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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Investiční akce v roce 2019
Realizace opěrné zdi u sokolovny
V loňském roce jsme uskutečnili velkou rekonstrukci kostelecké sokolovny.
V letošním roce ještě proběhnou drobné úpravy ve sklepních prostorách sokolovny,
které nebyly součástí loňské rekonstrukce. Vedle sokolovny se nachází vyzděné koryto
Mlýnské strouhy, které se na straně u zdi sokolovny rozpadá. Z tohoto důvodu jsme
oslovili firmy, které se zabývají výstavbou kamenných zídek. Zastupitelé na lednovém
zasedání vybrali firmu, která už v našem městě realizovala dvě kamenné zídky. Jedna
se nachází od staré školy vedoucí k místnímu hřbitovu a druhá odděluje farní zahradu
od vstupu do sportovního areálu. Celková náklady na realizaci nové opěrné zdi v korytě
Mlýnské strouhy u sokolovny se dostaly na 1 173 257,- Kč vč. DPH.
Rekonstrukce místních komunikací v našem městě
 Pod Kosířem
Před více než čtyřmi lety jsme
začali pracovat na projektové
dokumentaci k úpravě lokality v ulici
Pod Kosířem. V této lokalitě má
vzniknout
nová
komunikace,
chodníky, parkovací stání, bude
uskutečněna
výměna
veřejného
osvětlení a následně osázena nová
zeleň. V průběhu přípravy projektové
dokumentace jsme měli i jednání s občany dané lokality. Po tomto jednání jsme našli
řešení, které vyhovuje všem stranám. V této lokalitě jsme museli řešit majetkoprávní
vztahy, neboť na dvou místech naše stavba zasahuje do soukromých pozemků. Velké
zdržení v přípravě projektu nastalo při jednání s památkáři. Sýpka včetně celé lokality
Pod Kosířem je na jednom pozemku – je tedy kulturní památkou. Tímto se zdrželo
nalezení varianty, která by byla akceptovatelná z obou stran. Památkáři kladli na stavbu
takové požadavky, které by danou akci neskutečně prodražily. Po doložení historického
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dokumentu, jak daná lokalita vypadala na začátku dvacátého století, památkáři od svých
požadavků ustoupili. Dále se zde musela udělat přeložka telefonních kabelů (byla
uskutečněna na konci roku 2018). Dne 7. 1. 2019 vydal Odbor dopravy Magistrátu
města Prostějova stavební povolení na výše uvedenou akci. Náklady na realizaci akce
činí cca dvanáct miliónů. Zastupitelé se rozhodli zrealizovat rekonstrukci lokality Pod
Kosířem. V těchto dnech se chystá výběrové řízení na danou akci. Vlastní realizace je
plánovaná na druhou polovinu roku s tím, že dokončení by bylo v jarních měsících roku
2020.
 Revoluční ulice II. etapa
V letošním roce budeme pokračovat s II. etapou rekonstrukce ulice Revoluční.
V době vydání Kosteleckých novinek je již podána žádost o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR. Zde lze získat dotaci až pět miliónů korun. Dále budeme žádat o
dotaci v MAS Region Haná na výstavbu chodníků, zde budeme žádat o 600 000,- Kč.
Předpokládané náklady budou činit 6 800 000,- Kč.
Výměna strojních česlí
V rámci výstavby kanalizace nebyla vyměněna strojní
česla, která se nacházejí v prostoru bývalé čistírny
odpadních vod. Tato výměna strojních česlí nešla zařadit
v rámci výstavby kanalizace do uznatelných nákladů.
V současné době jsou mechanická strojní česla
v havarijním stavu, tak se zastupitelé rozhodli uskutečnit
výměnu za nová automatická. Celkové náklady na tuto
investiční akci budou ve výši cca 850 000,- Kč.
Chodník na ulici Palackého
Po opravě krajské komunikace od městského hřbitova do Čelechovic na Hané
Olomoucký kraj bezplatně převedl pozemky kolem vozovky do vlastnictví města. Na
ulici Palackého od ulice Pod Kosířem až na konec ulice Palackého včetně nově
postavených rodinných domů chybí chodníky. Zastupitelé města odsouhlasili zadání
zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků v dané lokalitě. Po
zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení požádáme o dotaci.
František Horák, starosta města
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ADRESNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU
V kosteleckých novinkách č. 3/2018 informoval starosta města Mgr. František
Horák o dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad z „Operačního programu
životního prostředí“, což by městu mělo přinést stabilizaci, případně i snížení ceny za
svoz a zneškodnění komunálního odpadu (TKO). Systém třídění odpadu umožní
evidenci množství vyprodukovaného odpadu za daný subjekt (občan, firma, číslo
popisné apod.), což již v řadě měst a obcí vedlo ke snížení množství komunálního
odpadu a tím k poklesu poplatku za TKO. Účast v systému bude pro občany
dobrovolná, a tudíž je pouze na Vás občanech, jak efektivně se podaří objem
komunálního odpadu, tedy i poplatek za TKO, snížit.
Na říjnovém zasedání zastupitelstvu města v loňském roce zastupitelstvo rozhodlo,
že vítězem veřejné zakázky na dodávku nádob na tříděný odpad je společnost SDO
Technika s.r.o., která již dodala městu nádoby na tříděný odpad a v tuto chvíli
připravujeme organizačně a administrativně jejich předání občanům. O termínu
vyzvednutí budete včas informováni.
V souvislosti s tříděním odpadu dojde také k očipování nádob na komunální odpad
v domácnostech. Očipování nádob bude znamenat i menší změnu zvyklostí při jejich
vývozu. Již nebude možné vyvést komunální odpad, který je umístěn mimo
očipovanou nádobu TKO (např. vedle nádoby v pytli), protože by takto uložený odpad
nebylo možné zaevidovat. Upraven bude také harmonogram vývozu TKO, který by měl
probíhat 1x za 14 dní a v týdnech, kdy nebude probíhat vývoz TKO, budou z
domácností vyváženy nádoby s tříděným odpadem (plast, papír).
Modelový příklad vývozu odpadů (pouze přibližný)

1. týden
TKO

2. týden
Plast

3. týden
TKO

4. týden
Papír

5. týden
TKO

6. týden
Plast

…
…

(Pozn. Pokračovat bude také sezónní vývoz nádob s bioodpadem, a to pravidelně 1x za 14 dní.)

V případě většího množství tříděného odpadu (papíru, plastu) má každý občan
možnost tento odpad bezplatně odevzdat do sběrného dvora či do velkoobjemových
kontejnerů na obvyklých sběrných místech. Konečný harmonogram vývozu odpadů a
detailnější informace o adresném třídění odpadů se včas dozvíte přes informační kanály
města (městská vývěska, místní rozhlas, kostelecké novinky, webové stránky města,
facebook).
Filip Štrunc, místostarosta města
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ZAHÁJENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM
Město Kostelec na Hané oznamuje občanům, že v katastrálním území Kostelec na
Hané bude dne 1. 4. 2019 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího
obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Cílem nového
mapování je vytvoření nové digitální mapy a prověření souladu údajů katastru se
skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění.
Pro občany nejdůležitější etapou celého procesu mapování je etapa tzv. „zjišťování
průběhu hranic". Ti, kteří jsou vlastníky pozemků, by měli vědět, že zúčastnit se
zjišťování průběhu hranic osobně, na základě pozvánky katastrálního úřadu, je v jejich
osobním zájmu. Zjišťování hranic provádí komise, jejímž předsedou je pracovník
katastrálního úřadu. Při zjišťování hranic se rozlišují hranice vlastnické, hranice druhů
pozemků, popřípadě rozhraní způsobu využití nemovitostí, obvody budov, hranice
katastrálního území a hranice územní správní jednotky. Komise prověřuje i další údaje,
které jsou obsahem katastru, a to údaje o vlastníku, druh pozemku, způsob využití
pozemku a typ a způsob využití stavby, číslo popisné budovy nebo evidenční číslo,
místní a pomístní názvy a další prvky polohopisu. Povinností vlastníků je trvalým
způsobem na vlastní náklad označit nesporné hranice svých pozemků.
Při tomto zjišťování mají vlastníci pozemků příležitost vyřešit si řadu nejasností a
problémů u dotčených pozemků a staveb. Ke zjišťování hranic katastrální úřad vždy
postupně zve, v určitý den, dotčené vlastníky, aby si před komisí vzájemně
odsouhlasili průběh svých vlastnických hranic a jejich označení. Proto je velmi
důležité, aby se pozvané osoby zúčastnily jednání. V místě nejasného průběhu
vlastnických hranic se mohou vlastníci sousedních pozemků dohodnout na jejich
průběhu a označení až při samotném zjišťování v terénu. Pokud se vlastníci nezúčastní
osobně jednání při zjišťování průběhu hranic, tak je třeba upozornit na § 37
katastrálního zákona. Jsou v něm stanoveny povinnosti vlastníků u nového mapování,
a to zejména:
 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání,
 na výzvu katastrálního úřadu označit ve stanovené lhůtě, ne však kratší než 30 dnů,
trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků,
 na výzvu katastrálního úřadu předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis
do katastru.
V důsledku nového mapování může dojít ke změně okolností rozhodných pro
vyměření daně z nemovitostí. Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku nebo
výměra dotčených parcel. Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve
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znění pozdějších předpisů, je poplatník povinen daň nově přiznat do 31. ledna
následujícího zdaňovacího období (roku) po roce, ve kterém došlo ve srovnání s
předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2019
Výběr místních poplatků se řídí obecně závaznou vyhláškou města, která je
uveřejněna na stránkách města (www.kostelecnh.cz, sekce vyhlášky a nařízení).
Jak můžete platby provádět?
1. Úhrada v hotovosti na pokladně města v úřední dny:
Pondělí:
Středa:

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.30 – 17.00 hodin
12.30 – 17.00 hodin

2. Placení poplatků bezhotovostním převodem na č. ú. 1501940329/0800. Pro správnou
identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který Vám rádi sdělíme
na telefonním čísle 582 374 680 nebo e-mailu: mupokladna@kostelecnh.cz.
Platby, které Vás v nejbližší době čekají:


OZV č. 3/2018, o místních poplatcích

 Poplatek ze psů
Splatnost poplatku: 31. 3. 2019
Výše poplatku:
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele


200,- Kč
300,- Kč

OZV č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ve znění pozdějších předpisů

 Poplatek za komunální odpad
Splatnost poplatku: 30. 6. 2019
Výše poplatku na celý rok 2019

672,- Kč/osoba

Markéta Vondálová, správce místních poplatků
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MĚSTSKÁ POLICIE
ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KOSTELEC NA HANÉ
Městská policie Kostelec na Hané je orgánem obce a byla založena obecně závaznou
vyhláškou města Kostelce na Hané v roce 1999. Za dobu 20-ti roků se u městské policie
vystřídalo již 7 strážníků a poprvé za celou historii Městské policie Kostelec na Hané
bude na pořádek v ulicích města nově dohlížet i žena. Počet strážníků u městské policie
se z původních 5-ti snižoval na konečný počet 2 strážníků. Městská policie zabezpečuje
místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly
stanovené zákony.
Postupem času dochází k navyšování kompetencí městských policií, které ovšem
přináší i vyšší nároky na strážníky, jejich vybavení a bohužel s tím spojenou
administrativní zátěž. I přes všechny tyto okolnosti se snažíme, aby strážníci byli co
nejvíce času v ulicích města, kde dohlíží především na veřejný pořádek. Městská policie
dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v
rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem
činí opatření k jeho obnovení,
se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti
obce,
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na
požádání údaje o obecní policii.

Kontaktní údaje na strážníky městské policie:
582 374 600 – pevná linka+záznamník
606 214 092 – číslo mobilního telefonu strážníka ve službě
156 – linka tísňového volání
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Z činnosti strážníků prováděné na ulicích města:
 dohled na bezpečné přecházení dětí při příjezdu a odjezdu ze školy a s tím spojená
i výchovná činnost,
 dohled na dodržování provozních řádů na veřejných sportovištích,
 kontroly restaurací, obchodů, hřbitova a dalších veřejných prostor,
 kontroly dodržování dopravního značení na ulicích města,
 kontroly dodržování OZV města Kostelce na Hané a to zejména čistoty veřejného
prostranství,
 zjišťování závad a nedostatků na ulicích města a provádění opatření k jejich
nápravě a odstranění,
 doručování písemností orgánů města a státních orgánů,
 dohled na bezpečnost a veřejný pořádek při konání kulturních, společenských
a sportovních akcí a v neposlední řádě i svou přítomností provádění prevence
kriminality v ulicích města.
Vybrané statistické údaje:
Přijatá oznámení:
Počet projednaných přestupků:
Počet přestupků projednaných na místě:
Počet oznámení přestupku spr. orgánu:
Počet předvolání k podání vysvětlení:
Počet odchycených zvířat:
Oznámeno PČR pro podezření z TČ:
Počet výjezdů na žádost PČR:

158
71
65
6
55
13
6
10
Michal Petržela, velitel městské policie

STATISTIKA Z MATRIKY
K 31. 12. 2018 žilo v Kostelci na Hané 2 920 obyvatel. V roce 2018 se v Kostelci na
Hané narodilo celkem 31 dětí, z toho 14 chlapců a 17 děvčátek. Nejčastějším jménem
byla u dívek Eliška a Sára a u kluků se objevilo i nezvyklé jméno Tobias či Oliver.
Nejstarším občanem Kostelce na Hané byla žena, která v loňském roce dosáhla
úctyhodných 101 let, a nejstarší muž loni dosáhl 97 let.
Nora Hynštová, matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Bryndza, Robert

Chladnokrevně – Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který
vyplavila Temže. Detektiv Erika Fosterová už tuší, že ji uvnitř
nečeká příjemné překvapení. Ale na to, co doopravdy najde
uvnitř, nemůže být nikdo nikdy připraven…
Čech, Petr
Můj život – Jeden z nejlepších fotbalových brankářů Petr Čech
se rozhodl poutavou formou sepsat část své autobiografie – a to
dobu od svých sportovních začátků až po přestup do Sparty.
Dozvíte se tak mnoho exkluzivních zajímavostí z Petrova
dětství, jak začínal s hokejkou, jak překonával první zranění
apod.
Gautam, Michaela
Mé nepálské lásky – Autobiografický román přináší příběh
české holky, která na mateřské vybudovala milionový obchod
s módou Thao i dětský domov a stal se bestsellerem již
v předprodeji před vydáním.
Janoušek, Jiří
Jan Werich za oponou – Kniha přináší na 300 unikátních
fotografií z rodinného archivu. Mapují jeho život od narození až
do smrti a objevují Werichovy málo známé tváře – světáckého
dandyho, geniálního komika, advokáta proletářů, kumpána
známých umělců i neznámých rybářů, obskakovaného pacienta
i osamělého Mistra.
Kearney, Fionnuala Den, kdy jsem tě ztratila – Jess žije se svou dcerou Annou
a pětiletou vnučkou Rose. Po šokující zprávě, že dceru smetla
při lyžování lavina, prohledává její dokumenty a začne vycházet
najevo, že Anna skrývala nejedno tajemství. Jess začne
pochybovat o tom, zda svou dceru vůbec znala...
Morris, Heather
Tatér z Osvětimi – Román podle skutečného příběhu dvou
obyčejných lidí, kteří žili v mimořádné době, v níž byli zbaveni
nejen svobody, ale i své důstojnosti, svých jmen, své identity.
Picoult, Jodi
Prostá pravda – Pensylvánské městečko Paradise je oázou klidu
a míru, dokud se ve stodole jednoho farmáře nenajde mrtvé
novorozeně…
Tudor, C. J.
Kříďák – Všichni máme tajemství. Před některými utíkáme, ale
ona si nás najdou. A některé hry končí vždycky stejně…
Mysteriózní thriller oceněný jako debut roku 2018.
Vondruška, Vlastimil Husitská epopej VII – Poslední díl ságy představuje léta, kdy se
českým králem stal Vladislav Jagellonský. Epopej tak dospěla
ke svému závěru, ale místo aby se domácí poměry uklidnily,
začaly doutnat nové politické i sociální konflikty a osudy
husitských rodů se uzavírají.
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Wingate, Lisa

Než jsme byly tvoje – Dočkají se děti, násilím odloučené od
svých rodin, spravedlnosti? Neuvěřitelný příběh inspirovaný
skutečnými událostmi, které otřásly Amerikou.

Pro mládež
Ostrov děsivých goril – Prožijte nezapomenutelné dobrodružství
s další knihou ze série Případ pro tebe a Klub tygrů. Součástí
knihy je detektivní lupa.
Gough, Julian
Brumla a Remcík. Nečekané přátelství – Dobrosrdečná
a věčně optimistická medvědice a remcající králík přináší příběh
o nečekaném přátelství, zemské přitažlivosti a taky o jednom
obzvlášť nehezkém králičím zlozvyku.
Kinney, Jeff
Deník malého poseroutky: radosti zimy – Když Gregovu školu
zasypou hromady sněhu, promění se čtvrť Heffleyových v jedno
velké zimní bojiště. Nepřátelské skupiny soupeří o území, staví
obrovské sněhové pevnosti a válčí v mnoha nezapomenutelných
koulovačkách.
Landsman, Dominik Lapuťák a kapitán Adorabl – Dobrodružná kniha plná humoru
pro děti i dospělé od známého autora Deníčku moderního fotra.
Russell, Rachel Renée Deník Mimoňky. Příběhy nebetyčný milostný bryndy –
Nejnovější kniha z oblíbené dívčí série opět představuje Nikki
Maxwellovou a její partu, která musí řešit nečekané problémy
s kluky.
Brezina, Thomas C.

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který
najdete na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
AKCE V KNIHOVNĚ
Danka Šárková – cestovatelská beseda o JV Asii
Všude žijí lidé a autorské čtení
V úterý 5. února navštívila knihovnu česká spisovatelka
Danka Šárková (vl. jménem Šárka Denková), se kterou
jsme se vydali nejen na cestu po Jihovýchodní Asii, ale
poslechli jsme si i autorské čtení z nejnovější knihy
Ukradené dětství Kamily a některých starších titulů.
Nejprve jsme se podívali do Thajska na početné
buddhistické chrámy a dozvěděli jsme se i zajímavosti
z místní gastronomie a běžného života tamních obyvatel.
Následovala Kambodža, jedna z nejchudších asijských
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zemí, která je plná kontrastů. Na jedné straně jsme na fotografiích mohli vidět
zanedbané ulice plné odpadků a žebrající děti, na straně druhé krásnou přírodu a hlavně
srdce této divoké země – chrámový komplex Angkor. Na besedě jsme se podívali i do
Malajsie, a to hlavně prostřednictvím autorčiných osobních videozáznamů. Danka
Šárková nám kromě toho představila svoje starší i nejnovější knihy, ze kterých nám
přečetla některé pasáže a nastínila novinky z její další tvorby. Na závěr si návštěvníci
besedy mohli zakoupit autorčiny knihy i s věnováním. Bylo to moc zajímavé a příjemné
setkání. Další beseda s autorkou proběhne 22. května 2019, kdy nám bude vyprávět
o svých cestách po Itálii.
Zimní tvoření s pohádkou
Ve středu 13. února se v knihovně
konalo první letošní tvoření s pohádkou.
Protože jsme se s dětmi naposledy sešli
začátkem loňského prosince, připomenuli
jsme si ještě Vánoce a povídali si i o
dalších oslavách, svátcích a tradicích,
které patří k zimě. Po pohádce O dvanácti
měsíčkách od Boženy Němcové si děti pomocí obrázků procvičily svoje znalosti
ročních období a pak se pustily do tvoření. Tentokrát jsme si vyrobili barevné zimní
skřítky. Děti se opravdu vyřádily a jejich fantazii se meze nekladly. Výrobky se jim opět
moc povedly.
Saša Ryvolová – Island: krajina sopek a ledovců
V pátek 15. února přijela do naší knihovny Saša Ryvolová, cestovatelka, trampka,
publicistka a nezávislá spisovatelka v jedné osobě, aby se s námi podělila o zážitky ze
svých cest po Islandu. Spolu s ní
jsme se tak vypravili do čarovné
krajiny jezer a duhově zbarvených
horských štítů, tisíců vodopádů,
spících sopek, ledovců a gejzírů. Na
poutavých
fotografiích
a
videozáznamech jsme si mohli
prohlédnout bublající sirná jezírka,
velryby, bizarní skalní útvary či
ledovcové jezero s tančícími krami
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a tuleni. Krátce jsme se zastavili i v hlavním městě Reykjavíku a na Faerských
ostrovech s největší kolonií papuchalků. To vše doplněné zajímavým vyprávěním
plným nezaměnitelného humoru. Knihovna byla obsazena do posledního místa, a kdo
přišel, určitě nelitoval.
Děkuji vám za přízeň a budu se těšit u dalších akcí jak pro děti, tak pro dospělé.
Zuzana Valášková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ještě nám zima stále zalézá za nehty,
ale jaro už se pomalu blíží.
Jak prožívají zimu děti v MŠ?
Zpočátku to byly přípravy na Vánoce.
Příprava vánoční besídky pro rodiče a
výroba vánočních přání. A děti se
opravdu pečlivě a s chutí na Vánoce
připravovaly, aby ukázaly, co všechno se
zvládly naučit. Rodiče na ně mohli být
pyšní! Po novém roce nás trochu překvapila nemocnost dětí. Nachlazení se střídalo
s neštovicemi. Také hry na sněhu si děti moc neužily. Vynahradily si to alespoň
vystřihováním a kreslením sněhuláků a různých zimních obrázků. Koulování a lyžování
s papírovými koulemi a papírovými lyžemi způsobilo dětem také radost. Zimní období
zakončíme masopustním karnevalem a „zimo, odejdi do ledové komory“, my už se
všichni těšíme na jaro.
4. dubna 2019 v 15 hodin děti z naší MŠ vystoupí na festivale mateřských škol
„Mateřinka“ v prostějovském divadle.
24. dubna 2019 připravujeme pro rodiče a veřejnost v MŠ Den otevřených dveří.
Zápis do MŠ
se bude konat ve dnech 2. a 3. května 2019 v budově MŠ Kostelec na Hané od 10.00
do 15.00 hodin.
Ivana Kalábová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ AKCE V OBDOBÍ OD LISTOPADU DO LEDNA
Druhé čtvrtletí školního roku 2018/2019 přineslo plno zajímavých akcí. Tady je
jejich výčet:
Sběr papíru
Pravidelně se na jaře a na podzim na
naší škole koná sběr starého papíru. Na
podzim se tato akce uskutečnila
5. a 6. 11. 2018 v prostorách školního
areálu. Celkem se nasbíralo 19 154 kg
starého papíru. Opět nejlepší třídou
byla 5.A, která tentokrát sesbírala 2
355 kg, na druhém místě se umístila
2.B s 2 068 kg a jako třetí byla 2.A
s 1 802 kg. Nejlepším sběračům
blahopřejeme a těšíme se na další
spolupráci na jaře 2019.
Vánoční jarmark
V pátek 7. 12. 2018 se před radnicí konal od 15.30 do 17.00 tradiční vánoční jarmark.
Žáci se svými učitelkami prezentovali své výrobky, někteří dokonce vystoupili
s přichystanými básničkami a písničkami. Doufáme, že se všichni dobře bavili a že se
vánočně naladili.
Mikuláš
Další vánoční akcí byl Mikuláš,
který byl tak jako předchozí roky tvořen
našimi deváťáky. 6. 12. 2018 navštívili
mateřskou školku i I. stupeň ZŠ. Děti
byly obdarovány drobnými sladkostmi,
příp. dárečky.
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Florbalový turnaj
V úterý 18. 12. 2018 se v hale konal florbalový turnaj II. stupně. Ze skupin mladších
kluků zvítězila třída 6.A, za ty starší to byla 9.B. Ze skupin mladších dívek zvítězila
třída 7.A, za starší dívky to byla 9.B. Ti, kteří se sportovně nezapojili, alespoň fandili.
Všem se akce líbila.
Škola jinak
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 proběhla již tradičně akce „Škola jinak“. Vybraní žáci
devátých ročníků si mohli vyzkoušet, jaké je stát před tabulí a zaujmout žáky. Někteří
deváťáci se tohoto úkolu zhostili na výbornou. Dokázali pro žáky vymyslet plno soutěží,
her a učivo podat s lehkostí.
Vzdělávací programy
13. 12. 2018 se žáci 7.A zúčastnili
vzdělávacího programu Ptáčci zpěváčci ve
Sluňákově. 24. 1. 2019 se žáci 3.A zúčastnili
Eko programu Tajemství lesa. Žáci si
zábavnou formou procvičili poznávání lesních
rostlin a zvířat.

Jazyková učebna
Během ledna jsme na naší škole
začali používat učebny, které byly
financované z projektu. V učebně dílen
přibylo nové vybavení a led panel. Na
I. stupni pak vznikla zbrusu nová
jazyková učebna, ve které lze využívat
moderní interaktivní tabuli a program,
pomocí kterého může učitel hovořit
s žáky přes sluchátka a mikrofon. K
dispozici jsou také 4 nové počítače
na procvičování učiva.

Markéta Horňáková
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KULTURA V OBCI
KOŠT PÁLENEK A SLIVOVICE
V sobotu 2. února 2019 se v našem městě uskutečnil I. ročník koštu pálenek a
slivovice. Košt jsme uspořádali na hlavním sále zrekonstruované sokolovny.
Podmínkou účasti bylo dodání 0,5 litru pálenky. K hodnocení bylo odevzdáno 38
vzorků pálenek a zastoupení bylo ve všech šesti vypsaných kategoriích.
Nejvíce vzorků pálenek bylo v kategorii slivovice, a to 15 vzorků, ostatní (směsky)
9 vzorků, jablkovice 4 vzorky, hruškovice 3 vzorky, meruňkovice 3 vzorky a třešňovice
(višňovice) 3 vzorky. Většina dodaných vzorků pocházela od kosteleckých pěstitelů,
zastoupeny byly ale i vzorky z okolních obcí, a to Křelov, Mostkovice, Bílovice a
Čelechovice na Hané - Kaple.
Na první ročník koštu se přišlo podívat devadesát návštěvníků, z toho se jich jako
hodnotitelů přihlásilo čtyřicet šest. Nejdříve se vyhodnotili vítězové jednotlivých
kategorií. Po vyhlášení vítězů v jednotlivých kategorií se hodnotily mezi sebou vítězné
vzorky z jednotlivých kategorií, z kterých byl vyhlášen celkový vítěz. Nejlepší pálenka
byla zvolena meruňkovice, kterou do soutěže dovezl soutěžící z Křelova. Pro soutěžící
bylo připraveno občerstvení a pro dobrou náladu hrál pan Petřík.
Druhý ročník koštu pálenek a slivovice se uskuteční v sobotu 25. ledna 2020
v prostorách kostelecké sokolovny.

František Horák, starosta města
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MAŠKARNÍ BÁL
V neděli 10. března jsme strávili odpoledne v kostelecké sokolovně ve společnosti
dětí, jejich rodičů, babiček, dědečků, dalších příbuzných i známých. Po roce se totiž
konal tradiční maškarní bál pod záštitou města Kostelce na Hané. A děti se tak mohly
opět radovat z písniček, tanečků a soutěží. Využít mohly také tematického malování na
obličej. Sokolovna praskala ve švech.
Připravena byla také bohatá tombola se spoustou hodnotných cen. Za odměnu
všichni obdrželi sladkosti, balonky i drobné odměny. O zábavu i program se postaral
spolek Zum je radost. Všichni odcházeli domů s radostnými tvářemi a unavení z tance
a soutěží.
Všem pořadatelům i zúčastněným moc děkujeme a budeme se za rok zase těšit.

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V KOSTELCI NA HANÉ V ROCE 2019
14. dubna – Vítání jara
28. dubna – Opereta „Když dva se rádi mají“
2. června - Den dětí
21. září – Pohádková cesta Kostelcem
25. října – Lampionový průvod
30. listopadu – divadelní představení Dobytí Severního pólu
6. prosince – Mikulášská nadílka
Nora Hynštová, referentka kultury
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TANEČNÍ VEČERY SI KAŽDÝ UŽIL PO SVÉM
Taneční večery přímo tady
v Kostelci? No nevěřila jsem
vlastním očím… skvělý nápad!
Bude zájem, nebude? Byl a
vůbec ne malý!
Tři středy v lednu, tři krásné
večery plné příjemných lidí a
navíc možnost naučit se správné
taneční držení, nové kroky,
zaposlouchat se do příjemné
muziky. Taneční mistr Ludvík
Zámečník se nám snažil předat své taneční umění a naučit nás blues, jive, waltz a valčík.
Pro některé páry to bylo jen oživení „starých známých věcí“, někdo byl rád za možnost
velkého prostoru k tanci a jiní se učili „téměř od piky“. Všichni si to užili po svém, ale
důležité bylo, že lekce končily úsměvem a dobrým pocitem.
Děkujeme moc všem
organizátorům a městu
Kostelec na Hané za
možnost zkusit si zase
něco nového tady u nás
doma! Věřím, že i na
podzim se nás na
tanečním kurzu sejde
hodně 

Zuzana Nedomová
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum v našem městě funguje již
více jak 4 roky, za tu dobu zde bylo více, jak 200
maminek  složení maminek se mění, stejně tak,
jako věk dětí.
Mateřské centrum ve spolupráci s městem
a ostatními spolky bude letos potřetí
pořádat Vítání jara 14. 4. 2019 – vystoupí zde
soubory Malý a Velký Kosíř, děti z MŠ, zumba,
dramatický kroužk… probíhat budou 4 výtvarné
dílničky (pletení kocarů, malovaní vajíček a dvě
tvořivé dílničky). Probíhá kroužek pro předškolní
děti "Budu školák" – každé úterý pro dvě
skupiny děti.V rámci kroužku se podporuje jemná
motorika dětí především netradičními technikami
– práce s hlínou, plstí, korálky, nůžkami, výroba
úchopu na tužku…. Dále „Moje první školička“
probíhá každé úterý 8:30 - 11:30 maminky zde dovedou své ratolesti (již od jednoho
roku) dětem dají svačinku a dětem se zde věnují dvě maminky, vyrábějí, hrají si –
vlastně si vyzkouší takovou první školku, bez spinkání a maminky si mohou zajít vyřídit
bez dětí, co potřebují.
Mateřské centrum se nachází v prostorách zdejší sokolovny a to ve stejný den
i čas – každou středu v 9:30 začínáme v sokolovně, na programu bude: tančení, zpívání,
vyrábění, povídání, hraní…první sociální kontakt dětí s vrstevníky a maminky opustí
„stereotyp“ mateřského dění a dostanou se opět do kolektivu. Pod záštitou mateřského
centra probíhají deskové hry 1x za čtvrtletí. V prosinci proběhla loutková pohádka pro
děti.
Děkujeme městu Kostelec na Hané za podporu a těšíme se na další
spolupráci. Těšíme se na nově příchozí i pravidelné návštěvníky centra.
Za maminky z centra Veronika Zapletalová, Zuzana Nedomová a Bára Rotterová
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ZUM JE RADOST, z.s.
Tábor, cvičení a zumba, s dětmi je to vždycky bomba!
ZuM je radost, ZuM je smile,
s pohybem jde život dál. Tím se
řídíme při všem, co děláme a
funguje to  Kroužky zumby
vesele pokračují a vy se po
vystoupení na Mikulášské můžete
těšit zase na další na karnevale.
Právě jsme se vrátili ze zimního
tábora Doby ledové a už chystáme
tábory na léto. Pokud by se chtěl
ještě někdo přidat např. na náš
sportovní příměstský tábor přímo tady v Kostelci, neváhejte se ozvat, máme posledních
pár míst.
A co nám dělá stále větší radost je cvičení rodičů a dětí ve věku 1,5-4 roky. Každý
čtvrtek se scházíme od 16:30 v tělocvičně staré školy. Děti se učí skákat, běhají, lezou,
přelézají, podlézají, cvičíme i na gymballech, hrajeme si s balóny, tancujeme na veselé
písničky. Klidně se můžete přidat mezi nás.
Informace o veškeré naší
činnosti (včetně cvičení pro
dospělé)
najdete
na
facebooku ZuM je radost,
z.s. Moc děkujeme městu
Kostelec na Hané za
podporu
a
možnost
spoluprác

Zuzana Nedomová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako každý rok, tak i tento podáváme zprávu o výsledku
Tříkrálové stoupající tendenci v celé ČR. Charita Prostějov
vychází z aktuálních potřeb, a proto sbírky v Kostelci na
Hané. Letos se podařilo vybrat 64 865,- Kč. Výtěžek sbírky
podporuje např. Chráněné bydlení Domova Daliborka,
osamělé matky v tíživé životní situaci, osoby bez přístřeší
a sociálně slabé rodiny či jednotlivce. Přispět jste mohli
osobně do kasičky nebo pomocí DMS během Tříkrálového
koncertu.
Letos se do ulic našeho rozrůstajícího se města vydalo 13 královsky oděných
skupinek. Pro zajímavost – nejmladší koledník měl 1 rok a nejroztomilejší 52 let.
Nejdelší koledování bylo u dobrosrdečné ženy, která koledníkům nachystala bohaté
občerstvení a hostila je téměř celou hodinu. Nejdelší cestu urazil koledník, který
doputoval z 60 km vzdáleného města, aby už
tradičně vypomohl našemu dílu. (Jde o
mladou nezadanou slečnu pracující pro
Charitu ). Koledníčci se na faru vraceli
s úsměvem. Usedali k talíři výborného
horkého
guláše
a
radovali
se
z vykoledovaných dobrot.
Touto cestou všem koledníkům i
pomocníkům ještě jednou děkujeme. Díky i
za vaše štědré dary. Heslo Tříkrálové sbírky
je „Každá koruna pomáhá“ a my jen
dodáváme, že pomáhá i úsměv, podaná ruka
a dobrá vůle. Další informace ke sbírce
najdete na webových stránkách Charity. „Tři
králové“ si teď na nějakou dobu odpočinou,
ale další příležitosti k pomoci druhým máme
po celý rok.
Zdraví přátelé Charity
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TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
MLADŠÍ ŽÁCI
TJ sokol Centrum Haná
nasadila pro podzimní část sezóny
2018/2019 mladších žáků do
soutěže OLKSH dvě družstva, A
a B. Áčko se po podzimu dělí o
první místo v A skupině se
stejným
bodovým
ziskem
s Litovlí. Béčko se prozatím
umístilo v B skupině páté. Po
ukončení mistrovské části se obě
družstva připravovala na další
boje tréninky v Kostelci na Hané
a Prostějově. Byl zde kladen důraz na zvýšení fyzické kondice, herní dovednosti
jednotlivce i souhra celého týmu.
Do dnešního dne jsme absolvovali několik mezinárodních turnajů s těmito úspěchy:
A – tým :
Mezinárodní Mikulášský turnaj v Zubří kde jsme trochu nešťastně a vinou jen
horšího skóre obsadili nepopulární 4. místo s bilancí 8-mi výher a 2-mi porážkami.
Mezinárodní CHOCO Cup v Kuřimi: 2. místo v turnaji
Gorivo cup v Novém Veselí: 1. místo po velmi dobrém výkonu A družstva po celý
turnaj. Družstvo B mladších žáků se umístilo na 10. místě.
Mezinárodní Zorno cup ve Slovenské Stupavě: 7. místo na tomto největším
mládežnickém turnaji na Slovensku je velký úspěch pro náš A-tým. Družstvo B
mladších žáků se umístilo na 14. místě.
Starší žáci
V soutěžním ročníků 2018/2019 jsme poskládali dvě družstva starších žáků, hrající ligu
Olomouckého kraje. A tým – složený z hráčů roč. narození 2004 a B tým – tvořen hráči
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r. nar. 2005 a některými 2004. Po podzimní části naše družstva skončila následovně:
A – tým na 2. místě a B – tým na 9. místě.
V rámci zimní přestávky
jsme se zúčastnili mezinárodních
turnajů
v Rožnově
pod
Radhoštěm – 7. místo a
v Třeboni – 3. místo, na těchto
turnajích hráli hráči Áčka
doplněni o hráče B – týmu.
Béčko se zúčastnilo turnaje
v Olomouci (pořadatel Horka
nad Moravou) a skončilo na
8. místě.
Velkého úspěchu dosáhli naši
starší žáci koncem listopadu 2018, kdy postoupili z kvalifikace do Žákovské ligy –
celostátní soutěž, kterou hraje 25 nejlepších týmů z celé ČR.
Tato soutěž se hraje turnajově na 6 kol a naši házenkáři, již mají odehraná 2 kola
s bilancí 3 výher (Bohunice, Dukla Praha B, Úvaly) a 5 proher (Plzeň, Olomouc,
Liberec, Nové Veselí a Telnice). Celkem zatím nasbírali 6 bodů a patří jim 16. příčka.
Možnost zlepšení budou mít 17. února ve 3. kole, které Centrum Haná pořádá za účasti
týmu: Lovosice, Jičín, Zlín a Ostrava.
Mladší dorost
Mladší dorostenci hrají 2. ligu –
jižní Moravy a po podzimní části jsou
na 6. místě s bilancí 4 výher a 6
porážek. Máme věkově pouze 6
hráčů, proto je toto družstvo
doplňováno staršími žáky.

Trenéři 7JuríkD Kittner D'-XUHþND
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
HÁZENÁ MUŽI
Po podzimní části sezón 2018/2019 patří mužům Kostelce 5. místo se ztrátou pouze
3 bodů na lídra tabulky Tatran Bohunice. Mrzet můžou pouze dvě domácí prohry o
jednu branku, ale tuto ztrátu jsme vynahradili body dovezenými z venku a především ty
z Ivančic nás můžou těšit dvojnásob. Příprava na jarní část sezóny začala 2. 1. 2019.
Nejdřív ve vlastních podmínkách, když jsme trénovali 2x týdně v hale a 1x týdně jsme
chodili na TRX, za což bych chtěl moc poděkovat celému týmu TRX Aréna v Prostějově
na čele s Pett a také "naši" trenérce Alči. V termínu 9. - 13.1. jsme absolvovali
soustředění na Slovensku, ve Slovenském ráji, kde jsme trénovali společně se starším
dorostem HCB Karviná. Na soustředění jsme trénovali 3x denně. 2x jsme měli trénink
zaměřený na fyzičku, a večer se věnovali herním dovednostem. Zpestřili jsme si
soustředění i tréninkovými zápasy s dorostem HCB Karviná a také s nedalekou
Levočou, která hraje 1. ligu na Slovensku. Soustředění splnilo svůj cíl.
Bohužel jsme v přípravě měli 2 týdenní pauzu, kterou nám narušila karanténa půlky
týmu kvůli spalničkám.
Kromě soustředění jsme absolvovali přípravný zápas s Prostějovem. Herně, jak daný
zápas, tak zápasy na soustředění splnili svůj cíl. Vyzkoušeli jsme si nové varianty
obrany a různé nové varianty v útoku. Hlavním cílem je stabilizovat hráčský kádr
a šanci dávat především našim odchovancům. Osobně jsem s podzimní částí spokojen
a jsem rád, že se nám daří držet v první půlce tabulky, kde jsou malé bodové rozestupy.
Složení hráčského kádru. Na podzim nastoupili: brankáři Mayer, Navrátil, Grulich
a Varha, křídla Popelka, J. Prášil, V. Prášil, Kiš, Kolář, Dořičák a Hochvald, spojky
Smékal, L. Varhalík, Dostál, Podhrázský, Nevrla, Schmalz a M. Varhalík, pivoti
Palička, Říčař, Kopečný a Ševčík.
Sestava pro jarní část zůstává spíše nezměněna, jen já osobně a také David Ševčík
budeme se věnovat našim povinnostem na lavičce a pomáhat touto cestou klukům. V
podzimní části se bohužel zranil Kuba Schmalz a teď má po operaci kolene a tak nám
pro jarní část sezóny bude chybět. Na jarní část sezóny by nás měli v rámci pracovních
a rodinných možností posílit Marek Grepl (1989), Martin Grulich (1983) a po operaci
kolene již uzdravený Filip Dořičák. V rámci možností a soupeřů bychom chtěli také
zapojit naše starší dorostence, kteří hrají za Tatran Litovel 2. ligu staršího dorostu:
Vojtěch Pospíšil (pivot), Filip Havlík (křídlo), Dušan Knápek (křídlo).
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Rád bych poděkoval všem našim fanouškům za výraznou podporu. Těšíme se na Vaši
návštěvu i v jarní části sezóny 2018/2019.
HÁZENÁ – MLÁDEŽ
Minižáci mladší (roč. 2010 a mladší)
Dobrodružným prázdninovým soustředěním pod stany začala tvorba nového týmu
dětí v nejmladší házenkářské kategorii. Většina hráčů z předprázdninové sestavy totiž
věkově postoupila již do
minižáků starších. A o tom,
že se scelování nového
družstva povedlo, svědčí
hned
turnaj,
který
bezprostředně po soustředění
následoval 1. 9. 2018
v Horce
nad
Moravou.
V konkurenci
týmů
z Náchoda,
Holešova,
Bystřice p/H a Telnice bral
Kostelec bronz.
Počátek podzimu a vůbec první tréninky v novém školním roce byli jedním velkým
náborem, protože prakticky téměř na každém tréninku jsme mohli přivítat nové zájemce
o naši krásnou hru. A tak se řady našich nejmenších utěšeně rozšiřovaly prakticky až do
Vánoc. Ale to bychom příliš předbíhali…
Nejtěžší zkouška nás teprve čekala a rovnou Přebory ČR České obce sokolské
17. 11. 2018 ve Velkém Meziříčím. A dařilo se velmi slušně… O finále jsme přišli
semifinálovou jednogólovou porážkou se Sokolnicemi. A tak nás čekal boj o bronz.
Tam už byly naše nejmladší děti proti Velkému Meziříčí úspěšné a bronz opět jel do
Kostelce. Našimi soupeři na tomto turnaji byla družstva z Velkého Meziříčí, Telnice,
Sokolnice, Žďáru n/S, Nového Veselí, Ostravy, Poruby a Zábřehu.
Před Vánocemi 16. 12. 2018 nás pak čekal další větší turnaj Nutrend Cup ve Velké
Bystřici. Tady už jsme se bohužel na stupně vítězů nedostali. 1. Házená Náchod,
2. Velká Bystřice, 3. Sokol Telnice, 4. Sokol Sokolnice, 5. TJ Sokol Kostelec n/H –
HK, 6. Dukla Praha červeňásci, 7. SK Žeravice, 8. Dukla Praha žluťásci. Dále už naše
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nejmladší minižactvo čekal jen největší ze všech dosavadních turnajů kostelecký
mezinárodní Hanácké pohár 2019 (viz níže).
Složení týmu: M. Zimmermannová, Z. Fojtíková, J. Kouřil, F. Feit, E. Feitová,
R. Löffler, V. Albrechtová, T. Koudelková, D. Giesel, L. Coufal, V. Vítková,
A. Špičáková, R. Kašpárek, D. Kašpárek, V. Pavelka, J. Pavelková.
Minižáci starší (roč. 2008 - 2009)
Tady bylo po prázdninách poměrně jasno. Širší základ týmu tvořili loňští mladší
minižáci, kteří se připojili ke stávajícím starším minižákům. Vzájemné sehrávání tady
bylo tedy o poznání snazší než u kosteleckého potěru. Byť fantastické výsledky z loňska
po přechodu do starší kategorie už se daly očekávat jen stěží.
Ostrá zátěžová zkouška přišla stejně jako u mladších reprezentantů našeho klubu
hned po soustředění v Horce n/M 1. 9. 2018 a to hned se 2 družstvy. Přestože nám oproti
některým týmům výrazně chyběla silová vybavenost 4., resp. 8. místo v konkurenci
týmů Horky n/M 1 a 2, Cementu Hrace A a B, Holešova, Náchoda, Zory Olomouc,
Bystřice p/H a Sokola Telnice určitě nelze považovat za neúspěch.
O týden později už nás čekal 2. největší mládežnický turnaj v ČR Házenkářský
festival Lovosice 7. - 9. 9. 2018. Na tento mega turnaj s 21 účastníky jsme odjížděli
vyloženě na zkušenou bez větších ambicí. Přece jen zásadní většina týmu hrála před
prázdninami ještě za mladší kategorii. Výčet účastníků a renomovaných klubů nám
v tom dával za pravdu. Jenže k našemu milému překvapení bylo vše jinak. Po výhře nad
Lovosicemi, Chodovem, Jičínem 2 a prohrou s Duklou Praha 2 jsme překvapivě
postoupili do čtvrtfinále. Tam jsme si poradili s Duklou Praha 1 a naprosto fantasticky
jsme se dostali do semifinále a tedy bojů o medaile. Tam jsme přece jen nestačili na
Jičín 1, nicméně vše jsme si vynahradili v boji o 3. místo, kde jsme deklasovali Louny.
A tak se stalo, že maličký klub z Hané a tým, který jel původně "jen" sbírat zkušenosti,
se na stupních vítězů ocitl ve společnosti těch největších klubů v ČR – 1. Dukla Praha
2, 2. HBC Jičín 1, 3. TJ SOKOL Kostelec na Hané – HK, 4. Louny, 5. Talent Plzeň
1, 6. Velké Meziříčí, 7. Talent Plzeň 2, 8. Dukla Praha 1, 9. Ústí n/L 1, 10. Liberec, 11.
Lovosice 1, 12. Chodov, 13. Elbflorenz 2006 (GER), 14. Lovosice 2, 15. Hostivice, 16.
Mladá Boleslav, 17. Děčín, 18. Jičín 2, 19. Chomutov, 20. Lovosice 3, 21. Ústí n/L 2.
17. 11. 2018 se Přebory ČOS ve Velkém Meziříčí týkaly i starších minižáků. Po
prvním místu v základní skupině jsme šli rovnou do semifinále. 2 následující prohry nás
ovšem odsoudily k nepopulární bramborové medaili. Našimi soupeři na tomto turnaji
24
24

byly družstva z Velkého Meziříčí, Telnice, Sokolnice, Žďáru n/S, Nového Veselí,
Ostravy, Poruby, Zábřehu a Bělé pod Bezdězem.
Vánoční Nutrend Cup Velká Bystřice 16. 12. 2018 nám přinesl znovu umístění na
„bedně“ v podobě stříbra. 1. Dukla Praha červeňásci, 2. TJ Sokol Kostelec n/H – HK,
3. Velká Bystřice, 4. Sokol Telnice, 5. Házená Náchod, 6. Dukla Praha žluťásci, 7. SK
Žeravice, 8. Sokol Sokolnice.
Hned po Novém roce 5. 1. 2019 jsme zajížděli na náš první turnaj na velkém
házenkářském hřišti (6+1) do Velkého Meziříčí. V premiéře jsme opět brali stříbrné
medaile mezi 6-ti zúčastněnými týmy.
Složení týmu: M. Schönfeld, O. Černý, J. Coufal, J. Mlčoch, P. Stuchlík, M.
Stuchlík, M. Polednová, K. Čevorová, V. Jedličková, M. Lavica, K. Krásný, R.
Řezníček, A. Surma, M. Surma.
Mezinárodní miniházenkářský turnaj Hanácké pohár 2019, Kostelec na Hané
26. - 27. 1. 2019
Po roce se na palubovku kostelecké sportovní haly opět vrátila miniházená 4+1
v podobě 2. ročníku turnaje Hanácké pohár 2019. Od pátku 25. 1. 2019 se do Kostelce
na Hané začaly sjíždět házenkářské týmy v kategorii MINI ml. (roč. 2010 a mladší)
a MINI st. (2008 - 2009), aby se utkaly mezi sebou o víkendu 26. - 27. 1. 2019 o příčky
nejvyšší. A v mezinárodním srovnání Česka, Slovenska a Chorvatska to bylo skutečně
velmi těžké.
Program byl náročný, a tak obě kategorie startovaly již v sobotu v 8.00 hodin.
15 týmů MINI ml. a 20 MINI st. v sobotu odehrály své základní skupiny. MINI ml. je
ještě pak dohrávali v neděli. Ta pak dále patřila již bojům o umístění a samozřejmě
medaile.
Jednotlivá utkání byla plná emocí, energie, radosti, odhodlání dosáhnout co
nejlepšího výsledku. Přestože někteří s házenou teprve začínají, touha po vítězství tím
nebyla nijak dotčena. Bojovnost byla patrná v každé vteřině utkání. Starší harcovníci
již prokazovali svoje zkušenosti s házenou obrovskou rychlostí, zdravou tvrdostí, ale
možná trochu překvapivě i individuální technikou a souhrou na vysoké úrovni. Ti
nejlepší už se i ve věku 10 letých dětí prezentovali hrou, která se u nás očekává spíše
u starších žáků či dokonce dorostenců. Přihrávky nabíhajícímu křídlu do pivota, křížení,
ale také tzv. zadovky, vše ve velké rychlosti, bylo k vidění v kostelecké sportovní hale.
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Na sobotní večer si pořadatelé připravili malou atrakci ve formě All-Star Games pro
obě kategorie. Rozhodčí turnaje po každém utkání vybrali 2 nejlepší hráče z něj a po
sobotním klání pak z jednotlivých nominací za podpory dalších nominací ze strany
trenérů bylo vybráno 10 hráčů z obou kategorií pro utkání all-star. 10 dětí z kategorie
MINI ml. a také MINI st. bylo rozděleno vždy na 2 týmy á 5 dětech. Organizátoři dětem
pro tuto příležitost připravili speciální dresy All-Star v bílých a modrých barvách. Před
těmito utkáními si zřejmě mnozí kladli otázky: ,,Jak se nejlepší individuality z různých
týmů napříč ČR, SR a Chorvatska sehrají? Jakou budou předvádět házenou? Budou se
vůbec schopni prezentovat výbornými výkony v konkurenci podobných či ještě lepších
individualit?“
Záhy po prvním hvizdu rozhodčích nebylo pochyb. Takto individualitami našlapané
týmy byly okamžitě sehrané. Přestože se pořád jedná o děti do 10-ti let z různých týmů,
v all-star působily, jakoby spolu hrály a trénovaly odjakživa. A tohle se netýká jen
starších MINI, ale i mladších. U starších se v podstatě jednalo již o exhibici, kde
skutečně o parádní kousky nebyla nouze. Zbíhání, rychlý sled přesných přihrávek,
zakončení, to a ještě mnohem víc bylo k vidění ve výběrech all-star.
Konečné pořadí MINI ml. (2010 - 2011):
1. TJ Sokol Telnice
2. Strojár Malacky
3. HC TJ Náchod
4. Rohožník/Malacky
5. TJ JM Chodov
6. Dukla Praha červeňásci
7. TJ Sokol Nové Veselí
8. Sokol Sokolnice
9. TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
10. TJ Sokol Velké Meziříčí
11. HC Zubří "A"
12. TJ Junior Zlín
13. TJ Sokol II Prostějov
14. Dukla Praha žluťásci
15. HC Zubří "B"
Nejlepší hráč: Adela Cormanová - Rohožník/Malacky
Nejlepší brankář: David Khoi - HC TJ Náchod
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Konečné pořadí MINI st. (2008 - 2009):
1. TJ Sokol Nové Veselí
2. Strojár Malacky
3. RŠ Vučići Zagreb "2008"
4. TJ Sokol Kostelec na Hané - HK "modří"
5. HC TJ Náchod
6. TJ Sokol Telnice
7. TJ Sokol Velké Meziříčí
8. RŠ Vučići Zagreb "2009"
9. Lions Hostivice
10. Dukla Praha žluťásci
11. Dukla Praha červeňásci
12. Tatran Litovel
13. HC Zubří "A"
14. HC Zubří "B"
15. TJ Junior Zlín
16. Sokol Sokolnice
17. TJ Sokol II Prostějov
18. TJ Sokol Kostelec na Hané - HK "oranžoví"
19. TJ Sokol Žďár nad Sázavou
20. Rohožník/Malacky
Nejlepší hráč: Toma Pikelja - Rukometna Škola Vučići Zagreb "2008"
Nejlepší brankář: Martin Stuchlík - TJ Sokol Kostelec na Hané - HK "modří"
All-Star Teams 2010 - 2011
"Bílá"
Nikolaj Stachovič/ Strojár Malacky
Dominik Zeman/ HC Zubří "A"
Tomáš Frňka/ HC Zubří "A"
Adela Cormanová/ Rohožník/Malacky
Jakub Kouřil/ TJ Sokol Kostelec na Hané – HK
"Modrá"
Denisa Kravčová/ TJ Sokol Velké Meziříčí
Tomáš Brožek/ TJ JM Chodov
Josef Smahel/ TJ JM Chodov
Šimon Jurík/ TJ Sokol II Prostějov
Lukáš Mrkvica/ Sokol Sokolnice
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Výsledek utkání (2010 - 2011): "Bílá"/"Modrá" 17:17
All-Star Teams 2008 - 2009
"Bílá"
Jan Coufal/ TJ Sokol Kostelec na Hané - HK "modří"
Daniel Švejdar/ HC TJ Náchod
Jakub Ivaškovič/ Lions Hostivice
Toma Pikelja/ Rukometna Škola Vučići Zagreb "2008"
Viktor Novak/ Rukometna Škola Vučići Zagreb "2009"
"Modrá"
Tomáš Hloušek/ TJ Sokol II Prostějov
Patrik Čepák/ Dukla Praha červeňásci
Radek Masařík/ HC Zubří "A"
Jaroslav Kadlec/ TJ Sokol Nové Veselí
Michal David/ Dukla Praha žluťásci
Výsledek utkání (2008 - 2009): "Bílá"/"Modrá" 26:20. Podle ohlasů během i po turnaji
si všichni zúčastnění náležitě užívali celý turnajový kolotoč, k čemuž přispěli velkou
měrou i rozhodčí Kristýna Vítková a Jirka Kubeček, kteří dokonce roztančili celou halu.
Kostelec 2 dny žil miniházenou. Miniházenou, o níž padala vyjádření jako špičková, na
vynikající úrovni...
Velké díky patří všem zúčastněným klubům, celé řadě dobrovolníků, kteří se velkou
mírou zasadili o bezproblémový chod turnaje, paním kuchařkám a v neposlední řadě
skvělým rozhodčím K. Vítkové, J. Kubečkovi, P. Mužnému, O. Bujnochovi,
A. Bábkovi a M. Hlavinkovi.
Tak zase za rok…

Patrik Coufal, TJ Sokol Kostelec na Hané
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SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
FINÁLE SVĚTOVÉHO POHÁRU
Počátkem prosince se v ruském
městě Oryol konalo historicky první
finále světového poháru. Nově vzniklá
soutěž
sestávala
ze
třech
mezinárodních závodů, a to ve Veliko
Trgovišci, na ME v Pärnu a Bohemia
Cupu v Otrokovicích. Na těchto
závodech každý střelec obdržel
bodové ohodnocení podle dosažených
výsledků a umístění. Šestnáct nejlépe
ohodnocených žen a mužů (napříč
kategoriemi) se kvalifikovalo na finále. Ačkoliv se do poháru započítávaly pouze
venkovní závody, finále se odehrávalo uvnitř velkého kongresového komplexu.
Z České republiky se účastnila šestičlenná reprezentace čítající čtyři střelce ze Savany
klubu kuší Kostelec, jednoho z Plumlova a jednoho ze Suchých Lazců.
Že půjde o velmi náročný závod, jsme zjistili hned při cestě. Po více než
tříhodinovém letu do Moskvy jsme se vydali na trip po moskevských nádražích a metru
ve stylu sprint, překážkový běh a neustálé šlapání do schodů s třicetikilovým závažím
podobající se výstupu na Mont Blanc. Do Oryolu jsme se dostali hladoví a unavení a do
začátku soutěže nás čekalo pouze pár hodin spánku. I přes to jsme do kvalifikace
nastoupili plni odhodlání. Odstříleli jsme 10 sad po třech šípech na 18 metrů, které
následně určily sestavu dvojic, které se utkaly v eliminaci. Zde proti sobě stříleli dva
střelci/střelkyně, za každou sadu obdrželi 2 body (v případě vyššího nástřelu), 1 bod
(v případě remízy) a 0 bodů (v případě nižšího nástřelu). Mezi ženami se do eliminace
dostala Jaroslava Nedělníková (13. místo, 272 bodů) a utkala se s Michaelou
Oborovečki (4. místo, 280 bodů). Ze souboje vyšla se skóre 1:5 (27:28, 26:29, 29:29).
Druhou zástupkyní Savany byla Karolína Hynková (8. místo, 275 bodů), jež se
postavila ruské reprezentantce Darii Ponomarenko (9. místo, 275 bodů). Nervy drásající
souboj nakonec prohrála se skóre 4:6 (26:27, 27:29, 30:28, 29:26, 25:28). V mužské
kategorii si Josef Nedělník (15. místo, 277 bodů) zastřílel proti ruskému střelci Illiovi
Sergeevovi (2. místo, 290 bodů), který jej rozdrtil 6:0 (29:28, 28:27, 30:28). Jan
Nedělník (11. místo, 281 bodů) se utkal s Marijanem Kajfešem (6. místo, 286 bodů).
Ačkoliv Honza začal velmi dobře, nakonec se chorvatským fešákem nechal udolat 2:6
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(27:28, 28:26, 29:26, 29:27). Bohužel do čtvrtfinále se nikdo nedostal, i přesto to byla
velmi cenná a zajímavá zkušenost.
KOSTELECKÁ HALOVKA
V polovině ledna, přesněji 19. 1. se konal další halový závod režii našeho klubu.
V mužské kategorii se Jan Nedělník umístil na druhém místě s nástřelem 554 bodů.
Místo čtvrté obsadil Josef Nedělník s 548 body. Mezi ženami zářily Jaroslava
Nedělníková – první místo, 540 bodů, a Irena Hynková – druhé místo, 531 bodů.
V juniorech se druhého místa zmocnila Karolína Hynková s nástřelem 551 bodů a bronz
si vystřílel Lukáš Andrés s 496 body. Naše kadetky si také vedly velmi dobře. Barbora
Pospíšilová si vybojovala krásné druhé místo s 536 body a Jana Koleňáková pěkné třetí
místo s nástřelem 525. A konečně Michael Simandl, naše začínající kušistická
hvězdička, obsadil 11. místo s 371 body.
Za Savana klub kuší, Karolína Hynková

FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
I v roce 2019 s fotbalisty, nejen o fotbale…
Stejně jako v minulém roce plánují
fotbalisté FC Kostelec na Hané i letos
hned několik akcí pořádané pro naše
příznivce,
fanoušky,
obyvatele
Kostelce na Hané a blízkého či
širokého okolí. Hned tou první akcí,
kterou se nám již podařilo uspořádat,
byl Fotbalový ples, který se konal
v pátek 15. února v místní sokolovně.
Ples, který má již dlouholetou tradici,
opět nezklamal a organizátoři si pro návštěvníky znovu připravili večerní překvapení.
Po úspěšném vystoupení akvabel, spartakiády a divadelní scénky z let minulých, se letos
na parketu objevily taneční kombinace drsného Rockyho, jemných baletek s finálním
zakončením irských tanců ala Lord of the Dance. Vystoupení mělo jako vždy obrovský
úspěch a už nyní přemýšlíme, čím bychom Vás překvapili příští rok. A protože se
k povedenému vystoupení přidala i kvalitní hudba, bohatá tombola a plno nejen taneční
zábavy, loučili jsme se s návštěvníky se spokojeným úsměvem a upřímným
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poděkováním za příjemný večer. Děkujeme tak všem návštěvníkům plesu, ale také
organizátorům a pomáhajícím dobrovolníkům, díky kterým můžeme přinášet Kostelci
tuto tradiční a úspěšnou kulturní událost.
A co, že nás čeká dále?
Po skončení jarní fotbalové
sezóny se můžeme těšit na
předprázdninovou
zábavu
s hudební skupinou Kontakt,
která se uskuteční v pátek
21. 6. 2019, a samozřejmě již
tradiční hodovou zábavu, která
proběhne
letos
v sobotu
24. 8. 2019. K tomu se po
loňském úspěchu fotbalisté
opět rozhodli uspořádat promítání letního kina, kdy letos plánujeme uskutečnit hned
dvě promítání – jedno k příležitosti dětského dne pro dětské publikum, druhé opět o
hodovém víkendu v pátek 23. 8. 2019 s promítáním letošní české úspěšné komedie se
sportovní tématikou - Ženy v běhu. Mezi tradiční pořádané akce pak lze zařadit
mezinárodní fotbalový turnaj žen Hanácká kopačka, který proběhne o víkendu
13. – 14. 7. 2019, naopak fotbalovou novinkou bude Fotbalový příměstský kemp, který
bude probíhat pro děti ve věku 7 – 12 let v areálu FC Kostelec na Hané v týdnu
15. – 19. 7. 2019.
A pak je to spousta dalších akcí probíhající v našem areálu, na kterých se budeme
různě podílet, jako je pálení čarodějnic na konci dubna, kemp anglické školičky
v druhém prázdninovém týdnu, volejbalový turnaj Kostelecká sviňa v sobotu
20. 7. 2019, či turnaj fotbalových veteránů nad 40let.
No a samozřejmě fotbal a opět fotbal, takže se můžete těšit na fotbalová klání
v krajské soutěži A týmu mužů, ale i okresních derby „béčka“, a nesmíme zapomenout
na naši budoucnost v mládežnických družstvech, které nám pro letošek dělají radost
v dorostu, mladších žácích a starších i mladších přípravkách! Těšíme se s Vámi na
viděnou v letošním roce a děkujeme za Vaši podporu!
Lubomír Baláš, sekretář FC Kostelec na Hané
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V NEDĚLI 28. DUBNA V 18:00 HODIN
V SOKOLOVNĚ V KOSTELCI NA HANÉ.
Poslechněte si nejznámější operetní melodie
a nahlédněte do života reálných postav,
které si dřív nebo později uvědomí,
že ve dvou se to lépe táhne.

Cena vstupenky: 100 Kč
Předprodej vstupenek
u slečny Nory Hynštové v kanceláři matriky.

přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Eva Zbrožková a Petr Svetlík
Slovem provází: Alena Bastlová
Klavírní doprovod: Josef Katrák, Regina Bednaříková
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