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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
na prosincovém zasedání zastupitelstva města bylo zvoleno nové vedení města.
Ladislav Hynek oznámil všem přítomným zastupitelům, že z důvodu pracovního
vytížení - výkonu funkce náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství podává rezignaci na funkci starosty města.
Novým starostou byl zvolen dosavadní místostarosta města Mgr. František Horák.
Zastupitelé se jednohlasně shodli na tom, že budou zvoleni dva místostarostové
a jejich funkce budou neuvolněné. 1. místostarostkou byla zvolena Mgr. Michaela
Sontáková a druhým místostarostou byl zvolen dosavadní starosta Ladislav Hynek.
Kontakty na vedení města:
Starosta:
Mgr. František Horák
Tel.: 582 373 951
Mobil: 725 132 527
E-mail: starosta@kostelecnh.cz
1. Neuvolněná místostarostka:
Mgr. Michaela Sontáková
Pracovní doba:
Pondělí a středa 14.00 – 17.00 hodin
Tel.: 582 373 312
Mobil: 602 594 302
E-mail: mistostarosta@kostelecnh.cz

Neuvolněný místostarosta:
Ladislav Hynek
Přítomen dle telefonické dohody
Mobil: 725 861 340
E-mail: mistostarosta@kostelecnh.cz

V rámci lepší informovanosti občanů byly spuštěny nové internetové stránky města
Kostelce na Hané na adrese: www.kostelecnh.cz. Na úvodní stránce internetových
stránek se můžete přihlásit k odběru aktualit do Vašeho emailu zdarma. Dále jsme
založili i na facebooku profil města: https://www.facebook.com/kostelecnh/, kde jsou
také podávány aktuální informace z dění v našem městě.
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na konci minulého roku vyhlásilo dotační tituly
na podporu obnovy a rozvoje venkova. V rámci tohoto podprogramu bylo vyhlášeno
celkem pět dotačních titulů a jeho cílem je podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí
do 3 000 obyvatel.
My jsme se podali žádosti do tří z nich:
 Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
 Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 Podpora obnovy místních komunikací
 Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti „Pro radost
dětí“
V našem městě již třetí rok
funguje mateřské centrum, pro které
jsme však zatím nenašli žádné
vhodné zázemí k jeho činnosti.
V rámci možností byly provizorně
zajištěny prostory v jedné z učeben
základní školy, což má však velkou
nevýhodu, neboť činnost a aktivity
mateřského
centra
se
musí
přizpůsobovat výuce ve škole.
V roce 2016 se městu podařilo
odkoupit budovu sokolovny. V tomto objektu chceme vytvořit zázemí nejen pro
mateřské centrum, ale vybudovat i tzv. klubovnu pro možnost dalšího rozvoje
komunitního a spolkového života ve městě, se zapojením všech věkových kategorií.
Pro vytvoření klubovny je nutné provést rekonstrukci interiéru a souvisejícího
sociálního zázemí v prvním patře sokolovny. Jedná se zejména o úpravy, které mimo
jiné zahrnují rekonstrukci topného systému, instalaci nových otopných těles
s termostatickými hlavicemi, odstranění stávajících oken a instalaci nových oken včetně
zapravení, výměnu dveří, odstranění původních obkladů v sociálním zázemí, zapravení
omítek, vyrovnání podlahy, položení dlažby a nových obkladů, odstranění
a vybavení novými osazovacími předměty sociálního zařízení včetně napojení na
příslušné instalace.
Celkové náklady na rekonstrukci klubovny činí cca 469 762,- Kč, zde žádáme
o dotaci ve výši 328 833,- Kč.
2

 Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – „Fitness
hřiště pro Kostelec na Hané“
Projekt „Fitness hřiště pro Kostelec na Hané“ řeší vytvoření komplexního hřiště,
vybaveného fitness prvky, které budou sloužit k posilování či protahování různých částí
lidského těla a jeho svalových skupin. Fitness hřiště bude umístěno mezi domovem pro
seniory a sportovním areálem města. Fitness prvky byly vybrány v souladu
s představami dětí a mládeže, dospělých spoluobčanů, seniorů a zohledňují
i
jejich využívání tělesně handicapovanými osobami.
Celkové náklady činí 504 533,- Kč, zde žádáme o dotaci ve výši 353 172,- Kč.

Umístěné fitness prvky budou sloužit pro tyto aktivity:








Posilování svalů horních končetin, zlepšování jejich ohebnosti a pohyblivosti
Zlepšování ohebnosti a pohyblivosti klubů (ramen, loktů, klíčních kostí)
Regenerace a uvolňování zádových svalů
Regenerace a uvolňování pasu, posílení mobility a ohebnosti bederní oblasti
Posilování svalů dolních končetin, zlepšování jejich ohebnosti a pohyblivosti
Procvičování drobné motoriky prstů rukou
Komplexní posilování a procvičování pohyblivosti ramen a koordinace
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 Podpora obnovy místních komunikací – „Obnova místní komunikace ul. Rynk
Kostelec na Hané“
V rámci dotačního titulu jsou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu
místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto dotačním titulu
jsme podali žádost o dotaci na opravu povrchu místní komunikace na ulici Rynk.
Důvodem pro rekonstrukci je havarijní technický stav povrchu vozovky. Jedná se
o poslední místní komunikaci v centru města, která neprošla rekonstrukcí. V dané
lokalitě se nachází městský úřad (radnice), služby města, pálenice atd. V rámci projektu
bude vozovka rekonstruovaná v celé své šířce a bude řešeno odvodnění komunikace.
Celkové náklady na opravu komunikace činí více jak dva milióny korun. V tomto
dotačním titulu jsme požádali o dotaci ve výši 1 000 000,- Kč.
Informace k opravám místních komunikací
V loňském roce jsme zadali zpracování projektových dokumentací na opravy
místních komunikací v našem městě. Na těchto projektech se intenzivně pracuje,
dokládají se vyjádření od dotčených orgánů. Nejdále jsme s projektem v ulici Pod
Kosířem, kde již máme schválené územní rozhodnutí.
Na Olomoucký kraj byly podány dvě žádosti o dotaci
 Oprava pískovcového památníku - sochy sv. Josefa
v Kostelci na Hané
Požádali jsme Olomoucký kraj o dotaci
z programu památkové péče v Olomouckém kraji 2017
(Obnova staveb drobné architektury místního významu)
na „Opravu pískovcového památníku - sochy sv. Josefa
v Kostelci na Hané“. Uprostřed křižovatky silnic
Čelechovice na Hané – Stařechovice – Kostelec na
Hané stála socha sv. Josefa. Na zadní vložené desce
podstavce je nápis připomínající oběť 1. světové války
- Josefa Kaštila. Pomník vedený
v Centrální
evidenci válečných hrobů pod identifikačním číslem CZE 7108-41682 bude přesunut
na jiné místo z důvodu rekonstrukce komunikace.
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Povrch pískovce je místy do hloubky zvětralý, částečně znečištěný prachovými
a černými depozity a zvápnělými krustami. Spáry jsou též částečně vydroleny. Místy se
vyskytují mechy a lišejníky. Jsou na něm patrny nátěry, čímž se materiál uzavřel
a
dochází k devastaci kamene.
V rámci restaurování bude uskutečněno šetrné, pečlivé mechanické očištění všech
kamenných prvků. Všechny vrstvy nátěrů budou odstraněny. Místa napadená mechem
a lišejníky budou očištěna a ošetřena vhodným přípravkem. Budou odstraněny starší
nepevné vysprávky a barevně odlišné vysprávky. Chybějící (zvětralé a otlučené) části
budou doplněny adekvátním pískovcem (plomby) nebo umělým pískovcem. Drobná
mechanická poškození a malé úbytky kamene (přírodní vlivy) nebudou doplněny.
Podstavec bude přebroušen na “zdravý“ kámen. Závěrečná úprava bude provedena
hydrofobním a zpevňovacím nátěrem. Nápisní desky budou vyměněny za nové, kde
bude vysekané nové písmo. Pod pomníkem bude vybudován nový armovaný základ.
Celkové náklady na restaurování památníku přesáhnou 100 000,- Kč, Olomoucký
kraj žádáme o dotaci ve výši 50 000,- Kč.
 Oprava dopravního automobilu DENNIS
Požádali jsme Olomoucký kraj o dotaci na opravu dopravního automobilu DENNIS
z programu na podporu JSDH a SDH 2017 (dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017).
Z důvodu zajištění spolehlivosti zásahového
vozidla je zapotřebí celková oprava zadních a
předních brzd, výměna všech filtrů olejů a maziv
včetně příslušenství. Cena opravy dopravního
automobilu DENNIS bude činit
80
200,- Kč. Z vlastních zdrojů město uhradí 50%
částky na opravu. Olomoucký kraj žádáme o
dotaci ve výši 40 100,- Kč.
Sběrný dvůr
V listopadu jsme podali žádost na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na
výstavbu sběrného dvoru. Během měsíce března se dozvíme, zda jsme byli v získání
dotace úspěšní.
František Horák, starosta města
5

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 22. dubna 2017 bude v Kostelci na Hané proveden první mobilní sběr
nebezpečných a problémových odpadů z Vašich domácností.
Odebírány budou následující odpady:














staré televizory
radiopřijímače a elektronické přístroje
ledničky, mrazničky
baterie a akumulátory
chemikálie
staré léky
zářivky, výbojky
vyřazené pneumatiky
prostředky na ochranu rostlin (pesticidy)
barvy, laky, lepidla
ředidla, rozpouštědla
staré oleje a tuky
znečištěné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Doba sběru je 20 minut. Místo a čas přistavení:
Sídliště Sport u věžáku
9.30
Městská tržnice
9.55
Autobus. zastávka Za Branou 10.20
Třebízského ul. RD p. Jež
10.45
Smržická ul. u „uh. skladů“
11.10
Revoluční ul. u „prodejny“
11.35

-

9.50 hodin
10.15 hodin
10.40 hodin
11.05 hodin
11.30 hodin
11.50 hodin

Prosíme, přineste Vaše nebezpečné odpady v uvedenou dobu ke svozovému
vozidlu. Sběr bude provádět firma NATURE, s.r.o., Držovice.
Jiří Štěpán, investice a životní prostředí
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2017
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?
Výběr poplatků v hotovosti zajišťujeme 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

Placení poplatků bezhotovostním převodem přijímáme 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 na emailové adrese
mupokladna@kostelecnh.cz.
Platby, které Vás v nejbližší době čekají:


OZV č. 4/2010, o místních poplatcích

 Poplatek ze psů
Splatnost poplatku : 31. 3. 2017
Výše poplatku:
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele


200,- Kč
300,- Kč

OZV č. 2/2015 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. 2017
Výše poplatku na celý rok:

570,- Kč/osoba

NAVÝŠENÍ POPLATKU!
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem! Při zaplacení po 30. červnu o 50 %
a o 100 % při nezaplacení poplatku v příslušném kalendářním roce.
Markéta Vondálová, správce místních poplatků
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SLUŽBY MĚSTA KOSTELCE NA HANÉ
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA O VYPOUŠTĚNÍ
ODPADNÍ VODY DO VEŘEJNÉ KANALIZACE
Služby města Kostelce na Hané upozorňují občany, že do konce června 2017 jsou
splatné poplatky za stočné. Pokud nebudou do tohoto termínu poplatky uhrazeny, budou
občané upomínáni a následně odpojeni z veřejné kanalizace. Občanům, kteří platí
stočné dle stavu vodoměru, bude zaslána faktura za stočné do konce září 2017-dle stavu
vodoměru k 30. červnu 2017. Majitelé nemovitostí mají dle podepsané smlouvy
povinnost udávat správné údaje o počtu osob bydlících v nemovitosti
a každou
změnu nahlásit provozovateli vodovodu a kanalizace.
STOČNÉ OD 1. 1. 2017
Cena stočného – 33,50 Kč/m3
Paušální objem stočného na osobu 35 m3/rok
Cena na osobu: 1.173,- Kč/rok
Ceny jsou uvedeny vč. platné sazby DPH.
Stočné lze uhradit v hotovosti na Službách města Kostelce na Hané, nebo na účet Služeb
města Kostelce na Hané:
 číslo účtu: 1502040349/0800
 variabilní symbol je vždy číslo domu
VODNÉ OD 1. 1. 2017
Cena vodného – 35,01 Kč/m3
Pevná složka (nájemné vodoměru) je 207,-Kč/rok
Ceny jsou uvedeny vč. platné sazby DPH.
Vodné lze uhradit v hotovosti na Službách města Kostelce na Hané nebo na účet
Služeb města Kostelce na Hané:
 číslo účtu: 3346718339/0800
 variabilní symbol – číslo odběrného místa
 specifický symbol – číslo domu
V průběhu měsíce června 2017 budou prováděny odečty vodoměrů pracovníkem
Služeb města a do konce září 2017 bude zasláno vyúčtování - faktury.
V měsíci lednu prováděly Služby města zimní údržbu města – úklid sněhu, posyp
vozovek a chodníků posypovou solí. Rovněž prováděly malování společných prostor
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v bytovém domě č.p. 847 na ulici Sídliště Sport, opravu kotelny a vymalování
v bytovém domě č.p. 729 na ulici Sportovní.
Služby města Kostelce n/H., příspěvková organizace nabízí pro občany tyto služby:
 doprava-Renault - kontejner - 7 t, Multicar, nakladač - Cat 240 - zemní práce
 zednické práce - obklady, dlažby, zámkové dlažby, oplocení, zídky, opravy
domů
 sečení trávy
Veškeré informace o Službách města Kostelce na Hané vč. ceníku jsou k dispozici na
internetových stránkách: www.sluzbykostelecnh.cz.
Petr Kudláček, vedoucí služeb města Kostelce na Hané
STATISTIKA Z MATRIKY
K 31. 12. 2016 žilo v Kostelci na Hané 2 884 obyvatel. V roce 2016 se v Kostelci na
Hané narodilo celkem 35 dětí, z toho 17 chlapců a 18 děvčátek. Nejčastějším jménem
byla u dívek Viktorie a u kluků Vojtěch. Nejstarším občanem Kostelce na Hané byla
žena, která v loňském roce dosáhla úctyhodných 101 let, a nejstarší muž loni dosáhl 95
let.
Lenka Kudláčková, matrikářka

MĚSTSKÁ POLICIE
ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ZA ROK 2016
Vybrané statistické údaje:
Přijaté oznámení
Počet projednaných přestupků
z toho v blokovém řízení
Počet podezření ze spáchání TČ oznámených PČR
Počet předvolaných osob k podání vysvětlení
Počet oznámení správnímu orgánu
Odchycených zvířat
Řešené neoprávněné zábory veř. prostranství (mimo vozidel)
Počet doručených písemností

172
129
40
9
40
11
7
18
444

Městská policie Kostelec na Hané (dále jen „MP“) byla zřízena Zastupitelstvem
města Kostelec na Hané, obecně závaznou vyhláškou v roce 1999. MP je orgánem obce
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a její činnost se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů. Při pochůzkové činnosti nebo při autohlídce provádí strážníci tyto činnosti:
 Kontrolní body u přechodů pro chodce při příjezdu dětí do školy, v
odpoledních hodinách opět při odjezdu dětí ze škol.
 Kontroly čistoty veřejného prostranství - na zjištěné poznatky upozorňují
správce nebo majitele.
 Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města - jako je například
zákaz venčení psů bez vodítka v ulicích města, nebo požívání alkoholických
nápojů na určených veřejných prostranstvích, kde to vyhláška města zakazuje
a také kontroluje uhrazení poplatků ze psů.
 Dohlíží na dodržování zákonů např. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolují např. dodržování
dopravního značení na ulicích města, parkování vozidel, neoprávněné zábory
veřejného prostranství.
 Provádí preventivní kontroly obchodů, restaurací, pošty, městského hřbitova,
sportovních areálů atd.
 V nočních hodinách provádí kontroly vozidel zaparkovaných na ulicích města,
kontroly garáží, kontroly restaurací a jejich okolí, odchodových tras z
restaurací, v okrajových částech města pak kontroly zahrad, novostaveb atd.
 Zjišťují závady a nedostatky na ulicích města a zajišťují jejich odstranění u
majitelů.
 Provádí odchyty zatoulaných zvířat a umísťování zpět k majiteli nebo do
útulku pro opuštěná zvířata.
 Podílí se na zajišťování bezpečnosti kulturních a sportovních akcí pořádaných
jak městem Kostelec na Hané, tak i místními spolky.
 Spolupracují se složkami IZS, zejména s PČR a HZS.
 Pro orgány města, soudy a další státní instituce provádí doručování písemností.
Pro naši činnost je velice důležitá spolupráce s místními občany. Proto jsme rádi,
když se na nás občané města obracejí s různými poznatky, oznámeními a žádostmi
o pomoc.
Závěrem bych ještě rád připomněl telefonní spojení na strážníky a to:
 mobilní telefon na strážníka vykonávajícího službu: 606 214 092
 pevná linka + záznamník: 582 374 600
 a v neposlední řadě tísňová bezplatná linka: 156
Michal Petržela, velitel
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Tříkrálová sbírka v letošním roce probíhala ve
znamení silných mrazů a chřipkové epidemie.
Z původně připravovaných 12 skupin koledníků
obcházelo Kostelec jen devět a z toho jedna stačila
obejít jen několik domů. Přesto stateční a promrzlí
koledníci své rajony zdolali. Na faru se vraceli
spokojeni, obdarováni sladkostmi a ovocem, i když ne
všude se jim dveře otevřely.
Převzít pokladničky, spočítat obsah, bylo jako
každoročně úkolem pracovníků Charity Prostějov
a zástupce městského úřadu. Výsledek sobotního
koledování je 50 588,- Kč. V prostějovském regionu bylo vybráno 949 488,- Kč.
V celé ČR bylo vybráno 95 922 388,- Kč z toho v olomoucké arcidiecézi
25 483 156,- Kč (v době, kdy je tato informace zveřejněna na internetu chybí ještě
otevřít přibližně tisíc pokladniček z celkem 21 832 v ČR).
Využití vybraných finančních prostředků: 65 %
pomáhá přímo v regionu, 15 % využívá arcidiecézní
Charita na své projekty, 10 % putuje na pomoc
potřebným do zahraničí, 5 % na celostátní projekty
Charity a 5 % pokrývá režii sbírky. Prostějovská
Charita využije 58 % na přímou pomoc lidem v nouzi,
dále pak na nákup auta pro pečovatelskou službu a na
výstavbu chráněných dílen v areálu zařízení Marta.
Podrobnosti si lze prohlédnout na internetu. Do
seznamu zadejte Výsledek TKS 2017.
Velké poděkování patří všem, kteří přispěli.
Koledníci jim za to přinesli požehnání v nápise
„C+M+B“ pro celý rok 2017.
Přátelé Charity
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
knihovna Kostelec na Hané dlouhodobě usiluje o to, aby kromě knihovnických
a informačních funkcí, plnila také funkci komunitní a stala se neformálním komunitním
centrem. Snažíme se veřejnosti nabízet zajímavý kulturní a vzdělávací program, který
by oslovil nejen stávající čtenáře knihovny, ale také všechny ostatní obyvatele našeho
města a okolí. Díky pořádání nejrůznějších besed, přednášek, různých soutěží a
programů pro děti se knihovna dostává mnohem více do povědomí veřejnosti, otevírá
se stále novým skupinám uživatelů, kteří se k ní dostávají i jinými cestami než jen přes
knihy a četbu. Akce, které pořádáme, pomáhají budovat „dobré jméno“ knihovny a
přispívají ke zvýšení její prestiže. Všechny akce uskutečňujeme díky finančním
příspěvkům města Kostelec na Hané a podpoře, kterou jsme získali v dotačním řízení
„Knihovna 21. století“. Můžeme tedy nabízet pestřejší program a uspořádat více akcí.
V úterý 24. 1. 2017 se v knihovně
konala cestopisná přednáška „Kouzlo
jihu Srí Lanky“. Paní Zlatuše Knollová
nám ukázala želví líhně, vyhřívající se
krokodýly, obratnost surfařů, rituální
masky, impozantní chrámy, tradiční
tance a mnoho dalších zajímavostí
z ostrova Srí Lanky. Ochutnali jsme
čerstvě uvařený pravý cejlonský čaj,
který jsme si také mohli koupit domů.
Přišlo 51 návštěvníků, přednáška byla
úžasná.
S Hanou a Petrem Baudyšovými jsme cestovali v pondělí 6. 2. 2017 po Vietnamu –
od Hanoje po Saigon a dostali jsme se až k deltě Mekongu. Na severu Vietnamu jsme
navštívili pohoří Sapa, domorodé kmeny a zátoku Ha Long. Přednáška se konala
v audiovizuálním sále na základní škole, protože návštěvnost akcí pořádaných
knihovnou je vyšší. Velkoplošná diashow, videa a 3D (prostorové) obrázky byly
nádherné.
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Dále jsem také připravila pro mladé čtenáře křížovku Česká přísloví. Ze 40
úspěšných luštitelů jsme vylosovali Petra Hladila, Lenku Zbořilovou a Moniku
Hadrovou. Dostali knihu od knihkupectví Kosmas, které je sponzorem našich akcí.
Na
lednovém
čteníčku
si
návštěvníci poslechli zimní básně
a Zimní pohádku z edice Ledové
království. Zahráli si veršovanou
pohádku od F. Hrubína Paleček
a jeho kamarádi. Nejvíce se těšili na
tvoření
sněhuláků
na
lyžích.
Sněhuláčci se dětem ve spolupráci
rodičů podařili a byli krásně
nazdobení. Za snahu dostaly děti
sladkosti a omalovánky.
V prosinci děti z družiny 1. ročníku s vychovatelkou Markétou Jehlářovou přinesly
mnoho vánočních obrázků, které jsem vystavila v knihovně. Vybrali jsme tři nejlepší
výtvarné práce. Adam Černý, Eliška Malíšková a Nikola Kopečná dostali diplom
a knihu pohádek od M. Wagnerové Od A do Zet. V únoru se prvňáčci rozpovídali
o tom, kolik knih již přečetli. V knihovně si vybrali knihu, kterou si prohlíželi a četli
z ní. Poté jsme skládali puzzle a hráli různé deskové hry. Zpříjemnili jsme si zimní
odpoledne a už teď se těšíme na pasování čtenářů.
Návštěva 26 dětí z mateřské
školy v doprovodu svých učitelek
mě potěšila, povídali jsme si
o knihovně, přečetli jsme si zimní
básně a pohádku o tom, jak si
krteček se sněhulákem užívali
zimní radovánky. Malé děti měly
radost z prohlížení knih a odnesly
si pohádkové omalovánky.
Věra Vykoupilová, knihovnice
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám touto cestou poděkovat knihovnici Věře Vykoupilové za ochotu,
vstřícnost a profesionalitu při práci se čtenáři, také za skvělou organizaci kulturních akcí
v knihovně.
Slova upřímného poděkování patří též Mileně Jelínkové za příjemné chování
a vystupování, příkladné vedení a pořádání programů v Klubu seniorů v Kostelci na
Hané.
Ludmila Hubrová a Ludmila Pospíšilová
BESEDA „NEPOVEDENÝ NÁKUP. CO TEĎ?“
Pokud si pořídíte věc či službu, s níž po nákupu nejste spokojeni, nabízí české
zákony řadu možností, jak si s nepovedeným nákupem poradit. Přesto o nich mnoho
spotřebitelů neví nebo je neumí správně využívat. Jak reklamovat zboží či službu, jak
vracet zboží a nepřijít o peníze či jak postupovat při změně obchodních podmínek,
to se dozví účastníci besed, které pořádá poslankyně Evropského parlamentu MUDr.
Olga Sehnalová, MBA (ČSSD, S&D).
"Kdo z nás někdy nelomil rukama nad nákupem, který se nám nepovedl,
a nepřemýšlel, co dělat? Mávnout rukou a smířit se s tím, že zboží je zmetek a služba
má daleko od toho, co bylo v reklamě slibováno? Nebo se sebevědomě domáhat svých
práv, pokud tedy víme, jaká jsou? Jsem pro druhou možnost, protože jsem si sama
vyzkoušela, že pokud se nám něco nelíbí, je lepší se ozvat. A o tom, JAK se ozvat, jsou
naše besedy, které budu opět pořádat pro veřejnost v různých městech Zlínského
a Olomouckého kraje," vysvětlila europoslankyně Sehnalová.
Besedy s názvem "Nepovedený nákup. Co teď?" povede dlouholetý pracovník České
obchodní inspekce Zdeněk Krul. Další z nich se uskuteční již 24. března 2017 od 9.30
v Městské knihovně v Kostelci na Hané. Účast je zdarma, vítán je každý, kdo se chce
o dané problematice dozvědět více. Zájemci se naučí nejen rozpoznat možná rizika při
nákupu i po něm, ale i to, jak nepovedený nákup vyřešit. Besedy pokryjí i nejrizikovější
oblasti, jako je nakupování na internetu či po telefonu.
Besedy, které budou pořádány v březnu a dubnu v Olomouckém a Zlínském kraji,
navážou na tradici vzdělávacích seminářů o nekalých obchodních praktikách, které
Olga Sehnalová úspěšně pořádala v předchozích letech.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zima je, zima je, každý se raduje! Nejvíce se radují děti. Letošní zima byla opravdu
tuhá, se spoustou sněhu a velkými mrazy. Taková zima se dětem v mateřské škole líbila.
Jakmile napadl první sníh, hned děti vyběhly na školní zahradu, vzaly boby a už začaly
zimní radovánky. Bobování, koulování a stavění sněhuláků. Děti měly možnost se
dostatečně „vydovádět“.
Během zimního období se také děti seznámily s charakteristickými znaky zimy,
vlastnostmi sněhu a ledu. Zajímaly se o život zvířat a ptáků. Naučily se spoustu zimních
písniček a říkanek. Ve výtvarných činnostech děti malovaly, kreslily, otiskovaly,
stříhaly a lepily sněhuláky, ptačí krmítka s ptáčky, zvířata v lese. Také pohádka, která
patří do života dítěte a v mateřské škole má své místo, je u dětí velice oblíbená. Nejvíce
tentokrát zaujala O Sněhurce nebo O dvanácti měsíčkách.
Děti z nejstarších tříd se zúčastnily výukového programu „Cesta kolem světa“.
Poznaly světadíly, jejich charakteristiky, jaké tam bývá počasí a hlavně, která zvířata
tam žijí. Program byl pro děti velmi dobře zpracován, děti se seznámily s novými
zajímavými poznatky. S tímto
programem úzce souvisí program
„Naše planeta“ a toho se děti
zúčastní
v Prostějově,
v ekologickém centru Iris. Zimní
období se zakončí masopustním
veselím.
Ve školce se bude konat
maškarní karneval, o jehož
program se postarají členové
divadelní společnosti „Koráb“.
Děti budou tancovat, zúčastní se
průvodu masek, soutěže a určitě nebude chybět pohádka.
Zápis do MŠ se bude konat ve dnech 11. a 12. 5. 2017 v budově MŠ Kostelec na
Hané od 10.00 do 15. 00 hodin.
Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
c

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2017
Naše škola uspořádala pro žáky 7. - 9. tříd lyžařský výcvik ve dnech 23. - 27. ledna
2017 v penzionu Kouty, SKI areál Kouty nad Desnou (Jeseníky).
Sraz účastníků byl v pondělí v 7.00 hodin u nové školy, kde už byl přistaven žlutý
patrový autobus, do něhož jsme si uložili svá rozměrná zavazadla. Na 48 natěšených
žáků dohlíželi 4 zkušení učitelé – lyžaři, ve složení Ševčíková, Marcinová, Zelinková a
pan ředitel Marcin. Dále zdravotnice a noční dozor v jedné osobě paní Iveta Něničková
a instruktorka na snowboard Alena.
Za necelé 3 hodiny jsme
dorazili do cílové stanice,
vyložili svá zavazadla
a
vydali se na sjezdovku
předvést naše dovednosti.
Tam si nás instruktoři
rozdělili do jednotlivých
skupin (pokročilí, mírně
pokročilí,
začátečníci
a snowboardisté).
Po návratu ze svahu nám byly přiděleny pokoje a šli jsme na oběd. Následovala
pauza využitá k vybalování batožiny a k celkovému zabydlení se. Ve 14.15 hodin jsme
se opět vydali na svah a lyžovali až do 16.15 hodin. Večeře se podávala v 17.30 hodin,
v 19.00 hodin byla pro nás připravena beseda na téma „Bezpečnost na horách“
a společenské hry. Večerka byla stanovena na 22.00 hodin a po ní následoval noční klid.
Ostatní dny měly podobný průběh. Byly pro nás připraveny další besedy na téma HZS
a návštěva Nepálu. Středeční dopoledne bylo navíc zpříjemněno krátkou procházkou po
okolí a návštěvou rozhledny s krásnou vyhlídkou na místní panorama. Na čtvrteční
dopoledne byl pro všechny kategorie vyhlášen závod ve slalomu a večer byli
vyhodnoceni nejlepší závodníci a odměněni sladkostmi a diplomem. Následovalo
promítání pořízených snímků z pobytového zájezdu. Dopolední program v pátek
probíhal stejně, jen odpolední pobyt na svahu byl kratší, neboť autobus byl přistaven na
16.00 hodin. Cesta domů ubíhala příjemně, přijeli jsme krátce po 18.00 hodin
k nové škole, kde na nás už čekali rodiče.
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Co říci na závěr? Týden utekl
jako voda a všichni jsme si hory
užili,
počasí
bylo
krásné
a sněhové přikrývky dostatek.
Začátečníci se naučili lyžovat
a ostatní se ve svých dovednostech
zdokonalili. Škoda jen, že super
týden skončil. Snad s námi byli
spokojeni i naši učitelé.

Dagmar Brádová, žákyně 7.B

KLUB DŮCHODCŮ
Program letošního klubu důchodců jsme zahájili 19. ledna promítáním cestopisného
filmu „Korsika“, které doplnila p. Milena Jelínková vyprávěním, zajímavostmi a
typickými suvenýry z tohoto krásného francouzského ostrova. Účast 26 posluchačů.
Dne 9. února jsme pozvali
seniory na „Hanácké odpoledne“
plné písniček, básniček, vyprávění a
hanáckých plkaček. Tímto bych
chtěla velice poděkovat hlavním
protagonistům odpoledne: tetičce
Bohošce – MUDr. Bohunce
Buzziové, tetičce Lidonce – p.
Ludmile Pospíšilové, kmocháčkovi
Karlovi – p. Karlu Vinklerovi a
strécovi Vojtinovi – p. Vojtovi
Menšíkovi, kteří pro naše posluchače jedno z nejlepších posezení připravili. Moje
poděkování patří i dětem z folklórního souboru Malý Kosíř a jeho vedoucí p. učitelce
Milušce Dopitové, jejichž písníčky, básničky i nažehlené kroje celé odpoledne krásně
oživily. Atmosféru Hané navodila i výzdoba klubovny – vyšívané zástěry, kapesníky,
hanácké šátky, malované židle a drobné doplňky. Účast 66 návštěvníků a jejich
rozzářené oči, v nichž se zablýskly i slzičky, hovoří za vše. Díky Vám!
Milena Jelínková
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Milé maminky, babičky, tatínkové! Dovolte mi, pozvat Vás do mateřského centra tady v Kostelci na Hané! Vůbec se nemusíte bát, přijďte mezi nás! Setkáváme se
každou středu od 9.30 do 11.00 hodin v budově nové školy. Společně se učíme
básničky, písničky, tančíme. Děti získávají sociální kontakt mezi ostatními vrstevníky,
učí se dělit o hračky. V letošním roce tančíme, zpíváme, hrajeme si pohádky, šili jsme
kostýmy na vystoupení, proběhla přednáška s paní magistrou z lékárny, zkoušíme nové
výtvarné techniky, budeme barvit vajíčka.
V rámci centra a za podpory města Kostelec
na Hané proběhlo první "Maňáskové
představení". Hrály se dvě pohádky Červená
Karkulka a Perníková chaloupka. Rádi bychom,
aby se z divadélek stala tradice a my je hráli
každý měsíc. Další představení proběhne
v březnu v místní sokolovně. Jedná se o
dobrovolnou činnost několika maminek, které ve
svém "volném" čase cvičí, malují a snaží se udělat maximum pro to, aby se děti bavily.
V žádném případě nejsme profesionálové a chybami se člověk učí :-).
Dále připravujeme "Vítání jara s velikonočními tradicemi". Tato akce proběhne
v neděli 9. dubna 2017 v odpoledních hodinách v místní sokolovně. Děkuji tímto městu
za finanční podporu.
Veronika Zapletalová

KULTURA V OBCI
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Ve středu 14. prosince 2016 se naše město zapojilo do jedinečné celostátní akce
„Česko zpívá koledy“. Šlo o největší spontánní vánoční akci, která se konala v České
republice již pošesté. Česko zpívá koledy pořádá Deník, tedy vydavatelství Vltava Labe
Media. Kouzlo této akce spočívá v tom, že ve stejný moment zpívají lidé v celé zemi i
za jejími hranicemi několik stejných koled. Symbolickým „zpěváckým telemostem“ tak
tisíce hlasů najednou propojí téměř osm stovek měst a obcí v České republice.
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V Kostelci na Hané se zpívalo
poprvé u vánočního stromečku před
radnicí. V 18.00 hodin si přes 90
občanů společně za doprovodu
kostelecké skupiny NOPROBLEM
zazpívalo ve stejný moment dobře
známé vánoční písně „Nesem vám
noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Veselé
vánoční hody, Pásli ovce Valaši
a Vánoce Vánoce přicházejí“. Kdo neuměl slova, dostal zpěvník, který před radnicí
rozdávali pořadatelé. Kostelečtí hasiči všem připravili výborné občerstvení a skupina
NOPROBLEM pak k poslechu zanotovala další vánoční písně ze svého repertoáru.
Všem přítomným lidem se koledování moc líbilo. Navíc všichni přítomní
konstatovali, že příští rok opět přijdou. V letošním roce proběhne další zpívání ve středu
13. prosince 2017 v 18.00 hodin. Na hojnou účast se budou těšit pořadatelé.
Lenka Kudláčková, matrikářka

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
PRVNÍ ŽIVÝ BETLÉM V KOSTELCI NA HANÉ
Na druhý vánoční svátek, 26.
prosince 2016, se poprvé konal
v prostorách farního dvora v Kostelci
na Hané živý betlém. Smyslem této
akce bylo především uvědomění si
pravé podstaty vánočních svátků. Při
tomto setkání, kterému možná u
mnohých účastníků předcházely
hektické dny plné příprav, nákupů,
jídla, návštěv, televizních pohádek,
blikajících stromků, dárků a hromad balícího papíru, nastala pro všechny pěkná
příležitost k zamyšlení nad pradávným poselstvím Vánoc.
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V 16.00 hodin se farní dvůr naplnil přibližně dvěma stovkami návštěvníků, kteří
zvědavě okukovali připravené kulisy. Před samotným hlavním programem byl prostor
pro prohlídku živých zvířat, popíjení punče, ochutnávku cukroví a přátelské popovídání.
Během více než hodinové akce nechybělo kromě hraného příběhu množství koled ani
společná modlitba. Když program končil zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán, ve
kterém spojili své hlasy členové chrámového sboru, scholy, účinkující i návštěvníci,
bylo jasné, že toto setkání zanechalo stopu v srdcích všech zúčastněných.
Ztišení se, pokora, naděje a radost z narození Spasitele, který z lásky k lidem jako
bezbranné dítě přišel na svět, aby vykoupil všechny národy. Tyto myšlenky mohli
účinkující spolu s návštěvníky prožívat, když do stínů potemnělých prostor za blikání
zapálených ohňů zazněly zpěvy chrámového sboru a scholy a když amatérští herci z řad
farníků ztvárňovali příběh narození Ježíše Krista.
Akce, která končila o půl šesté večer, tak měla rovinu společenskou, zábavnou
i duchovní. Dobrá atmosféra, která provázela konání živého betléma, byla potěchou
všem zúčastněným a splnila podstatu celého záměru. Poděkování patří všem aktivním
farníkům - zpěvákům, hercům, divákům i těm, kteří zajišťovali kostýmy, zvířata,
přípravu a úklid. Za převzetí odpovědnosti a organizování této „Bohu libé“ činnosti
děkujeme manželům Kristýně a Martinu Minářovým z Lutotína.
Pastorační rada farnosti

PETR BEZRUČ
V Ostravici žil rád a také se rád a často ve stejnojmenné řece koupal.
Byli jsme se tam podívat i my, členové chrámového sboru kostela svatého Jakuba
z Kostelce na Hané. Bylo to 17. září minulého roku při našem každoročním pobytu ve
Pstruží v Beskydech, a to je od Ostravice co by kamenem dohodil.
Srub je na pozemku velikého sadu a zbudován byl Petrem Bezručem a jeho přáteli
ze staré stodoly. Je „pod křídly“ Slezského muzea v Opavě a ještě i dnes se tam scházejí
jeho žijící přátelé, známí a příznivci. Z Kostelce paní PhDr. Zdenka Tomášková, která
o této lokalitě (Bezruč ji nazýval „Ďábelský ostrov“), velmi poutavě píše v knize Ortel
samoty.
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Provázel nás pan Šerk, který bydlí přes cestu. Jako kluk Bezruče potkával, když
kráčel přes jejich zahradu, aby se vykoupal v řece Ostravici. Byla to jedna z jeho
velkých vášní, koupání v přírodě. Pan Šerk nás seznámil, v rámci svých znalostí,
s životem Petra Bezruče při jeho pobytech ve srubu. Provedl nás srubem, vyprávěl nám
o lásce básníka k přírodě, zvláště ke květinám a stromům. Zasvětil nás i do jeho,
poněkud odtažitému vztahu k ženskému pokolení.

3 x foto: Vladěna Pluháčková
Sad je veliký, od kraje nevidíš konce. Jsou v něm staré ovocné stromy, listnáče, keře,
určitě se najdou mezi nimi i oblíbené básníkovy breky, jak říkal červeným jeřabinám.
Celou plochu zahrady pokrývá vzrostlá tráva, ale i kvetoucí ocúny a malé ostrůvky
červených lesních jahod. Bylo to pěkné odpoledne a nám připadalo, že jsme navštívili
blízkého příbuzného.
Žádní „pisálkové a všechnoználci“
nemají právo vynášet soudy o básníkově
díle, které ani zřejmě nikdy nepřečetli.
Myslím, že čtenář ví, o čem zde hovořím.
Zbývá dodat, že ani u nás snad příbytek
Petra Bezruče nezůstane trvale ve stavu
odcházení.
Letos v září uplyne 150 let od jeho
narození. Nechť je i tento malý článek
vzpomínkou a připomínkou Mistra Petra Bezruče, básníka, který hluboce cítil s lidmi a
těžkostmi světa.
21

Bohunka a Mario Buzzi

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
FLORBAL
Začátek florbalové sezóny byl zahájen turnajem O pohár starosty Kostelce na Hané,
kterého se účastnilo celkem 7 týmů. Náš tým v tomto turnaji skončil na krásném druhém
místě v těsném závěsu za vítěznou Mohelnicí.
TJ Sokol Kostelec na Hané – HK, florbalové „Áčko“ má pro letošní rok v regionální
lize za hlavní cíl si v této soutěži udržet střed tabulky a nespadnout. Toto předsevzetí se
nám zatím daří a tým „A“ nyní zaujímá 7. místo. Zato florbalové „Béčko“ v Olomoucké
lize se prozatím drží na první příčce soutěže. Tuto pozici drží s náskokem 5 bodů na
druhého v pořadí. Hlavní prioritou pro tento tým je udržet i nadále prvenství v lize a
zároveň být oporou týmu A. Dalším důležitým florbalovým milníkem, který se
uskutečnil v poslední době, je tradiční vánoční Turnaj trojic, kterého se zúčastnilo
celkem 14 týmů. TJ Sokol Kostelec na Hané – HK obsadil krásné 2. místo, ale
nebudeme si lhát, pomýšleli jsme na vítězství.
Priorita pro zbytek sezóny je jasná, udržet současné pozice v žebříčcích soutěží
a dosáhnout co největšího počtu vítězství jak v domácích, tak i venkovních zápasech.
Za florbalový oddíl - Jaroslav Dopita, Jiří Drčka
HÁZENÁ – MINIŽÁCI
Naši nejmladší zástupci, tj. házená 4+1, má v
současnosti mezi 30 až 35 dětmi. Jsou to ročníky
2006 - 2007 - starší mini a ročníky 2008 - 2010 mladší mini. Během podzimní části soutěže
odehrály obě družstva shodně 8 mini turnajů,
kterých se účastní vždy 5 týmů, což dává
dohromady 32 utkání. Až na malé výjimky se
oběma družstvům dařilo velice dobře a většinu
soupeřů s přehledem porazily. Zakončení
podzimní části sezóny proběhlo tradičním Mikulášským tréninkem s nadílkou, volnou
zábavou s rodiči a dětmi. Nyní, už od začátku ledna probíhá příprava na jarní část
sezony, které se účastní stejný počet hráčů jako na podzim.
Za oddíl házené, družstva minižáků - Miloš Dofek
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HÁZENÁ – MUŽI
Házenkářům začíná druhá část soutěže.
Po podzimní části soutěže jsou házenkáři ve II. lize na 7. místě. Z jedenácti zápasů
vyhráli šest, pět prohráli a ztráta bodů zejména v domácím prostředí nás připravila
o umístění kolem třetího místa. Ještě v posledním utkání jsme hráli o třetí místo, bohužel
soupeř z Ivančic byl o něco málo lepší a zaslouženě od nás odvezl dva body.
Na třetí celek Maloměřic ztrácíme pouze jeden bod. Na prvního potom šest bodů.
Jaro bude velice zajímavé, protože se ukazuje, že soutěž je vyrovnaná a o umístění na
předních místech bude bojovat více celků. Věříme, že mezi nimi budou i naši házenkáři.
Přestávka byla velice krátká, házenkáři se sešli k zimní přípravě již 4. ledna.
Následovalo krátké soustředění ve městě Lipová–lázně. Dále se potom trénovalo
v domácích podmínkách. Bohužel celá příprava byla narušena menší účastí hráčů na
jednotlivých tréninkových jednotkách. V družstvu je pět vysokoškoláků, kteří měli
zkouškové období, takže logicky dali přednost škole. Další hráči mají takové
zaměstnání, že nemohou házené věnovat tolik času, kolik by bylo potřeba.
Podařilo se zajistit kvalitní soupeře na přátelská utkání. Na turnaji ve Velké Bystřici
jsme odehráli dobré utkání s domácím celkem (domácí hrají 1. ligu a v současné době
jsou na třetím místě). Ve druhém utkání jsme prohráli s celkem Tartanu Litovel
(druholigový celek byl posílen čtyřmi hráči hrající pravidelně extraligu). V domácí hale
jsme odehráli zápas s Bystřicí pod Hostýnem (účastníkem 1. ligy v současné době na
čtvrtém místě) s výsledkem 29:33.
Kádr družstva pro jarní část soutěže tvoří hráči:
Pavel Navrátil, Jan Mayer, Jindřich Prášil, Jan Smékal, Karel Diviš, Jiří Vymětal,
Martin Švec, Pavel Přikryl, Milan Varhalík, David Kopečný, Václav Prášil, Jan
Oščádal, Tomáš Hochvald, Martin Popelka, Marek Dostál, Lukáš Varhalík, David
Palička.
Trenérem družstva je Jiří Grepl, vedoucím Miloš Dofek.
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Pro odvetné zápasy se podařilo celek velice kvalitně
posílit. Na jaře bude v našem dresu hostovat Filip
Dořičák. Filip je kmenovým hráčem HC Zubří, je
juniorským reprezentantem ČR a u nás bude hostovat
do konce sezony.
V domácí hale odehrajeme nebo jsme odehráli
následující zápasy:
04. 03. Kostelec na Hané – Házená Tišnov
19. 03. Kostelec na Hané – Sokol Telnice
02. 04. Kostelec na Hané – Legata Hustopeče
23. 04. Kostelec na Hané – SHC Maloměřice
30. 04. Kostelec na Hané – TJ Sokol Velké Meziříčí

Foto:Filip Dořičák

Za oddíl házené, družstvo mužů - Jiří Grepl

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
CENTRUM HANÁ SE DOČKALO DALŠÍHO OCENĚNÍ
V květnu loňského roku jsme slavili svůj
historicky premiérový titul. Medaile pro
mistry ČR v kategorii starších žáků převzal
tým v rámci červnového duelu mužské
reprezentace proti Makedonii ve Zlíně.
Dne 8. února 2017 si vítězný tým užil
další poctu, a to při ocenění „Sportovec
Olomouckého kraje 2016“ v kategorii
Nejlepší juniorské družstvo. Ocenění za 1.
místo převzal starosta TJ Sokol Centrum
Haná Petr Kudláček a asistent trenéra Leoš
Havlík z rukou náměstka Olomouckého
kraje Ladislava Hynka.
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MLADŠÍ DOROST STÁLE NA 1. MÍSTĚ
Centrum Haná – Házená Uničov 46:29 (18:14)
V prvním jarním utkání potvrdili naši dorostenci pozici lídra soutěže a zůstávají bez
ztráty bodu. Po rozpačitém prvním poločase jednoznačně zvítězili. Navíc se všichni
zapsali do střelecké listiny. Sestava a branky: Šudřich, Lamplota – Nevrla 9, Dobeš 9,
Pospíšil 6, Kolář 6, Karvay 4, Hanták 4, Ševčík 4, Knápek 3, Palička 1.
Příprava: První únorový víkend se družstvo
našeho mladšího dorostu zúčastnilo dvoudenního
kvalitně obsazeného mezinárodního turnaje
Zorno cup 2017, který se konal ve slovenských
městech Malacky a Stupava. V silné konkurenci
prvoligových týmů z ČR, Slovenska, Maďarska a
Rakouska ovlivnil výkon Hanáků velmi úzký
kádr. Díky nemocem a zranění měli trenéři Jurík
a Černíček k dispozici jen 11 hráčů, z toho 3 brankáře. Navíc se během turnaje zranili
Vojta Pospíšil a Kuba Flajsar. Sestava: Šudřich, Lamplota - Flajsar J., Flajsar R.,
Pospíšil, Nevrla, Kolář, Micka, Ševčík, Hanták, Grulich.
MLADŠÍ ŽÁCI
Ve dnech 20. až 22. ledna se naši mladší žáci zúčastnili turnaje Gorivo Cup 2017
v Novém Veselí. Ještě před samotným odjezdem na turnaj jsme řešili, v jaké sestavě
odcestujeme. Vinou zranění, nemocí a lyžařských výcviků se nám téměř rozpadla
základní osa týmu a zbyli nám pouze 3 hráči základní sestavy (z áčka celkově 5 hráčů).
Skončili jsme na nepopulárním 4. místě. Je to pěkný výsledek, i když bylo 3. místo
v našich silách. Nicméně tento turnaj byl pro kluky velkou zkušeností do dalších zápasů
a sami si dokázali, že umí hrát i v „improvizované“ sestavě.
Sestava: Salašnyj Jakub – Duroň Samuel, Kintr Šimon, Lakomý Radim, Albrecht
Adam, Čmel Adam, Nevrla Šimon, Růžička Jan, Zatloukal Ondřej, Bártů Patrik.
Ve dnech 3. – 5. února 2017 jsme se tak jako dorostenci zúčastnili mezinárodního
turnaje Zorno cup, který se hrál ve slovenské Stupavě a Malackách. Stejně jako na
předchozím turnaji v Novém Veselí jsme měli problémy s poskládáním sestavy kvůli
nemocem. Nakonec jsme na turnaj odjeli v 9 lidech se dvěma hráči na střídání, kdy
někteří kluci odjížděli přímo z „postele“ bez účasti na trénincích.
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Postupně jsme se utkali s týmy STM
Olomouc „B“ 16:8, Stupava „B“ 24:0, Úvaly
16:8, Malacky 18:7, s pozdějším vítězem
turnaje Duklou Praha 7:17, rakouské družstvo
Fivers Wat Margareten Wien 10:16, STM
Olomouc „A“ 10:17. I přes konečné umístění
zaslouží kluci pochvalu za bojovnost. Bylo
vidět na naší hře, že jsme nemohli pořádně
trénovat a bylo to znát především v zápasech s
Vídní a áčkem STM Olomouc.
Foto: zleva nahoře: Kintr Roman (vedoucí družstva), Flajsar David, Kintr Šimon,
Hruban Ondřej, Hudeček Šimon, Duroň Samuel, Jurečka David (trenér)
zleva dole: Albrecht Adam, Lakomý Radim, Micka Matyáš, Hanzlík Martin
Za TJ Sokol Centrum Haná Petr Kudláček

FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
ÚSPĚŠNÝ ROK KOSTELECKÉ KOPANÉ
Velice úspěšný rok 2016 mají za sebou fotbalisté a fotbalistky FC Kostelec na Hané,
a to nejen v rámci svých sportovních výsledků, ale také při zajišťování kulturních a
společenských akcí pro širokou veřejnost. U mužské kategorie se začal rok příznivě
vyvíjet po příchodu zkušeného trenéra Jaroslava Klimeše, který dotáhl „A“ tým v jarní
části na konečné páté místo 1.B olomoucké krajské soutěže. Tento vzestup pokračoval
i v podzimní části a kostelečtí muži pouze s jedinou prohrou v základním hracím čase
skončili v půlce soutěže po podzimní části na 1. místě této krajské soutěže v rámci
skupiny B.
Výborným tahem se ukázalo angažmá kosteleckého Jana Vítka, který v minulosti
zkoušel své fotbalové štěstí v bráně v mnohem vyšších soutěžích, a díky neprodyšnému
uzavření své svatyně a výborné spolupráci s obranou řadou, inkasovalo na podzim
mužstvo FC Kostelec na Hané pouze 15 branek. Naopak, díky střelecké potenci Davida
Preislera se svými 17 góly, se vyšplhalo FC na čelo tabulek i v rámci vstřelených
branek.
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Nutno podotknout, že za úspěchem je třeba vidět celý tým, který se podařilo
stabilizovat a hlavně úspěšně poskládat zejména z kosteleckých odchovanců a doplnit
dalšími hráči s úzkým vztahem ke kostelecké kopané.
Neméně úspěšný rok zažily také kostelecké ženy a dívky. Kostelecké štiky ukončily
loňskou sezónu v rámci moravskoslezské divize žen sk. B na neskutečném prvním
místě, a to i díky domácí neporazitelnosti. Nejlepší střelkyní našeho družstva dívek se
stala kostelecká Kristýna Vykopalová s 9 brankami. I letošní ročník lze zařadit po
polovině odehrané soutěže k těm úspěšnějším, když děvčatům patří po podzimu pátá
příčka.
Důležitým faktem pak zůstává, že se v Kostelci daří udržet nejpopulárnější sportovní
odvětví i v ženském prostředí, za což patří díky nejen funkcionářům FC, ale také
trenérům a neposlední řadě jejich svěřenkyním.
Na poli kosteleckého dorostu bohužel i u nás zaúřadovala skutečnost, že sportovně
aktivní mládeže neustále ubývá i díky nepřeberným možnostem a různým aktivitám,
proto se rozhodlo po ukončení jarní části kostelecké FC v tuto chvíli nepřihlásit
dorostenecké družstvo v rámci aktuálně probíhajícího ročníku. Dorostenecký talent
ovšem nezůstal zanevřen a podařilo se dojednat s nedalekými kluby úzkou spolupráci.
Naši hráči tak mají alespoň stále kde fotbalově dozrávat. Někteří z nich pak dostávají
i ve svém útlém věku šanci se prosadit v mužské kategorii a nastupují za náš první tým.
Příkladem jim může být další kostelecký rodák Honza Holoubek, který už ve svých 15ti letech prohání v krajské fotbalové soutěži na fotbalových trávnících mnohem starší a
zkušenější soupeře.
Světlé vyhlídky na budoucnost kostelecké kopané lze však hledat ještě v mladší
kategorii mládeže. Loňský ročník mladších žáků byl v rámci okresního přeboru více
než úspěšný a naši svěřenci této kategorie vyhráli svoji skupinu s jedinou prohrou
a neuvěřitelným skórem 181:25. A i letos, kdy se naše omladina posunula o kategorii
výše do starších žáků, je probíhající ročník neméně úspěšným, kdy po podzimu drží
opět první místo s domácí neporazitelností. Za úspěchem lze určitě hledat výbornou
práci trenéra mládeže Juraje Šulce.
I v kategorii fotbalových přípravek se můžeme ohlížet za nejedním úspěchem.
Nynější starší přípravka vedená Jakubem Zatloukalem, která v loňském roce bojovala
ještě s těmi nejmladšími, dokáže konkurovat mnohem větším i slavnějším soupeřům,
jako jsou Sigma Olomouc či Baník Ostrava.
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Příkladem mohou být úspěšně odehrané turnaje v začátcích tohoto roku, kdy na
turnajích určených ročníkům 2007 a mladším, obsadili benjamínci FC dvakrát stříbrné
pozice. V prvním případě nestačili na Ostravský Baník, kdy uhráli ve finále
bezbrankovou remízu a padli až v penaltové loterii, v druhém pak nestačil kostelecký
výběr na Sigmu Olomouc a prohrál 1:3.
V letošním ročníku se pak naše mládež rozrostla opět o mladší přípravku, která na
podzim odehrála své první zápasy a v letošním roce je čeká ostrý start do fotbalového
života pod vedením trenéra Lubomíra Baláše.
Největším úspěchem kostelecké kopané nakonec ale zůstává skutečnost, že se daří
přilákat k tomuto sportu ten nejmladší potěr. Je to zásluhou nejen vzniku a fungování
fotbalové školičky, ale také díky vynikající práci a koncepci šéftrenéra mládeže Juraje
Šulce a uvědomělosti funkcionářů FC. Díky na tomto místě tak patří předsedovi klubu
Stanislavovi Píchalovi, ale také městu Kostelec na Hané a Olomouckému kraji za
podporu našeho klubu, zejména v oblasti mládeže.
Samotnou kategorií zůstávají akce pořádané kosteleckým FC. Kromě těch
fotbalových jako je mezinárodní fotbalový turnaj žen s názvem Hanácká kopačka,
pořádá spolek či se nějak zapojuje do dalších nejrůznějších společenských akcí. Jako
příklad lze uvést pálení čarodějnic, drakiádu, biatlon, lampionový průvod, hodový
víkend či společenský fotbalový ples.
Na závěr mi dovolte velké poděkování všem fotbalovým nadšencům, funkcionářům,
trenérům, hráčům, sponzorům, rodičům a rozhodně nesmíme zapomenout také na
fanoušky za jejich podporu!
Lubomír Baláš, sekretář FC Kostelec na Hané
KOSTELECKOU KOPANOU ČEKÁ NÁROČNÉ JARO 2017!
Vstup do nového ročníku, tedy podzimu 2016 - jaro 2017, doznal v činnosti FC
poměrně velkých změn. Nezakrývám, že ohlédnutí za výsledky letošního podzimu, se
jaksi vymykají minulým hodnocením. Proč? Protože po chudobných letech, kdy jsme
se pohybovali spíše na chvostu soutěží, nastaly výrazné změny. Podařilo se zrealizovat
příchod nových hráčů: brankáře Jana Vítka s ligovými zkušenostmi a hráčů Klimeše,
Kaňkovského, Žídka, Šmída a Macha. Jak se pak v průběhu podzimní soutěže ukázalo,
tak slangově řečeno to byly „parádní příchody“, zejména pak v případě Jana Vítka gólmana par excellence!
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A tak mi dovolte uvést jen několik tzv. „nej... našeho mužstva“, které zatím ctí
kosteleckou kopanou:
 po dlouholetém „půstu“ je Kostelec na čele krajské soutěže I. B třídy
 mužstvo za podzim obdrželo nejméně gólů - 15
 brankář Jan Vítek, který okusil ligové bitvy - pustil za svá záda jen 6 gólů
 útočník David Preisler naopak zatížil soupeře 17 góly a je v čele nejen našich
střelců, ale celé krajské soutěže
 trenér Jaroslav Klimeš, měl k dispozici kádr 20 hráčů, s nebývalým
výškovým
 průměrem 184 cm (6 nad 190 cm, 8 nad 180 atd.). Rovněž věkový průměr je
ideální
 24 let a zanedbatelné není ani to, že až na pět hráčů, jsou ostatní ještě
svobodní!
 a ještě jsem zapomněl na to podstatné, že mužstvo na podzim prohrálo jen
1x.
Neberte prosím tato slova za nějaké vychloubání, sebeuspokojení, nadřazenost,
výjimečnost! Naopak. V klubu nic takového neuslyšíte, neboť jde jen a jen o pouhé
konstatování výsledků, které jsou odrazem přijatých opatření a co hlavně, že na základě
posílení hráčského kádru, došlo ke změně filosofie přístupu a práce hráčů, což se
odrazilo nejen v herní kvalitě, ale i v pokoře a úctě ke kvalitě jednotlivých soupeřů, k
níž jsou trenérem vedeni. To, že dnes jsme na čele soutěže je sice potěšitelné, ale jak
vedení FC, tak i celý realizační tým s hráči si jsou vědomi toho, že na jaře je čeká ještě
dalších 12 utkání a tam se bude teprve lámat chleba. Koneckonců zde jsou slova trenéra
Jaroslava Klimeše: „Zimní přestávka skončila a od 3. února se připravujeme doma,
protože řada kluků je přes týden na školách mimo okres, a proto dostali ode mne každý
individuální plán zimní přípravy a je na nich jak k jeho naplnění přistoupí. Z mého
dosavadního působení u mužstva mám dobrý pocit, a proto bych chtěl věřit, že mě hráči
nezklamou a zimní přestávku vyplní tak jak jsme se dohodli. Březnové testy pak ukážou
charakter jednotlivých hráčů. A co se týče přáteláků, tak ty proběhnou v březnu, kde
máme dohodnuta utkání se soupeři – Klenovice, na Hané, Plumlov, Slatinice a
generálku sehrajeme pak před zahájením soutěže rovněž s účastníkem I.A třídy Čechovicemi. A pokud se týká tolik diskutovaného případného postupu, tak musím říci,
že bychom byli alibisty, kdybychom říkali, že chceme skončit druzí nebo třetí. Chceme
samozřejmě vyhrávat, dávat co nejvíce gólů, získávat co nejvíce bodů. Ovšem postup
je jiná věc. V Kostelci jsou výborné podmínky, jsou zde dvě travnatá hřiště, které nemá
nikdo. Navíc výbor FC, všichni lidé okolo i diváci, by si postup zasloužili. Proto bych
chtěl poprosit Vás, přátele kopané, abyste nás podpořili v našem úsilí
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o návrat do I.A třídy, což by byl po 50 letech, ten nejlepší dárek k letošnímu 85. výročí
založení kopané v Kostelci.“

Snímek A mužstva před utkáním ve Smržicích na podzim 2016:
Lužný – Zatloukal – Šmýd – Kaňkovský – Synek – Preisler – Vítek – Baláš - Langr
Dole: Holoubek – Grepl – Móri – Žídek – Chytil - Navrátil
A jen tak pro oživení či připomenutí snímek mužstva Sokola Kostelec z roku 1962,
kdy hrál ještě I.A třídu. Až na malé výjimky jde také o hráče, kteří v šedesátých letech
hráli krajský přebor:

Foto: O. Macháček - M. Grepl - R. Neckař - J. Vágner - M. Kastner - J. Píchal - E.
Crhonek -B. Reiter, předseda - V. Synek - E. Crhonek.
Dole: Pačíkovský - J. Grepl - M. Aberle - M. Vychodil
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A ještě několik slov k našim dalším protagonistům kosteleckého fotbalu. Dalším
naším „souborem“, nímž jsme vstoupili na podzim 2016 do bojů o mistrovské body
jsou ženy, které v minulém ročníku vyhrály divizi a vybojovaly si tak postup do
3.
ligy. Ten se nakonec ale nekonal v důsledku značných vzdáleností a dalších
nevýhodných podmínek, a proto zůstaly v Moravskoslezské divizi, v níž působí
11
družstev. Po absolvování podzimních utkání jsou holky na pěkném 5. místě, když lepší
umístění jim uteklo v hodině dvanácté, kdy nešťastně prohrály poslední utkání 0:1. Ale
jedno prvenství jim přece jen patří, a to neskutečné scóre z utkání s nováčkem soutěže
Prostějov City, který doma porazily 28:0! Nejlepší střelkyní se za podzim stala Tereza
Strouhalová se 17 góly.
A nakonec jsem si nechal
naše žáky, tedy dnes již starší
žáky, kteří na podzim prošli
sítem utkání s družstvy okresu
Olomouc, kam byli s ohledem
na
suverénní
vítězství
v minulém ročníku, přeřazeni.
Zde se již projevila dobrá práce
trenérů
Juraje
Šulce
a Jakuba Zatloukala, kteří vedou žáčky od jejich 5 - 7 let a řada z nich již zaujala i
fotbalové „šíbry“ jak z SK Prostějov, tak Sigmy Olomouc. I letošní podzim byl ve
znamení mimořádně úspěšných utkání, ale s ohledem na „mládežnickou kategorii“,
nejsou tabulky zveřejňovány. Ale dle vlastní evidence jde opět o vedoucí postavení
žáků, když v brance mají vynikajícího Hradečného, a o branky se převážně dělí Dohnal,
Komišák, Kaprál, Kořenovský a další.
A ještě jeden příjemný poznatek. Na podzim proběhly na našem hřišti akce, kdy byla
radost se dívat na tu nejmenší drobotinu z mateřských škol, která o fotbale zatím nemá
ani ponětí. Ale co bylo hlavní a doufáme, že i přínosné nejen pro oddíl, ale především
rodiče, že prožily několik krásných odpolední na hřišti při hrách, které pro ně připravili
Juraj Šulc spolu s hráči A. mužstva Jakubem Zatloukalem a Lubomírem Balášem.
Možná, že pro některé to byly první krůčky do velkého fotbalu. Kéž by!
A ještě jedna poznámka, která si zaslouží zveřejnění. A to je pozornost, jakou věnuje
vedení FC i bývalým hráčům, funkcionářům, zkrátka těm, kteří se podíleli na rozvoji
kopané. Tím je pravidelné doplňování jubilantů na tabuli cti. Letos je jedním z nich in
memoriam Josef Vágner, dlouholetý obránce a poté předseda oddílu.
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Ten byl vždy u oslav kostelecké kopané vzpomínán, protože se narodil ve stejném roce,
kdy byl založen S.K. KOSTELEC, tedy v roce 1932.
Co vedení FC také ctí? Jsou to téměř pravidelná setkání, která přispívají
k soudržnosti bývalých hráčů kopané, tedy Old Boys, na nichž si dříve narození
připomínají dobré i horší doby kopané.

Foto: M. Vychodil - Z. Švéda - K. Kreisel - J. Novotný - M. Ježek - J. Hubál Z. Vysloužil -P. Macek - R. Hynek - J. Grepl
Dole: F. Menšík - L. Frňka - O. Lének - Z. Jamrich - S. Píchal, předseda FC
A na závěr dovolte ještě malou poznámku ve sloganu: „Nejen fotbalem je živ
člověk.“ Ano, tak by se dala nazvat pasáž, která neodmyslitelně patří k výčtu akcí, které
proběhly v areálu hřiště na podzim 2016. Ne všechny mají něco společného s kopanou,
spíše patří do kategorie: „Vyžeňme nudu z Kostelce.“ Tak např. poprvé na hřišti
proběhlo týdenní soustředění mladých fotbalistů z celého okresu, dále hodové sportovní
odpoledne s řadou sportovních disciplín. V duchu „Udělej něco pro zdraví“ proběhl 2.
ročník HANÁCKÝ CROSS BIATLON za účasti senátorky paní Boženy Sekaninové.
Proběhla „Pohádková cesta Romží“, dále náborová akce mladých hokejistů Prostějov
2013 za účasti reprezentantů Českého hokeje (Kumstát, Černošek), Veterán Cup a např.
tradiční drakiáda.
To je jen krátký výčet akcí, na nichž jste se podíleli i Vy. Za to Vám patří velké
poděkování. Ať je rok 2017 úspěšný nejen pro kopanou, ale ať se setkáváme ve
sportovním areálu FC při různých fotbalových i jiných, zdraví prospěšných akcí.
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Jiří Grepl

KOSTELECKÉ KOPANÉ JE LETOS 85 LET
„Psal se rok 1932. V té době již v Kostelci působil Sokol, založený v roce 1910, Orel
od roku 1911. Také DTJ, která byla založena v roce 1929 a další spolky. Městys
Kostelec byl tehdy největší obcí na okrese se zámožnými zemědělskými rodinami,
středním živnostenským stavem a inteligencí a s početnou vrstvou třídy užitečné.
I z tohoto pohledu byla malá naděje na založení nového spolku. Do Kostelce se ale
stěhovaly krejčovské rodiny z Prostějova, do nově postavených rodinných domků
v panském dvoře, kde po práci krejčovští tovaryši proháněli merunu a kostelečtí kluci
se na ně chodívali dívat.“
A pak jednou, slovo dalo slovo a došlo k dohodě, že se 7. února 1932 uskuteční na
louce fotbalový „mač“ mezi SK Nerudovka - (zahrada), kterou „representovali“
Smékal, Pokorný, Směšný, Páleník, Malíšek, Staněk, Valouch, Drmola, B. Kristek,
a A. Opluštil. Za S.K. Kostelec nastoupili J. Morávek, K. Vymětal, Ošťádal, F. Adam,
Lavečka, K. Váňa, J. Svoboda, R. Váňa, B. Zavadil, G. Čekan, F. Smékal. A kdo
zvítězil? Nerudovka 2:1.“
Tolik z úvodu knížky „70 let kostelecké kopané“, kdy si oddíl kopané v roce 2002
připomínal 70. výročí, kterou nám vytiskla kostelecká tiskárna JOLA, nákladem 500 ks.
Od té doby uplynulo dalších 15 let a protože dnes nejsou v Kostelci adekvátní
podmínky pro důstojné uspořádání akce, zejména výstavky k danému výročí, tak si
alespoň připomeňme a vzdejme úctu těm, kteří položili základní kámen kostelecké
kopané: Cyril Vilímec, krejčí; František Hvozdenský, krejčí; Bohumil Klimeš, krejčí;
Jaroslav a Břetislav Zavadilovi, holiči; Jan Svoboda, pekař; Ambrož Drápal, krejčí;
Vojtěch Salaš, Ladislav Malíšek a další.
Před vedením fotbalu tehdy stál jeden velký úkol. Stále nebylo hřiště, nebylo kde
hrát. Chtělo to „sehnat 5 měřic půdy“. Fotbalistům se nejvíce líbila rovná plocha za
Novou čtvrtí (dnešní Legionářská), jenže tam měli pachtýři své „nudličky“ a zasazeny
brambory. Nakonec ale došlo k dohodě. Tehdy byla velká nezaměstnanost, a tak všichni
ti, kteří neměli práci, chodili každý den s krumpáči, lopatami, motykami a hrabičkami
srovnávat pole. A to vše zadarmo. No a pak přišla neděle 2. října 1932, kdy se
uskutečnilo první přátelské utkání s Olympií Prostějov.
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V pamětní knize je o tom zápis: „Odpoledne šel městýsem průvod, ve kterém šlo 60
dresovaných hráčů. Na hřiště přišlo přes 400 platících diváků po 2,40 Kč. Byla velká
sláva, protože S.K. Kostelec vyhrál 3:1“.
Složení výboru však nemělo dlouhého trvání a v roce 1933 na mimořádné valné
hromadě byl zvolen nový výbor v čele s předsedou Vojtěchem Synkem a členy se stali:
Alois Kaštyl, Josef Morávek, Jaroslav Přidal, J. Žemla, J. Müller, Zlámal, R. Komár, G.
Čekan, L. Doseděl a další.

I. mužstvo S.K. Kostelec z roku 1933
Foto: předseda S.K. Vojtěch Synek - A. Opluštil - V. Malíšek – Lavečka – Šilhavý –
Brus –Kaprál - R. Váňa - V. Všetička - Vilímec, místopředseda
Dole: A. Kaštyl - J. Morávek - Matlocha
Není bez zajímavosti, že než se postavili šatny, tak první „šatnou“ byla prádelka
u Synků, z čehož paní Synková velkou radost neměla. Ale zvykla si, protože manžel
byl předseda, hospodář oddílu a navíc všichni jejich 4 synové – Vladimír, František,
Vojtěch a Přemysl hráli kopanou a výborně. To, že dnes má oddíl kopané k dispozici
bohatý sportovní archiv je zásluhou jejich zakladatelů, zejména prvního archiváře pana
Stanislava Adama, jemuž byla předána první kronika dne 14. dubna 1941.
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Slavnostní předání kroniky S.K. Kostelec 14. dubna 1941
Stojící zleva: V. Synek – Pavelek – Orel – J. Podsedník – Zatloukal – J. Hochvald
Sedící: K. Diviš – V. Synek – J. Kaštil – J. Petržela – S. Adam – B. Reitr – B. Eliáš
Na závěr dovolte uvést ty, kteří stáli v čele kostelecké kopané od jejího vzniku v roce
1932, až doposud - tedy předsedy oddílu kopané S.K., poté sokola a dnes FC Kostelec
na Hané:
1. Cyril Vilímec
2. Karel Pavelka
3. Vojtěch Synek
4. Jaroslav Petržela
5. Bohumil Reiter
6. Alois Kaštyl
7. Ing. Miloš Slovák
8. Evžen Marjánek
9. Karel Vymětal

10. Stanislav Stratil
11. Karel Böhm
12. Milouš Kastner
13. Jaroslav Sekanina
14. Radomír Neckář
15. MVDr. Josef Vykopal
16. Jiří Grepl
17. MUDr. Bohumil Dostál
18. Stanislav Píchal

Historie kostelecké kopané je zachycena jak ve zmiňované knížce, tak na dvou DVD.
I. díl „Archiv kostelecké kopané 1932 - 2012“ a II. díl „2013 - 2016“, obsahující tisíce
snímků a dokumentů. Mimo to bude v I. pololetí probíhat na vývěskách FC u Jednoty a
na hřišti FC seriál: „Listujeme ve fotbalové kronice“, kde možná poznáte ještě své dědy,
táty, strýce, kteří také měli rádi kopanou.
Za FC Kostelec na Hané Jiří Grepl
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STRAVOVNA KOSTELEC NA HANÉ
Budova stravovny je umístěna v areálu mateřské školy na ulici Sportovní 797
v Kostelci na Hané. Nabízíme možnost odebírání obědů pro důchodce, maminky na
mateřské dovolené, pracovníky firem i širokou veřejnost. Obědy je možné konzumovat
přímo v naší jídelně, která je otevřená od 11.30 do 13.30 hodin, odnést v jídlonosičích
nebo nechat přivést domů. Aktuální jídelníček je zveřejňován na internetových
stránkách města Kostelec na Hané (www.kostelecnh.cz).
Cena oběda = polévka + hlavní jídlo

60,- Kč

Cena s rozvozem

69,- Kč

Cena při konzumaci v jídelně = polévka+hlavní jídlo+nápoj 61,- Kč
V době školních prázdnin je možné stravování dětí

48,- Kč

Stravovna pronajímá prostory pro pořádání soukromých oslav (oslava narozenin,
svatby, pohřby).
Je možné domluvit připravení tabule, uvaření jídel
i připravení studené kuchyně - chlebíčky,
jednohubky, obložené mísy nebo zeleninové saláty.
Na Vaše dotazy rádi odpovíme.
Stravovna Kostelec na Hané, Sportovní 797
tel. 588 882 142, 733 115 546 email: stravovnakostelec@seznam.cz
Petra Švédová, vedoucí stravovny
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Česko zpívá koledy

Živý betlém

TJ Sokol Kostelec n.H.-HK, florbal

TJ Sokol Centrum Haná - st. a ml. žáci

FC Kostelec n.H. - „Kostelecký potěr”

FC Kostelec na Hané - ženy
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