemyslovka,
Příhon, Revoluční, Smetanova, Třebízského, Vinohrady, Zahradní, Za
Humny, Za Kapličkou

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).

4.

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 1 den přede dnem
konání voleb. Náhradní hlasovací lístky budou k dispozici taktéž ve volební
místnosti ve dnech voleb.

5.

Oprávněný občan může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat
městský úřad a ve dnech konání voleb okrskovou komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo místnost pro hlasování v územním obvodu okrsku, pro který
byla okrsková komise zřízena.
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MATRIKA – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 4. listopadu 2017 byly v obřadní síni kostelecké radnice přivítány panem
starostou Františkem Horákem tyto děti:










Anna Šulcová
Lucie Rubešová
Nela Navrátilová
Martina Smékalová
Zuzana Hrabová
Agáta Žilinčíková
Ema Jurdová
Ella Műllerová
Marie Grmelová

* Mikoláš Trunečka
* Theodor Horák
* Oliver Enev
* Mikuláš Feit
* Michal Kučera
* Matyáš Barva
* Kryštof Nevrla
* Patrik Urban

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.

Lenka Kudláčková, matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S knihou za zábavou a poučením!!!
(výběr z nových knih ve fondu městské knihovny)
Cimický, J.

Kamarádi – mezi mladým chirurgem a kriminalistou vzniklo
chlapské přátelství na celý život; jak tihle přátelé zvládnou onu
nejistou dobu, které se říká stáří?
Dvořák, J.
Josef Dvořák: úspěch se nedá přivolat – v poutavé biografii vzpomíná
známý český herec a komik na své nejkrásnější herecké role a životní
okamžiky
Fenwick, L.
Pod nebem Cornwallu – tajuplný romantický příběh je zasazen do
malebného kouta Anglie Cornwallu
Fullghum, R.
Opravář osudů – autor se v románu zamýšlí nad otázkami po lidské
podstatě a smyslu života; hlavní hrdina přijíždí do Prahy pátrat po
svých rodinných kořenech
Jacobs, A.
Panský dům – v prvním dílu plánované trilogie budeme sledovat
příběh rodiny Melzerů z vyšší společenské třídy těsně před
vypuknutím 1. světové války
Jilík, J.
Žítkovské čarování – vydejte se po stopách lidové magie v Bílých
Karpatech a nahlédněte do života žítkovských bohyň
Klevisová, M. Zmizela v mlze – severská krimi v českém provedení; tajemný příběh
z norské vesničky za polárním kruhem, kde dochází k podivným
úmrtím
Kold, J. B.
Zimní muži: román o hrůzách války - napínavý příběh ukazuje, jak
rychle se normální život může proměnit v absurdní zmrzačenou
skutečnost během války
Lagercrantz, D. Muž, který hledal svůj stín – v pátém dílu Milénia autor splétá
napínavý příběh o zneužívání moci, otázkách cti a o stínech Lisbetina
dětství, které ji stále pronásledují
McMahon, T.
Soumrak templářů – historický román zavádí čtenáře do vzrušujícího
období středověkých křížových výprav ve 12. století
Mára, J.
S Jirkou do světa – fotografická kniha je vzpomínkou rodiny
Márových na deset let cestování po všech obydlených světadílech
Patterson, J.
Zabít Alexe Crosse, Jen pro zvané, Smečka – detektivky a thrillery od
vašeho oblíbeného autora
9
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Potter, A.

Vašíček, A.

Lásce na stopě – román o lásce; cesta hlavní hrdinky k nalezení sestry
se stává i cestou k objevení sama sebe – a k opětovnému nalezení
lásky
Krev démona – thriller s děsivým historickým tajemstvím;
vyšetřovatelé se pokouší odhalit, jak souvisí série bizarních vražd
s tajemnými středověkými artefakty a templářskými šiframi

Pro děti a mládež
Březinová, I.
Deník vodnice Puškvory – vtipné vyprávění o neobyčejné vodnické
rodině
Fučíková, R.
Karel a rytíři: jak se stát dobrým králem – výběr nejslavnějších
evropských rytířských legend
Hladký, M.
Jedeme na výlet do knížky: magický autobus – nasedněte do
kouzelného autobusu a vydejte se na cestu do knížky!
Charbonneau, J. Univerzita výjimečných. Odveta – závěrečný díl bestselerové série;
poslední test je ten nejnebezpečnější, vítěz bere vše!
Křesťanová, L. Pohádky o psech a měsíci – pohádková knížka o psích kamarádech
a také spoustě tajemných místech na zeměkouli
Matharu, T.
Učedník a válečný mág – třetí kniha fantasy série; Fletcher a jeho
přátelé se musí vrátit zpět do vlastního světa a ubránit ho před orckou
hrozbou
Russell, R. R.
Deník Mimoňky. Příběhy nepohádkový budoucnosti – Nikki se vinou
své rivalky ocitne v podivném snovém světě obydleném
pohádkovými postavami
Solberg, A. A. Válka proti superkrávám – román pro mládež, který řeší s humorem
a nadhledem témata jako šikana, osamělost či síla přátelství
Stewner, T.
Alea, dívka moře. Tajemství oceánů – třetí díl bestselerového příběhu
o velkém dobrodružství, výjimečném přátelství a tajemství ukrytém v
hlubinách moře!
Sugg, Z.
Girl online jde svou cestou – pokračování britského bestselleru Girl
online; dokáže Penny začít nový život, když ji Noahův stín
pronásleduje téměř na každém kroku?
Štěrbová,T.
Krtník – filosofická pohádka pro dospívající, které jednou čeká svět
dospělých
Thorpe, K.
Víly a nevíly. Mezi světy, Mrknutím oka – čtyři kamarádky se
přenesou ze svých obyčejných životů do Země Nezemě, domova víl
a mořských panen
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Vážení čtenáři,
dne 26. září jsme připravili ve výtvarné
učebně ZŠ pískohraní. Zúčastnili se děti
z družin 1. stupně ZŠ se svými
vychovatelkami i ostatní zájemci. Děti si
vybraly ze široké nabídky obrázků. Postupným
odlupováním jednotlivých dílků, jejich
vysypáváním na lepící podklad a jemným
roztíráním prstem rozvíjely jemnou motoriku,
barevné cítění, smysl pro kompozici, detail
a celek, kreativitu a vůli. Se zájmem tvořily umělecká díla a s radostí si je odnesly domů.
Na říjnovém čteníčku jsme recitovali podzimní básně a četla jsem pohádky. Tvořili
jsme zdobenou květinovou kouli. Maminky pomohly se stříháním a skládáním, děti
spíše kouli zdobily. Výrobky se podařily a užili jsme si pěkný podvečer.
Dne 2. října se konala cestopisná přednáška
„Tajuplná Afrika.“ Nejdobrodružnější expedicí
rodiny Márových se stala výprava do čtyř států
v jižní části Afriky: JAR, Namibie, Botswany a
Zimbabwe. Při úžasné barevné projekci fotografií
i filmových záběrů jsme se mimo jiné dozvěděli,
jak se dá neznámými končinami černého
kontinentu cestovat na vlastní pěst – terénním
autem divočinou i pouští a přitom spát ve stanech.
Přednáška byla skvělá, účastnilo se 40 návštěvníků.
V pátek 6. října odpoledne jsme v knihovně přivítali herce Kamila Koulu a Pavlu
Procházkovou, kteří nám zahráli veselou činoherní pohádku s loutkami a písněmi „O
Smolíčkovi“. Nadšení, radost, smích a dobrá nálada přetrvaly u dětí celé představení,
62 malých návštěvníků si odneslo pěkné zážitky.
Novinář, fotograf a cestovatel Tomáš Kubeš nám 16. října představil velmi
dobrodružnou cestu do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy
Nové Guiney, která nám přinesla odpověď na jednoduchou otázku: „Praktikují různé
kmeny Papuy ještě kanibalismus?“ Chvílemi jsme měli strach z vyprávění T. Kubeše,
který podnikl tak nebezpečnou cestu sám bez doprovodu do míst bez civilizace.
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Cestovatel a autor knih Petr Nazarov přijel 27. října z Plzně. Kromě videí
s latinskými rytmy jsme měli možnost shlédnout mnoho originálních fotografií, které
nám přiblížily nejen život na Kubě, ale i její přírodní krásy. Každý účastník dostal
záložku s motivem cesty na Kubu a přednášející vylosoval dva výherce, které ocenil
knihou a souborem fotografií.
Záhadolog a autor knih Arnošt Vašíček navštívil naši knihovnu 8. listopadu již
potřetí. Vydal se po stopách největších záhad z domova i ze světa. Současně představil
svou novou knihu Krev démona. Přednáška byla velmi zajímavá a účastnilo se 40
diváků.
Ilustrátor dětských knih Adolf Dudek si
pro děti 10. listopadu připravil malířskou
show
„Cestovatelské
kreslení.“
Procestovali jsme celý svět - 4 země světa
- 4 malíři. Ilustrátor kreslil na keramické
tabuli vesele, vtipně a za neustálé
spolupráce dětí i dospělých. Poznali jsme
tak život a zvyky v jiných zemích.
Jednoduchým způsobem spojil mluvené
slovo s vizuálním sdělením a kresbou.
Vystoupení posílilo u dětí vztah ke knihám, čtení, čtenářství a kreslení. Zažili jsme
mnoho legrace a všichni byli nadšeni. Knihovnu naplnilo 60 dětí.
Dne 21. listopadu přijal naše pozvání novinář,
publicista a spisovatel Jiří Jilík. Autor knihy
„Žítkovské čarování“ vyprávěl autentické příběhy
kopanických žen s mimořádnými magickými
schopnostmi. Vydali jsme se po stopách lidové
magie v Bílých Karpatech a nahlédli jsme do
skutečného života žítkovských bohyň. Líčení
knihy a autorské čtení se všem přítomným líbilo.
Milí čtenáři, děkuji vám za návštěvy knihovny a spolupráci, přeji pokojné prožití
vánočních svátků a úspěšný nový rok.
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Věra Vykoupilová, knihovnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KURZ „MOSTY“
Během prvního týdne nového školního roku od úterý
5. září do pátku 8. září 2017 se v nové budově základní
školy a jejím okolí uskutečnil již tradiční adaptační kurz
6. ročníku. Tato akce slouží ke sblížení kolektivu,
k začlenění nově příchozích žáků a k usnadnění jejich
přechodu z I. na II. stupeň ZŠ.
Žáci během kurzu absolvovali program s lektory
z organizace „Podané ruce.“ Hráli mnoho her, vyzkoušeli
si adrenalinové aktivity v lanovém centru PROUD
v Olomouci a svou zdatnost a týmového ducha mohli
projevit během výšlapu na Velký Kosíř. Při všech
aktivitách jim pomáhali instruktoři, kterými byli žáci 9.
ročníku. Žákům se akce velmi líbila a zbývá jen doufat, že přispěla i ke zlepšení
a upevnění jejich vztahů a že se podařilo zpříjemnit dětem start na II. stupni.
Šárka Kvapilová
DÝŇOVÁ LOUKA
I v letošním školním roce jsme zahájili podzim dýňovou
loukou, která byla k vidění před budovou I. stupně. Žáci se
svými rodiči doma vyřezali dýni, tu pak umístili před školu.
Dýňová louka doplnila školní výzdobu, těšili se z ní nejen
žáci a učitelé, ale i mnozí kolemjdoucí. Moc děkujeme všem,
kteří se této akce zúčastnili.
Markéta Lembasová
DÝŇODLABÁNÍ
Ve čtvrtek 5. října se asi dvacetičlenná výprava zkušených výtvarníků ze 7. – 9.
ročníků naší základní školy vypravila na letošní 2. ročník „Dýňodlabání“ do Olomouce.
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Soutěžní přehlídka se konala v rámci podzimní Flory Olomouc 2017. Soutěžili jsme
v kategorii nejstarších žáků základních škol.
Přestože jsme do Kostelce na Hané nepřivezli žádné
ocenění, byly naše dýňové objekty velmi originální.
K nejzdařilejším patřil „Kočár pro princeznu“, „Medvídek
mýval“, „Kočka“, „Skřet“ nebo „Pavouk“. Každý ze
zúčastněných vynaložil obrovskou snahu, za což všem
dětem patří velký dík. Reprezentovali naši školu příkladně!
Navzdory nepříznivému počasí jsme si celou akci užili
a domů si přivezli spoustu zážitků a inspirace k další tvorbě.
Jarmila Kalvodová
SBĚR PAPÍRU
Pořadí tříd ve sběru papíru 16. - 17. 10. 2017
Základní škola celkem
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
CELKEM

Třída
4.A
9.A
1.A
9.B
3.B
2.B
4.B
8.B
8.A
1.B
3.A
5.B
6.A
7.A
7.B
2.A
5.A
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Nasbíráno kg
1686
1247
1206
1051
984
867
725
682
669
616
591
448
438
421
400
243
85
12359

Ve dnech 16. a 17. října proběhl ve škole
sběr papíru. Zapojily se všechny třídní
kolektivy s výraznou podporou rodičů, za
což jim patří velký dík. Přímo u sběrových
kontejnerů pak pracovali žáci 8. a 9.
ročníků. Celkově se nasbíralo více jak 12
tun papíru, přičemž nejlepšími „sběrači“
byli žáci 4. A se svými rodiči, kterým se
podařilo nasbírat více jak 1,5 tuny papíru.
Gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.
Václav Kubeček

KULTURA V OBCI
STRAŠIDELNÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
11. ročník lampionového průvodu spojeného se
strašidelnou stezkou odvahy se uskutečnil před
podzimními prázdninami ve středu 25. října 2017.
Do příprav a pořádání této akce se aktivně zapojili
zaměstnanci městského úřadu, hasiči, TJ Sokol
Kostelec na Hané, TJ Sokol Kostelec na Hané – HK
a TJ Sokol Centrum Haná, Savana Klub Kuší a FC
Kostelec na Hané, ale také dobrovolníci z řad
kosteleckých občanů. Kolem sedmnácté hodiny se
ve sportovním areálu začaly scházet děti se svými
rodiči i prarodiči. Děti přicházely s rozsvícenými
lampiony, blikajícími světýlky a nedočkavě
vyhlížely strašidelné a pohádkové bytosti. S úderem
kostelních hodin vystoupil na terasu nové školy
upír, který postupně představil všechny strašidelné
bytosti. Poté 2 průvody (pro menší a větší děti) vyšly ze sportovního areálu, dále
pokračovaly přes ulici Smržickou na ulici Trávníky, pro větší děti přes Sýpku, až k
Zahradnictví Marciánová, kde byl začátek stezky odvahy. Ta vedla kolem staré čistírny
odpadních vod zpět do sportovního areálu.
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I když se některé děti hodně bály,
všechny úspěšně došly do cíle. Zde je
čekala sladká odměna a čaj na zahřátí. Ve
sportovním areálu měli hasiči nachystaný
oheň k opékání špekáčků a vlastních
dobrot. Pro všechny účastníky bylo
připraveno
bohaté
občerstvení.
K pohodové atmosféře přispěl hudebním
doprovodem pan Petr Petřík.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat všem pořádajícím a dobrovolníkům, kteří se
na akci podíleli a připravili tak radost pro zhruba 340 dětí.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Prvního prosince navštívil naše město Mikuláš, doprovázený andělem a velkou
skupinou čertů, aby hodné děti obdaroval mikulášskou nadílkou. Tradiční akci
uspořádalo město Kostelec na Hané ve spolupráci s místními spolky a rozšiřující se
řadou dobrovolníků. O hudební doprovod a moderování se postarala Martina Qítko
Procházková z Rádia Haná. Celá akce začala již tradičně vánočním jarmarkem, který
uspořádali žáci a paní učitelky z prvního stupně naší základní školy. Poté už vstoupily
na scénu děti z naší mateřské školy, děti z dramatického kroužku, maminky s dětmi
z mateřského centra a v neposlední řadě kroužek zumby, kdy všichni předvedli to
nejlepší ze své celoroční činnosti. Po vystoupeních se již setmělo a přišel pravý čas na
to, aby starosta města František Horák slavnostně rozsvítil vánoční strom, který městu
letos věnovala rodina Sychrova. Po
rozsvícení vánočního stromu se z
ohnivých gejzíru začali rojit čerti,
kteří se rozprchli mezi děti, čekající
na příchod Mikuláše s andělem.
Nebeská družina rozdala na 300
balíčků. Nechybělo ani občerstvení,
které zajistili kostelečtí hasiči.
Příjemný podvečer byl zakončen
velkolepým ohňostrojem.
Celou akci finančně zajistilo město Kostelec na Hané.
František Horák, starosta města
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Milé maminky, babičky, tatínkové!
Mateřské centrum v našem městě
funguje již více jak 3 roky. Za tu dobu
zde bylo více jak 150 maminek.
Složení maminek se mění, stejně tak
jako věk dětí. Mateřské centrum ve
spolupráci s městem a ostatními
spolky pořádalo letos poprvé „Vítání
jara“ – zde vystoupily soubory Malý
Kosíř a soubor Kosíř, děti z MŠ, děti
s country
tanci,
zumbou,
dramatickým kroužkem. K tomu byly
k dispozici 4 výtvarné dílničky.
Věřím, že se jednalo o vydařenou akci, a proto bychom ji chtěli 24. března 2018
uspořádat znovu.
V září proběhl II. ročník „Pohádkového Kostelce.“
I přes mrholení vyrazilo na trať přes padesát dětí, které si
to i tak moc užily. Soutěžilo se ve hře Mölky, na cestě
byla spousta pohádkových bytostí – Harry Potter, Elsa
a Anna, Červená Karkulka, Křemílek a Vochomůrka,
Rumcajs s Mankou, Sněhurka a trpaslíci, kouzelné
babičky, vodníci, motýl Emanuel, mimoni, kominíček
a krásné pohádkové víly. V příštím roce, zase v září, se
můžete těšit na III. ročník – trasa bude stejná, ale
pohádkové bytosti se dostaví i z jiných čarovných
odvětví. Děkuji všem pořadatelům, kteří to i přes
nepřízeň počasí nevzdali a pro děti udělali maximum.
Pod hlavičkou centra se také rozběhla jednou za měsíc divadelní loutková
a maňásková představení, kterým svůj čas a chuť pravidelně propůjčují Tereza
Večeřová, Monika Sychrová a Veronika Zapletalová. V roce 2018 budeme pokračovat
v opravených prostorách sokolovny.
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V centru také proběhly od září 2 přednášky – zdravá výživa a citová vazba v rodině.
Od prosince se můžeme těšit novým prostorům a novým volnočasovým aktivitám.
Rozběhne se kroužek pro předškolní děti „Budu školák.“ Probíhat bude každou středu
pro dvě skupiny dětí. Ještě jsou volná místa, můžete se přihlásit na mcknh@seznam.cz
nebo na FB mateřského centra. V rámci kroužku se bude podporovat jemná motorika
dětí především netradičními technikami – práce s hlínou, plstí, korálky, nůžkami,
výroba úchopu na tužku. Další novinkou bude „Moje první školička“. Bude probíhat
každé úterý od 8.30 do 11.30 hodin. Maminky sem mohou přivést své ratolesti (již od
dvou let), kterým se budou dvě „tety“ věnovat - budou vyrábět a hrát si. Vyzkouší
vlastně takovou první školku, ale bez spinkání. Maminky si mohou zajít vyřídit bez dětí,
co potřebují.
Nově se schází mateřské centrum v prostorách zdejší sokolovny, a to ve stejný den i
čas. Začínáme každou středu v 9.30 hodin v sokolovně. Na programu je: tančení,
zpívání, vyrábění, povídání, hraní…první sociální kontakt dětí s vrstevníky. Maminky
opustí „stereotyp“ mateřského dění a dostanou se opět do kolektivu.
Těšíme se na nově příchozí i pravidelné návštěvníky centra a přejeme všem krásný
nový rok 2018.
Za všechny maminky Veronika Zapletalová

KLUB DŮCHODCŮ
Činnost klubu důchodců byla po prázdninách zahájena až 12. října, kdy bylo náplní
schůzky seznámení se s programem do konce roku 2017 a příprava akcí na rok 2018.
Účastníci si sami navrhli, jaké akce by je zajímaly a co by se jim líbilo. Zbylé termíny
se snažíme naplnit zajímavostmi, výlety nebo ručními pracemi. Plánovaná schůzka na
21. září – zájezd do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem a jeho komentovanou
prohlídku nám zkazilo počasí a akce musela být odvolána.
26. října přijal pozvání do klubu důchodců ředitel Lidové hvězdárny v Prostějově
Karel Trutnovský, který nás seznámil se „Sousedy naší planety.“ Velmi zajímavá
přednáška o Slunci, Měsíci a planetách Sluneční soustavy se rozvinula v bohatou
diskusi.
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7. listopadu jsme s klubem důchodců navštívili Moravské divadlo v Olomouci, kde
jsme shlédli představení „Robin Hood.“ Činoherní zpracování známého díla bylo pojato
velmi humorně a s nadsázkou. Všem se nám moc líbilo.
23. listopadu jsme
v klubu
důchodců
přivítali
kosteleckého
pana faráře P. Petra
Šimaru
s přednáškou
„Rusko
dnes“
vyprávění
o
životě
v Rusku. Akce byla
doplněna
pěveckým
vystoupením dětí a přátel
P. Šimary a promítáním
obrázků a videoprojekcí.
7. prosince jsme vyráběli vánoční světýlka. Na minulém setkání (23.11.) byly
zájemcům předány papírové vzory na vystřihování – několik druhů a náročností, které
si doma připravili, neboť je to záležitost na 1 – 2 hodiny. Zbytek jsme vyrobili společně
na schůzce.
10. prosince společně s městským úřadem v Kostelci na Hané jsme opět zavítali do
Moravského divadla v Olomouci na představení „Sluha dvou pánů.“ Zájem byl veliký,
55 vstupenek bylo vyprodáno během týdne. Představení bylo určeno nejen pro
důchodce, ale i občany Kostelce a autobus hradilo město Kostelec na Hané.
Poslední letošní akcí klubu důchodců bude „Předvánoční posezení s písničkou“, kam
naše pozvání přijal harmonikář pan Doležel. Program bude doplněn povídáním
o Vánocích a malým dárečkem. Všechny vás srdečně zveme.
Ráda bych poděkovala vedení města Kostelec na Hané, bez jehož finanční podpory
bychom nemohli fungovat. Děkuji také za vstřícnost a ochotu, s kterou řešíme
organizační či materiální zajištění našich schůzek. Věřím, že nám i nadále zachováte
svoji přízeň. Všem kostelečákům přejeme krásné Vánoce, plné pohody, lásky
a porozumění a v nastávajícím roce 365 šťastných dní.
Milena Jelínková a celý klub důchodců
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DOMOV PRO SENIORY
NOVÁ LŮŽKA V DOMOVĚ PRO SENIORY
V pátek 20. října 2017 proběhla 2. fáze kompletní výměny elektricky polohovacích
lůžek. Týden před tím zaměstnanci bravurně zvládli výměnu první poloviny lůžek
a druhá část byla opravdu již rutina. V poledne při plnohodnotném provozu bylo hotovo
a všichni naši obyvatelé trávili noc na nových lůžkách a speciálních matracích. Děkuji
všem zaměstnancům, kteří se zapojili do této provozně a logisticky náročné akce.
Rovněž děkuji panu starostovi Františku Horákovi za pomoc při stěhování použitých
lůžek.
Nová lůžka svoji funkčností
i designem odpovídají požadované
kvalitě 21. století. Rošt postele se skládá
ze čtyř elektricky polohovatelných
segmentů. Při polohování částí pod zády
a stehny se postupně rozšiřuje část pod
hýžděmi, čímž se výrazně snižuje tlak
v oblasti těchto partií náchylných ke
vzniku proleženin. Horizontální posun
celého lůžka umožňuje nastavit výšku
postele, vertikální posun umožní
polohovat klienta do tzv. kardiacké
(zvýšené) polohy. Postel naplňuje
i standardy kvality ve smyslu
dodržování základní listiny práv
a svobod, kdy i při plném nastavení
postranic zabraňujících pádu z lůžka,
může uživatel toto lůžko opustit.
Obnova vybavení domova, jejíž součástí bylo i pořízení invalidních vozíků
a chodítek, byla financována z projektu MPSV se spoluúčastí města. Celková částka za
pořízení nového vybavení je 1 970 536,- Kč, z toho dotace MPSV je ve výši 1 478 000,Kč. Velký dík patří vedení města za práci při zajišťování dotace a spolupráci při její
administraci. Je třeba zmínit i to, že mnoho takových projektů v rámci dotačního řízení
úspěšných nebylo.
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Jak už bývá zvykem ke konci roku, spousta z nás se ohlíží za uplynulým rokem
a bilancuje, co se povedlo a co ne. Ani u nás tomu není jinak. Podíváme-li se na letošní
rok v Domově pro seniory Kostelec na Hané, tak byl plný kulturních akcí pořádaných
pro své uživatele a nejen pro ně. Spousta akcí je přístupná i široké veřejnosti nebo
rodinným příslušníkům uživatelů domova. Prostě „senioři chtějí trávit čas aktivně.“
Být senior v domově pro seniory, to neznamená jen odpočívat na gauči a vzpomínat
na staré časy. S touto myšlenkou se ztotožňují uživatelé i zaměstnanci Domova pro
seniory v Kostelci na Hané. Aktivní trávení volného času je pro seniory více než
důležité. Největší problém nastane, když starší člověk přestane mít zájem o dění kolem
sebe, o své známé či přátele. Proto si mohou obyvatelé domova vybírat z mnoha
nabízených aktivit. Každé dopoledne probíhají souběžně minimálně dva aktivizační
programy. Mezi velmi oblíbené patří canisterapie, muzikoterapie, kinokavárna, trénink
paměti, cvičení v tělocvičně a mnohé jiné.
Přestože nabídka aktivit je velmi
různorodá, přišly uživatelky s nápadem plést
čepičky a ponožky pro miminka. Vedení
domova jim pak pomohlo kontaktovat
vedení
novorozeneckého
oddělení
FN Olomouc, vrchní sestru Romanovou,
které také výrobky byly předány. K předání
došlo 25. srpna 2017, kdy ředitel domova
David Ševčík společně s vrchní sestrou
odvezli zabalené a barevně sladěné čepičky
s ponožkami do FN Olomouc. Všichni zaměstnanci domova aktivní uživatelky celou
dobu podporovali, ať již nakoupením vhodné vlny, či rady ohledně velikostí nebo
pozitivní motivací. Protože se všem velmi zalíbila myšlenka spojení počátku života
s jeho podzimem, chtěli bychom v této spolupráci pokračovat. Doufáme, že se nám
podaří vytvořit další hezké výrobky a uživatelky tak nepřijdou o překrásný pocit „být
aktivní a užitečný.“
Pro spoustu uživatelů se stala nepostradatelnou Mše svatá, která se koná každý měsíc
v kapli domova nebo pak samotné návštěvy faráře u imobilních uživatelů přímo na
pokoji.
Nesmíme zapomenout na zajištění masérských a rekondičních služeb, které jsou také
velmi využívané.
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Letos se nám také podařilo uspořádat jednu úplně novou akci „Slavnost piva“, která
byla uživateli velmi pozitivně hodnocena. Posezení a ochutnávku několika druhů piv
nám svým hudebním doprovodem na harmoniku zpříjemňoval pan Doležel z Lutotína.
K již zavedeným každoročním
akcím pořádaným v domově patří např.
vítání jara, pálení čarodějnic, opékání
selete, Karibik párty, vystoupení dětí
z MŠ Kostelec na Hané při příležitosti
dne matek a spousta dalších. A to nás
do konce roku ještě nějaké akce čekají
– v prosinci to bude Mikuláš, Výlov
rybníka, posezení u punče, rozdávání dárků a Štědrovečerní večeře.
Jak již bylo řečeno na začátku, pokud bychom tedy měli zhodnotit uplynulý rok, tak
ho vidím velmi pozitivně a to ne z mého pohledu, ale soudím tak z tváří plných úsměvů
našich uživatel.
Fota z akcí nebo pozvánky na ně můžete sledovat na našich webových stránkách
www.ddkostelcnh.eu nebo na našem facebookovém profilu.
Michaela Chudobová, sociální pracovnice

MALÝ KOSÍŘ
DĚTSKÝ HANÁCKÝ SOUBOR V ROCE 2017
Soubor navštěvuje 20 dětí z Kostelce na
Hané a okolních obcí. Scházíme se v tělocvičně
školy v Kostelci na Hané každou středu od
18.00 hodin. Snažíme se úzce spolupracovat
s dospělým souborem Kosíř. Nový rok 2017
jsme zahájili vystupováním na hasičském plese
a na dětském karnevale ve Zdětíně.
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Na jaře děti svým vystupováním potěšily babičky a dědečky v domově pro seniory
v Kostelci na Hané. V měsíci květnu spolu se souborem Kosíř děti vystoupily s pásmem
dětských her a tanců na slavnostech v Chropyni a v červnu na Kořenci.
V červenci děti potěšily v krásných krojích
naše farníky na Jakubských hodech na farní
zahradě hanáckými písněmi a tanečky. V září
jsme se zúčastnili slavnostního průvodu
v Čechách pod Kosířem při setkání hanáků
s hejtmanem Olomouckého kraje. Poslední
vystoupení nás čekalo v listopadu ve Ptení, kde
děti zatancovaly a zazpívaly na besedě
s důchodci. Během roku děti vystupují při
slavnostním vítání občánků.
Protože se blíží konec roku 2017, chceme poděkovat za finanční příspěvek městu
Kostelec na Hané a popřát všem občanům města klidné prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně štěstí a zdraví.
Za soubor Malý Kosíř Miluše Dopitová a Lucie Pospíšilová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POZVÁNKY
Římskokatolická farnost v Kostelci
na Hané Vás zve na 26. prosince 2017
v 15.00 hodin do kostela sv. Jakuba
Staršího na zpívání koled u jesliček.
Zapojit se mohou všechny děti i
s podporou rodičů a prarodičů.
Dále vás zve na koncertní provedení
pastorální mše Jakuba Jana Ryby „Česká
mše vánoční – Hej mistře“. Uskuteční se ve farním kostele sv. Jakuba Staršího dne 29.
prosince 2017 v 18.00 hodin. Účinkuje Svatojakubský chrámový sbor a sólisté za
varhanního doprovodu Ludmily Nedomanské – Kopečné, dirigent Karel Vlach.
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JUNÁK – ČESKÝ SKAUT
SKAUTSKÝ ROK 2017
V průběhu roku 2017 pracovaly ve středisku Petra Bezruče 3 družiny dětí ve věku 7
– 12 let, které se pravidelně scházejí 1x týdně na družinových schůzkách. Zde se s dětmi
učíme hravou formou různým dovednostem a znalostem. Mimo jiné nechybí i terénní
akce, jako jsou výlety do přírody a účast na různě zaměřených aktivitách po celý rok.
V březnu, konkrétně 18. března
jsme vyrazili na tradiční výstup na
rozhlednu Velký Kosíř, kterým jsme
chtěli opět přivítat jaro. V dubnu nás
jako loni, čekala účast na celostátní
akci „Ukliďme Česko“, tentokrát byl
počet zájemců z řad kosteleckých
občanů velmi malý. I přesto se nám
podařilo vyčistit příkopy podél
silnice směrem na Hluchov, kde bylo
opravdu co sbírat. Za odměnu jsme si
opekli špekáčky u skautské klubovny.
O víkendu 21. - 22. dubna jsme vyrazili vlakem do Konice, zahrát si společně se
skauty z jiných středisek noční hru, která se již tradičně jmenuje Noční Konice.
V květnu nás čekala výprava
až na sever naší republiky,
abychom
prověřili
a prozkoumali chatu Pavučinku
a její okolí, kterou jsme si
vybrali pro letní táboření.
Nebyli jsme na to připraveni, ale
zdolání nejvyššího bodu Smrk
jsme vzdali kvůli velké nadílce
sněhu.
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Dne 4. června jsme pomáhali v rámci dětského dne městu Kostelec na Hané, zajistit
stanoviště se zajímavými úkoly pro malé i velké děti.
Po červnovém slavnostním ukončení skautského roku u klubovny, jsme pro děti
naplánovali i další prázdninové aktivity. Pro menší děti, které si ještě netroufly na
náročnější táboření, jsme připravili 15. - 16. července víkendové přespání u klubovny
ve stanech s výpravou ke Stromu přání v okolí Běleckého Mlýna.
V srpnu jsme se staršími dětmi vyrazili na
cestu kolem světa na chatě Pavučinka. Každý
den jsme se na palubě lodi přenesli na jiný
světadíl, kde nás ráno uvítalo domorodé
obyvatelstvo a připravilo si pro nás splnění
různých úkolů, za které posádky dostaly
vysloužené drahokamy a mohly tak
pokračovat v další cestě.
Dne 7. října se konal „Bezručovský Véplaz“, kterého jsme se také rádi zúčastnili.
Někteří z nás zdolali náročnější 18 km trasu, ale s menšími dětmi jsme vyrazili vlakem
do Ptení a zpátky jsme krásnou slunečnou vycházkou přes Zdětín a Bílovice dorazili
pěšky domů.
Víkend 4. - 5. listopadu jsme strávili na víkendové akci
v Litovelském Pomoraví, uprostřed přírodní rezervace
Hejtmanka, přímo u řeky Moravy. Prošli jsme si trasu
pozůstatků romantických staveb, které zde po vzoru
Lednicko - valtického areálu, budoval rod Lichtenštejnů.
Víkend se opět skvěle vydařil. Začátkem listopadu nás
potkala smutná událost, kdy jsme se dozvěděli, že nás
opustil dlouholetý a věrný skaut, bratr Jaroslav Lének –
„Stín.“ Zasloužil se o obnovu skautského střediska
v Kostelci na Hané po roce 1989, za což mu patří velký dík s přáním klidného odpočinku
ve skautském nebi.
Do konce roku 2017 si ještě nenecháme ujít Mikuláše na vrcholu Kosíře a také
tradiční vánoční besídku, s vánočním cukrovím a vším, co k tomu patří.
Junák – Český skaut, z.s
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JAROSLAV LÉNEK – OSOBNOST NAŠEHO MĚSTA
Pan Jaroslav Lének byl po celý svůj život nejen milujícím
synem, manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem, ale také
věrným přítelem a člověkem, který byl vždy ochoten pomoci jak
radou, tak činem, kdykoliv byl o to požádán. Ano, takový to byl
člověk a všichni kdo jsme ho jako já znali, mě musí za pravdu
dát.
Celý svůj život prožil v Kostelci, kde jsme ho mohli
pravidelně vídat na vycházkách se svojí milovanou manželkou,
kde žili ve svém rodinném domku se svojí dcerou a zetěm spokojeni až do své smrti.
O svou ženu nevýslovně pečoval, zejména v její dlouhodobé nemoci. Byl to člověk
hluboce a nezlomně věřící a zásadový, spravedlivý, obětavý, ochotný a hlavně odborně
sečtělý, který miloval a ctil život.
Skoro do posledních roků se staral o svůj
zděděný vinohrad na Kosíři, kde vždy posekl
kosou velký kus trávy, usušil, dovezl domů
a nakonec ji rozdal svým známým. Šlo
opravdu
o
pracovitého,
tichého
a nekonfliktního muže, zkrátka “dobráka od
kosti“.
Doslova
vynikal
aktivitou
dokumentaristy dějin Kostelce a okolí a byl to
odborný znalec archeologie kosteleckého
a stařechovského kostela a jejich současnosti. Často a moc rád, hlavně pokud mu to
zdraví dovolovalo, navštěvoval místní pěvecký chrámový sbor a dlouhá léta byl jeho
členem se stoprocentní docházkou a aktivně se podílel na dění hlavně okolo našeho
kostela a hřbitova. Na svých procházkách přírodou a až do svého pozdního věku
dokumentoval většinu svých různých kulturních a společenských akcí různého druhu,
které se pořádaly nejen v Kostelci, ale i v širokém okolí.
Jeho koníčkem byla historie a hlavně kulturní dění, o čemž si vedl vzornou
dokumentaci, písemnou a doplněnou fotografiemi. Nebyla akce, kde byste ho viděli bez
jeho “stálého kamaráda“ fotoaparátu. Ve svém rodinném domku měl k tomu zařízenou
a vybavenou místnost, která tvořila jakési malé muzeum, kde měl vzorně uloženy
získané cenné materiály za jeho života.
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Velmi ho také zajímala jak světová, tak i lokální historie, o níž uměl vždy, když se
naskytla příležitost, poutavě a odborně vyprávět.
Téměř do posledních chvil ve svém bohatém životě byl duševně a mentálně na výši,
stále činný a stále vzpomínal a vzpomínal a pamatoval si na věci a doslova detaily, které
nám už třeba nezůstaly někdy v paměti. Své vědomosti konfrontoval s brněnskými
archivy a věhlasnými archivními znalci. Měl vzorně prostudovány archivy farností
v našem okolí a rád se o své znalosti dělil a předával je mladší generaci či známým bylli o to požádán.
Od mládí se věnoval skautingu a významně
se zasadil o obnovení Junáckého střediska
Petra Bezruče v Kostelci po roce 1989. Pokud
mu to zdravotní stav dovoloval, podílel se i na
výchově mladé generace skautů a skautek
v Kostelci, který je zde na velmi dobré úrovni.
Jeho bezpočetné fotografie, které za svůj život
pořídil, se staly půl stoletou živoucí kronikou
našeho města.
Na závěr jen můžeme dodat “jak tiše žil, tak tiše zemřel.“ Kostelec v něm ztrácí
člověka, velkou osobnost, kterou pan Jaroslav Lének opravdu byl.
Jaroslav Vyhlídal

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ

ČOS přebory 2017
V sobotu 24. června 2017 se v Kostelci na Hané uskutečnily celorepublikové přebory
České obce sokolské v miniházené, které pořádala Tělocvičná jednota Sokol Centrum
Haná ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Kostelec na Hané – HK. Přeborů
ČOS se účastnilo 10 týmů starších a 6 týmů mladších mini žáků. V 9 hodin ráno se
konal slavnostní nástup ve formě sokolského pochodu, jehož se účastnily i zástupkyně
„Věrné gardy“ sestra Kremlová a sestra Trmačová. Na zahájení přeborů přišli dětem
popřát hodně štěstí a spoustu branek i zástupci města Kostelce na Hané, František
Horák, starosta města, a místostarosta města Ladislav Hynek.
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Celkově se hrálo 35 zápasů na dvou venkovních hřištích nově otevřeného
zrekonstruovaného areálu. Mezi zápasy byly pro děti připraveny doplňkové soutěže, a
protože pražilo sluníčko, byla pro děti připravena venkovní sprcha.
V mladších mini žácích se dařilo domácím, když jediná porážka na turnaji přišla hned
v úvodu s pozdějším vítězem Přeborů ČOS. Konečné druhé místo TJ Sokol Kostelec na
Hané – HK na celorepublikových Přeborech ČOS je jistě velkým úspěchem.
Soutěž starších mini žáků byla rozdělena na dvě skupiny. Druhá místa z každé
skupiny se porvala o celkové třetí místo a vítězové skupin se utkali o celkové první
místo. Bohužel starší mini TJ Sokol Kostelec na Hané – HK skončili ve skupině na
třetím místě a do bojů o medaile již nezasáhli.
Za své výkony si děti domů odvezly medaile, diplomy a drobné ceny, které jim
předali zástupci domácích klubů Petr Kudláček za TJ Sokol Centrum Haná, Lukáš
Chalupecký za TJ Sokol Kostelec na Hané - HK a David Jurečka za TJ Sokol II
Prostějov.
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POHÁR MUDR. PAVLA HOLÍKA
V sobotu 4. listopadu 2017 uspořádala TJ Sokol Centrum Haná ve spolupráci s TJ
Sokol Kostelec na Hané - HK turnaj „O POHÁR MUDr. PAVLA HOLÍKA“ v házené,
kategorie mladších žáků. Každé družstvo sehrálo 5 utkání systémem každý s každým
a byla k vidění velice pohledná házená. Jelikož se jedná o mladší žactvo, byl turnaj
velmi náročný a tolik utkání v jednom dni prověřilo fyzickou kondici dětí. Na všech
hráčích byla vidět obrovská bojovnost a touha po co nejlepším umístění.
Konečné výsledky turnaje:
1. SK Žeravice,
2. DHK Litovel,
3. TJ Sokol Centrum Haná „B“,
4. TJ Sokol Kostelec na Hané – HK,
5. TJ Sokol Senice na Hané,
6. DHK Zora Olomouc „B“
DOBIÁŠ CUP
Družstva TJ Sokol Centrum Haná se již tradičně zúčastnila mezinárodního turnaje
Dobiáš cup, který se hrál v Rožnově pod Radhoštěm. Ve dnech 24. – 26. listopadu se
zúčastnilo družstvo mladších žáků a ve dnech 1.-3.prosince družstvo starších žáků.
Tohoto turnaje se účastní přední týmy z České republiky a ze Slovenska jako například
TJ Lokomotiva Louny, Liberec Handball, ŠKP Bratislava, TJ Slovan Modra, TJ Tatran
Stupava, RHC Zubří, HK FCC Město Lovosice nebo HC Zlín.
Bez podpory České obce
sokolské, Českého svazu
házené, Olomouckého kraje,
Statutárního města Prostějov
a Města Kostelce na Hané
bychom však nemohli dětem
dopřát kvalitní podmínky pro
jejich rozvoj. DĚKUJEME!
Dovolte mi, abych za všechny členy TJ Sokol Centrum Haná popřál všem klidné,
pohodové prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.
Za TJ Sokol Centrum Haná Petr Kudláček
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
HÁZENÁ – MUŽI
Házenkářům se jaro povedlo
Muži TJ Sokol Kostelec na Hané - HK zahájili letní přípravu již tradičně poslední
týden v červenci nabíráním fyzické kondice s postupným přechodem k herním
činnostem. Přes počáteční obavy nedošlo v kádru k výrazným změnám, na přestup
přišel do Kostelce karvinský dorostenec Podhrázký, jinak se tým v průběhu přípravy
stabilizoval a byl doplněn o kostelecké dorostence z Centra Haná. Ovšem největší
změna se odehrála na postu trenéra. Před zahájením sezóny 2017/2018 nedošlo
k dohodě mezi klubem a stávajícím trenérem Jiřím Greplem, byť o jeho služby projevilo
vedení klubu zájem. Nastala doba hledání trenéra a přípravu zatím vedli David Ševčík
a Milan Varhalík, kteří nakonec u družstva mužů zůstali. Další změnou byla dohoda
celoročních společných tréninků dorostenců Centra Haná a mužů Kostelce. Účast na
letní přípravě byla vysoká
a
díky
rekonstrukci
sportovního areálu jsme
využívali pro klouby šetrnou
tartanovou atletickou dráhu
a hlavně po spoustě roků
zrekonstruované venkovní
házenkářské hřiště. Pro
některé to byl návrat
do minulosti,
kdy
na
asfaltovém hřišti tehdy ještě
patřícímu Sokolu Kostelec na
Hané, oddílu házené dělali
první „házenkářské krůčky.“
Je třeba smeknout před vedením města Kostelce, které zajistilo financování tolik let
potřebných oprav a rekonstrukce sportovního areálu. Díky tomuto počinu je obrovský
zájem sportovních oddílů a reprezentací využívat toto sportoviště a sportovní halu.
Družstvo mužů sehrálo několik přípravných utkání a předsezónní přípravu zakončilo
prohraným zápasem I. kola Českého poháru v Telnici.
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Samotná sezóna II. ligy Jižní Moravy 2017/2018 začala pro naše mužstvo utkáním
na půdě Ivančic, kde utrpělo výraznou porážku. Poté následovalo domácí utkání
s Maloměřicemi, které mají ambice postupu a v jejich řadách hrají loni ještě extraligoví
hráči Brna. I když jsme celý zápas vedli, v závěru jsme podlehli tlaku hráčů hostující
celku i tlaku rozhodčích, kteří nepředvedli povedený výkon. Další týden jsme cestovali
do Bohunic s touhou získat první body. Bohužel zůstalo jen u touhy a tak po třech
kolech II. ligy jsme byli bez bodu. Následovalo domácí utkání s rezervou extraligového
Brna. Diváci si určitě přišli na své, když měli možnost vidět za 60 minut hry 79 branek.
Našich vsítěných 45 branek je kosteleckým rekordem. Byly to první dva body v nové
sestavě a se třemi 17ti letými dorostenci v týmu - velký příslib. Zlepšující výkony jsme
bohužel nepotvrdili v následujícím utkání v Telnici. Až výhra v derby s Prostějovem
nabudila kluky natolik, že jsme vyhráli další tři utkání v řadě a z toho dvě na půdě
soupeřů, a to v Napajedlech a v Kuřimi. Dvě kola před koncem podzimní části soutěže
jsme s desíti body na 5. místě tabulky se ztrátou pouze 1 bod na třetí místo.
Jméno
Hochwald T.
Prášil V.
Diviš K.
Popelka M.
Smékal J.
Dostál M.
Kopečný D.
Pohrázský R.
Vymětal J.
Nevrla M.
Švec M.
Kolář A.
Prášil J.
Kocourek P.
Varhalík M.
Dořičák F.
Přikryl P.
Varhalík L.
Karvay O.

Počet zápasů
5
5
6
7
9
5
8
8
3
4
8
5
6
3
4
5
3
4
3

Počet branek
1
4
13
10
59
15
7
21
8
6
35
4
3
4
7
31
14
15
8

Vyloučení
0
0
4
4
9
0
5
11
3
0
3
2
1
0
2
0
3
2
0

diskvalifikace
0
0
1
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Za oddíl házené, družstvo mužů David Ševčík
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HÁZENÁ – MLÁDEŽ
Mladší mini
Minižáci mladší jsou nejmladší věkovou kategorií hrající házenou za klub TJ Sokol
Kostelec na Hané - HK. Jedná se především o děti z prvních a druhých tříd. V
současnosti hraje za tuto kategorii již 18 dětí, a to ve 2 soutěžních družstvech. I tyto
nejmladší děti se účastní nejen soutěží olomouckého krajského svazu házené, ale také
celé řady mimo regionálních turnajů většího rozsahu, kde si mají možnost porovnat své
hráčské umění v konkurenci družstev z celé republiky či Slovenska.
Za posledního půlroku jsme se zúčastnili významných turnajů Mini Cup v Litovli,
sokolských přeborů ČR v Kostelci na Hané a přípravného prázdninového turnaje
v Horce nad Moravou. Na Mini Cupu v Litovli jsme v konkurenci 11 týmů z celé ČR
sice tzv. na bednu nedosáhli, nicméně jsme si přece jen odnesli jedno významné
ocenění. Hráč Kostelce na Hané Jan Coufal byl zvolen nejlepším hráčem turnaje z
přibližně 100 dětí. Na sokolských přeborech České republiky v domácím prostředí se
nám již podařilo dosáhnout také kolektivního úspěchu a to velmi pěkného 2. místa.
Přípravný turnaj v Horce nad Moravou, kam jsme odjížděli prakticky komplet s novými
dětmi, které házenou viděly před tím jen 3 dny na soustředění, jsme odehráli naprosto
fantasticky a v konkurenci 6 týmů z celé Moravy, jsme si zaslouženě vybojovali 1.
místo.
Aktuálně se všichni v našem klubu
připravujeme na pořádání velkého turnaje
v domácím prostředí dne 10. února 2018
pod názvem „Hanácké pohár 2018“,
kterého se budou účastnit týmy z celé ČR,
ale také ze zahraničí. Již teď máme
potvrzené účasti takových házenkářských
gigantů jako Dukla Praha, Sokol Nové
Veselí, HC Zubří, Strojár Malacky atd.
Vzhledem k tomu, že jsme nejmladší házenkářskou kategorií, tak jsou brány našeho
klubu neustále otevřeny novým dětem, pro něž je pohyb a touha střílet branky vášní.
Aktuálně postupně doplňujeme tým o děti s ročníkem narození 2010-2011. Tréninky
jsou pravidelně ve středy od 16.30 do 17.30 a v pátky od 15.30 do 16.30 hodin.
Kontaktní email: patrik.coufal@seznam.cz, tel. 774 879 242.
Za oddíl házené, mladší mini Patrik Coufal
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Starší mini
U starších „miniků“ nastalo v letošním soutěžním ročníku 2017/2018 několik změn.
Jednou z nich je odchod jednoho z trenérů, Miloše Dofka, k nově vzniknuvšímu týmu
mladších dívek. U týmu zůstalo trenérské trio Ivo Chalupecký, Miroslav Roj a Petr
Kocourek.
Další změnou je, že po několika letech nejsou v týmu žádné dívky. To je způsobeno
výše uvedeným vznikem týmu dívek, ale toto bude postupně dorovnáno příchodem
děvčat z mladších miniků.
Do soutěže byla přihlášena dvě družstva. Hlavním důvodem bylo, aby si chlapci více
zahráli. Obě družstva jsou doplňována zkušenějšími hráči z týmu mladších mini, což je
prospěšné pro obě strany.
Soutěž se hraje turnajovým systémem. Vždy se turnaje zúčastní pět týmů, kdy hraje
každý s každým. Naši chlapci, jako již několik let po sobě, patří k nejlepším týmům
v soutěži, která čítá patnáct týmů. Náš oddíl pořádal v podzimní části dva turnaje
v městské sportovní hale.
Sestava: Tomáš Hrabal, Tomáš Musil, Ivo Papoušek, Matěj Kvíz, Tobiáš Kocourek,
Karel Krásný, Robert Řezníček, Adam a Marek Surmovi, Filip Kirchner
Z mladších miniků vypomáhají
zejména Jan Coufal, Ondřej Černý
a Martin Schönfeld. Rád bych
poděkoval všem podporovatelům,
kteří
jakkoli
pomáhají
bezproblémovému chodu oddílu. Ať
už městu Kostelci na Hané, vedení
Sokola - HK, sponzorům, rodičům,
svým trenérským kolegům apod.
Mladší žačky
Do podzimní části sezony 2017/2018, nastoupilo družstvo mladšího žactva –
družstvo dívek, po absolvování třídenního soustředění na konci září v domácím
prostředí. Mladší žactvo jsou ročníky 2005/2006, a v této kategorii mohou spolu ještě
hrát chlapci i dívky dohromady.
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Jedná se víceméně o hráče, kteří přechází z herního systému 4+1 s malého hřiště, na
klasickou házenou 6+1 na celé hřiště. Kádr družstva nyní tvoří 18 dívek, které doplňuje
5 šikovných chlapců ze starší miniházené. V podzimní části soutěže jsme odehráli 7
zápasů a v tabulce jsme se umístili na 6. místě. Tréninkové jednotky probíhají třikrát v
týdnu s minimálně 70% účastí. Trenérská dvojice pracuje ve složení Miloš Dofek
a Zbyněk Zavadil.
Za oddíl házené Ivo Chalupecký
FLORBAL
Kostelečtí florbalisti zahájili letošní sezónu
začátkem října. Kostelecké Áčko florbalistů
vstoupilo do sezony 2017/18 zatím na
výbornou. Ze 4 odehraných utkání dvakrát
vyhrálo a jednou remizovalo a prohrálo. Díky
skvělým výkonům ze začátku sezony se drží na
5. místě. Věříme, že i nadále budou muži „A“
podávat skvělé výkony, jako doteď! Naše
Béčko, byť po vydařeném vstupu, laborují na
předposlední pozici. Ze 4 zápasů má 2 výhry a 2 porážky! Je to zatím začátek sezóny,
tak doufejme, že se kluci zvednou a napodobí minulou sezonu a urvou opět bednu.
Hovoří hrající trenér Jiří Drčka.
V letošním roce se uskutečnil první domácí turnaj „B“ mužstva 11. listopadu 2017,
kde domácí první zápas prohráli po střelecky velkolepé přestřelce 9:10 a druhý zápas
porazili Hranice 5:3, které jsou zatím na 5. místě v tabulce.
Kostelecké Áčko pořadalo první domácí turnaj této sezóny 3. prosince 2017, kde se
utkalo zahajovacím zápasem turnaje s velmi silnou TJ Stará Ves n/O Vosy a pak 4.
zápas s opět nelehkým soupeřem 1. FBK Rožnov p/R B. Informace o našich výsledcích
můžete shlédnout na informačních tabulích ve městě (u školy).
O vánočních svátcích bude, jako každý rok v sobotu 30. prosince 2017, pořádat náš
florbalový oddíl již tradiční vánoční turnaj „Povánoční florbalení.“ Veškeré informace
najdete na FB stránkách: florbal TJ Sokol Kostelec na Hané – HK, kde se můžete
přihlásit na turnaj a také se dozvědět mnoho zajímavých věcí o našem oddílu.
Sekretář TJ Sokol Kostelec na Hané – HK, Jaroslav Dopita
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SKVĚLÝ ÚSPĚCH KOSTELECKÝCH HÁZENKÁŘŮ NA MISTROVSTVÍ
EVROPY MASTERS 35+
Tým házenkářů starších 35 let, skládající se z hráčů našeho regionu současných
i bývalých playerů Kostelce a Prostějova hrajících pod hlavičkou HK-KH Haná
(Házenkářský klub kluků z Hané), se účastnil v pořadí pátého evropského šampionátu
hráčů starších 35 roků. Evropské klání probíhalo ve dnech 7. - 11. června 2017
v portugalském Portu - Gondomaru a účastnilo se ho 48 družstev z 12 zemí. Ve skupině
hráčů starších 35 let bylo 12 družstev z Portugalska, Ruska, Chorvatska, Dánska,
Španělska a z České republiky házenkáři HK-KH Haná.
Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek hrát proti bývalým reprezentantům
házenkářských velmocí, kteří získávali na OH, MS a ME medaile. Přesto jsme
s takovými borci drželi krok. V naší skupině jsme se utkali s evropskými velikány
z Dánska a týmy ze Španělska a Chorvatska. Především výhra nad dánským Koldingem
nás posunula do bojů o semifinále, kde jsme ale narazili na pozdějšího vítěze celého
mistrovství Masters Porto, ve kterém hráli nedávní reprezentanti Portugalska. Průběh
zápasu nebyl jednoznačný, dlouho jsme drželi vyrovnaný průběh. Nakonec se jako
klíčové ukázaly zkušenosti portugalských reprezentantů a tak po prohře jsme se dostali
do souboje o 5. - 6. místo. I zde jsme narazili na soupeře z Portugalské Madeiry – CS
Maritimo, kterému jsme podlehli 16:10.
Konečné umístění na 6. místě je naše nejlepší umístění na ME Masters 35+
a druhé nejlepší umístění za posledních 5
šampionátů všech mužských týmů této
kategorie
reprezentujících
Českou
republiku.
Je zde na místě poděkovat podpoře města
Kostelce na Hané, městu Prostějov a
sponzorům za finanční podporu, což je pro
nás závazkem v dosahování co nejlepších
výsledků, reprezentaci a získávání dobrého
jména našeho regionu a města Kostelce na
Hané v České republice i ve světě.
Za HK-KH Haná, David Ševčík
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SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
PODZIM V SAVANĚ
Mistrovství ČR
Začátkem září 9. – 10. září 2017 se na otrokovickém fotbalovém stadionu konalo
mistrovství České republiky ve střelbě z polní kuše. K vyvrcholení sezóny se sjelo 29
střelců, kteří se ve svých kategoriích rvali o tituly mistrů, což bylo poněkud ztíženo
proměnlivým počasím, zejména silným větrem.
V mužské kategorii zvítězil Jan Nedělník s 1657 body, hned za ním skončil Bohumil
Korbař s 1649 body a třetí příčku si vystřílel Josef Nedělník se 1601 body. Mezi ženami
kralovala Sabina Kubesová ze Suchých Lazců (1614 bodů), stříbrnou příčku si
vybojovala Hana Nedělníková (1527 bodů), těsně za ní se umístila Irena Hynková
s 1504 body a čtvrté místo obsadila Jaroslava Nedělníková (763), která druhého dne do
závodu nenastoupila kvůli zdravotním potížím. Mezi juniory si pro první místo došla
Karolína Hynková s 1562 body, stříbrnou pozici si uhlídala Tereza Skládalová (1480
bodů) a na třetím místě skončil Dominik Fifka s 1298 body. V kategorii kadetů se hned
po Lukášovi Baborákovi z Plumlova (1540 bodů) umístil Lukáš Andrés s 1524 body a
bronz si vybojovala Barbora Pospíšilová (1496 bodů). Mezi seniory se těsně pod stupni
vítězů umístil František Sedláček (1303 bodů).
Savana KKK má 2 mistry ČR (Jan Nedělník, Karolína Hynková), 3 vicemistry
(Tereza Skládalová, Hana Nedělníková, Lukáš Andrés) a 4 bronzové medaile (Josef
Nedělník, Irena Hynková, Dominik Fifka, Barbora Pospíšilová). Podařilo se nám
obhájit i prvenství v soutěži družstev (Jan, Josef a Jaroslava Nedělníkovi) a třetí místo
(Hana Nedělníková, Irena a Karolína Hynkovy).
12. Europa Cup
Již podruhé se náš oddíl účastnil v řadě prvního mezinárodního závodu Europa
Cupu, který se uskutečnil 29. září – 1. října 2017 ve Slavonski Brodu. Při této příležitosti
jsme si poprvé vyzkoušeli střílet podle nových halových pravidel. V kategorii
nejmladších se na krásném 4. místě s rozdílem pouhých 14 bodů od místa třetího
umístila Barbora Pospíšilová 1078 bodů, které se povedlo i přes nová pravidla nastřelit
nový osobní rekord.
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V kategorii juniorů se na třetím místě umístila Karolína Hynková (1105), která na
místo druhé ztratila pouhých 5 bodů. V ženské kategorii se nám na stupně vítězů
dosáhnout nepovedlo. Hana Nedělníková se umístila na pátém místě s 1117 body.
Janu Nedělníkovi se u mužů podařilo uloupit třetí místo (1138) a zároveň se probojoval
do finále, kde jsme mu všichni fandili, ale bohužel na domácí elitu jeho střelecké umění
nestačilo. V seniorské kategorii se nám vedlo velmi dobře, Jaroslava Nedělníková
(1115) se probojovala na druhé místo a na první místo jí scházelo pouze 10 bodů. Na
místě třetím se umístil Josef Nedělník s 1088 body.

První halový závod
Dne 18. listopadu 2017 se v kostelecké sportovní hale uskutečnil první halový závod
na 18 metrů a tentokrát dle nových pravidel (šíp, který se dotkne čáry, nese nižší
hodnotu získaných bodů). I přes značné obavy se nám podařilo zastřílet hezké výsledky.
V mužské kategorii se na druhém místě umístil Jan Nedělník (560)a hned za ním na
třetím místě Josef Nedělník (548).
Ženskou kategorii ovládla Jaroslava Nedělníková (558), třetí místo obsadila Hana
Nedělníková (543) a skupinu uzavřela Irena Hynková (535). V juniorech se na prvním
místě umístila Karolína Hynková (541), druhé místo si vystřílel Lukáš Andrés (533),
který sem přešel z kategorie mladších kadetů, a třetí místo si vystřílela Tereza
Skládalová (511). V kategorii kadetů si třetí místo vydobyla Barbora Pospíšilová (521),
které scházel jediný bod na místo druhé. Mezi seniory se na sedmém místě umístil
František Sedláček (462).
Za všechny členy Savany bych vám chtěla popřát pohodové prožití svátků
vánočních a vše nejlepší do nového roku.
Za Savana klub kuší, Karolína Hynková
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FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM ROKEM 2017
Rok 2017 pomalu končí, je čas bilancování, hodnocení a také plánů do budoucna.
Nicméně, bez jakýchkoliv vzletných slov můžeme rok 2017 řadit mezi nejúspěšnější
období v celé historii 85tiletého trvání kostelecké kopané. Již samotné vítězství v I. B
třídě a postup do I. A třídy Olomouckého kraje, po více jak padesáti letech, byl tím
nejlepším dárkem ke zmíněnému letošnímu 85. výročí založení kostelecké kopané,
které kostelečtí fotbalisté oslavili skutečně neobvykle, a to „Tour de Kostelec“, tedy
jízdou vláčkem zapůjčeným panem Režným z Bílovic.
Ze slávy a momentálního opojení
se však nedá žít a tomu se také
podřídila příprava na novou sezonu a
co hlavní s renomovanými soupeři
s bohatými zkušenostmi ve vyšších
třídách (Určice divize, krajský přebor,
atd.) Zákonitě byly obavy jak se s tím
hráči „poperou.“ A právě zde, v tomto
přípravném období, se projevil
rozhodující faktor a to byla na jedné
straně pokora a uznání kvalit soupeřů, respekt. Ale na druhé straně také žádné
poraženecké nálady. A proč také, mužstvo se mohlo opírat o vynikajícího gólmana
Honzu Vítka, brankáře s bohatými ligovými zkušenostmi. Další devizou bylo, že trenér
Jarda Klimeš začal postupně dávat příležitost mladým odchovancům – Dominiku
Hrubanovi, Janu Holoubkovi, Ondrovi Navrátilovi, Janu Skalníkovi. Objevili se i nové
tváře (Vinklárek, Jurník, Ondra), začalo se střelecky dařit Martinu Žídkovi atd.
Je pochopitelné, že ne vždy byla s hrou absolutní spokojenost, vždyť jen co těch
střeleckých šancí - tedy těch „tutovek“ bylo! Ale i to se stává, nikdo z nás neudělá každý
den vše na 100%. To jen ve fotbale se to hned kritizuje. Ale je zde podzim a s ním
poslední utkání roku Lipová – Kostelec. Tam jsme odjížděli ne s poraženeckou náladou,
ale s obavami, jak to na horké „lipovské“ půdě v posledním utkání dopadne. Výsledek
je znám, vyhráli jsme 3:2! A to znamenalo opět posun našeho „áčka“ na bronzový
stupínek I. A třídy!
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Stojící zleva: M. Lužný, M. Synek, A. Mori, J. Vítek, I. Grepl, T. Jurník, J. Šmíd, M.
Klimeš, trenér J. Klimeš
Dole: O. Chytil, J. Vinklárek, T. Langr, P. Vyhlídal, J. Holoubek. O. Navrátil, M. Žídek
Nikdo, ani ten největší optimista před sezonou netipoval, že by Kostelec skončil
takhle vysoko. Naopak „fotbaloví experti“ předpovídali Kostelci „záchranářské“ práce!
Je pravdou, že soutěž je teprve v polovině, ale dosavadní vývoj, průběh a postavení po
14 kolech přece jen dávají jakousi naději, že kostelecká kopaná jde správným směrem,
což dokazují i tato srovnání:
- Kostelec po podzimu skončil na 3. místě
- vstřelil 35 gólů, což jej řadí na 5. místo
- s 22 obdrženými góly má 3 nejlepší obranu
- náš střelec David Preisler, i přes menší počet sehraných utkání je s 10 brankami pátým
nejlepším střelcem I. A třídy (nejlepším střelcem je Hofman z Bělotína s 23 góly)
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Kostelecká kopaná je dokonce se svým 3. místem, druhým nejlépe postaveným
mužstvem okresu Prostějov, za námi zůstali takoví fotbaloví velikáni jako např. Konice,
Kralice, Určice, atd. První je SK Prostějov, vedoucí mužstvo MSF ligy. Není to žádný
srovnatelný ukazatel kvality
hry, ale i tento pohled
svědčí o nějaké změně
k lepšímu, snaze posunout
fotbal v Kostelci k lepšímu.
A co bylo na podzim také
neobvyklé, spíše ojedinělé,
že před prvním domácím
utkáním v I. A třídě s
Plumlovem, bylo ocenění
hráčů, kteří hráli I. A třídu
před více jak 50 roky.
Zleva (dnes téměř osmdesátníci a starší): J. Grepl, J. Kintr, J. Kašpárek, J. Drápal,
Z. Švéda, K. Kreisel, M. Vychodil, K. Sekanina, O. Lének
Dalším pozoruhodným činem
vedení FC bylo, že před utkáním
s Čechovicemi byla poprvé v historii
oddílu, oceněna „věrnost klubu.“
Z rukou předsedy FC S. Píchala
převzal ocenění Milan Synek, jr. za
neskutečných 400 startů v dresu FC
Kostelec na Hané.
A tak se blížíme k závěru našeho
krátkého ohlédnutí za rokem, který bude patřit k těm nejvydařenějším za poslední roky.
Nesmíme zapomenout také na ty nejmenší, žáky a přípravky, kde se to na hřišti hemžilo
novými „adepty“ kopané, které sledovaly spousty rodičů a přátel. Znovu se nám
podařilo oživit béčko, které po podzimu skončilo na 2. místě. Ale nezakrývejme si, že
vše bylo ok.
Nepodařilo se pokračovat v dívčí či ženské kopané, nemáme další rok vlastní dorost,
stále nemáme dostatek trenérů k mládeži a navíc asi přijdeme o trenéra mládeže „par
excellence“ Juraje Šulce.
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Pracovní povinnosti mu nedovolí pokračovat v jeho perfektní práci u mládeže, jehož
zásluhou žáci patří k nejlepším v rámci okresní kopané Olomoucka. Proto ten náš apel,
spíše prosba na vás, kteří byste nám mohli pomoci při výchově naší mládeže. Rádi vás
mezi námi uvítáme.
Rok 2017 bude jistě patřit k těm nejvydařenějším a právem jsme se s ním rozloučili
nevídanou akcí fotbalovým galavečerem, který se uskutečnil 11. listopadu v sokolovně,
za účasti jak hráčů, tak rodičů, dětí z přípravek, žáků, přátel kopané, VIP. Celý večer
parádně moderoval kapitán FC Lubomír Baláš.
Slavnostní rámec byl umocněn i výstavkou fotografií a dokumentů od zrodu
kostelecké kopané, až po letošní historický postup do I. A třídy. Potěšila i přítomnost
zástupce olomouckého KFS, ligového rozhodčího P. Peřiny a později i Ladislava
Hynka, bývalého hráče kopané, dnes náměstka hejtmana Olomouckého kraje. Zkrátka
sokolovna naplněna do posledního místečka, žila fotbalem, od promítání záběrů
z utkání v podzimu, soutěží ve střelbě, ocenění těch nejlepších i těch, co neskutečně
zahazovali brankové šance, atd. V závěru slavnostní části předseda oddílu Stanislav
Píchal poděkoval těm, kteří svůj volný čas obětovali kostelecké kopané a podíleli se na
jejich akcích a předal jim věcné dary. Tož, takový byl fotbalový rok 2017.
Vážení občané, diváci, přátelé kostelecké kopané, protože Kostelecké novinky se k
vám zřejmě dostanou již v období příprav na Vánoce, přijměte jak od výboru
fotbalového klubu, tak všech fotbalistů poděkování za vaši letošní přízeň, podporu
a hlavně přání klidné a ničím nerušené krásné svátky vánoční a do toho nového roku
vše dobré.
Za FC Kostelec na Hané, Jiří Grepl

JSDH
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v několika málo větách shrnout činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Kostelci na Hané ve druhé polovině roku 2017. Tak jako ostatní i my jsme se snažili
věnovat letním radovánkám, ale i hasičské činnosti. V průběhu letošních prázdnin se
nám podařilo převodem od HZS Olomouckého kraje získat osobní vůz Škoda Octavia.
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Tímto krokem se nám podařilo
lehce omladit náš vozový park, kdy
tento automobil nahradil již zastaralý
velitelský, kde stoupala jeho
nespolehlivost, a také náklady za
údržbu. V měsíci září jsme jako každý
rok
pořádali
soutěž
hasičské
všestrannosti „O hanáckó sekyrko“,
která se i přes nepřízeň počasí
vydařila a dovolím si říci, že jak
pořadatelé, tak soutěžící byli
spokojeni. Ke konci října jsme již podruhé v tomto roce uspořádali sběr železného šrotu.
Spolupořádání akcí pro děti i dospělé jako například lampionový průvod jsme také
stihli.
Po stránce zásahů naší jednotky není třeba uvádět čísla. Jednoduše jsou dostupná na
našich webových stránkách a hlavně každý místní občan ví, jak často se roztočí siréna
oznamující svým ječivým tónem svolání členů k výjezdu. Pravdou je, že za letošní rok
evidujeme více zásahů než v roce minulém. Ani ve druhé polovině roku jsme se
nevyhnuli zásahům u dopravních nehod, které naštěstí byli bez vážnější újmy na zdraví.
Technické pomoci k likvidaci obtížného hmyzu jsou běžnou záležitostí letních měsíců
a i ty se nám nevyhnuly. V měsíci červenci nás potrápily silné bouřky a přívalové
srážky, kdy jsme čerpali vodu a odklízeli popadané stromy až do nočních hodin.
Podobná situace nastala opět koncem října v souvislosti s vichřicí, která si vyžádala
opakované výjezdy v Kostelci i okolí
k technické pomoci. Červený kohout naštěstí
zakokrhal jen ojediněle. Nejzávažnější
výjezd evidujeme na začátku srpna, kdy
došlo k požáru rodinného domu v obci
Lutotín. Zde jsme zasahovali jako první,
nasazeny byly obě cisternová vozidla a zásah
se protáhl až do večerních hodin.
Závěrem tohoto článku a blížícího se
konce roku bych rád poděkoval všem příznivcům kosteleckých hasičů a všem občanům
města popřál krásné a klidné Vánoce a vše nejlepší do roku 2018.
Za JSDH Kostelec na Hané, Petr Látal
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Junák

HK-KH Haná

TJ Sokol Kostelec na Hané - HK florbal

Savana klub kuší

TJ Sokol Centrum Haná - starší žáci

FC Kostelec na Hané, z.s.
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