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INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Hasičská zbrojnice
Zastupitelé
města
v tomto
volebním období rozhodli, že bude
zpracována projektová dokumentace
k výstavbě
hasičské
zbrojnice
v Kostelci na Hané. V únoru letošního
roku jsme od projektanta obdrželi
vypracovanou
dokumentaci
pro
vydání společného povolení pro akci s
názvem „Hasičská zbrojnice Kostelec
na Hané“. V současné době se vyřizují
vyjádření orgánů k dané dokumentaci tak, aby se mohlo požádat o stavební povolení.
Hasičská zbrojnice bude stát u křižovatky ulice Palackého a odbočkou na obec
Stařechovice. Dle projektové dokumentace bude mít tři garážová stání, věž na sušení
hadic. V přízemí bude dílna, sklad, šatny, sprchy, sociální zázemí a denní místnost.
V prvním patře bude kancelář, zasedací a technická místnost. Celkové náklady na
výstavbu hasičské zbrojnice dle projektu činí 15 788 405,- Kč včetně DPH. Město
Kostelec na Hané by samo ze svého rozpočtu nezvládlo zafinancovat celou akci.
Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na ministerstvo vnitra –
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, kde bude během měsíce dubna
zahájen příjem žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu „Dotace pro
jednotky SDH obcí“ na rok 2019. Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo
výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v
kategorii plošného pokrytí JPO II. Následně budeme žádat o finanční podporu i
Olomoucký kraj.
Rekonstrukce místní komunikace ulice Revoluční – 1. část
Ministerstvo pro místní rozvoj na konci minulého roku vyhlásilo dotační tituly na
podporu obnovy a rozvoje venkova. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit
obnovu a rozvoj venkovských obcí do 3000 obyvatel. Na základě tohoto jsme podali
žádost do dotačního titulu „Podpora obnovy místních komunikací“.
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Rozhodli jsme se pro zahájení rekonstrukce nejdelší místní komunikace v Kostelci
na Hané – ulice Revoluční. Tato rekonstrukce bude probíhat ve třech etapách, protože
předpokládané náklady na rekonstrukci ulice v celé její délce jsou velmi vysoké a není
ve finančních možnostech města celou rekonstrukci v jedné etapě finančně pokrýt.
V letošním roce by měla přijít na
řadu I. etapa, kdy se započne s
rekonstrukcí od benzinové čerpací
stanice v délce cca 400 metrů.
V rámci
této
akce
bude
zrekonstruována komunikace, po
obou jejích stranách vzniknou
podélná stání pro vozidla a z důvodu
bezpečnosti chodců se vybuduje
chodník na jedné straně ulice.
Předpokládané náklady na I. etapu
jsou cca 7 200 000,- Kč. Je ale možné, že se částka ve výběrovém řízení ještě o něco
sníží. Na tuto I. etapu jsme ve výše uvedeném dotačním programu zažádali o dotaci ve
výši 1 000 000,- Kč.
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 18. prosince 2017 vyhlásilo dotační
programy na rok 2018. Byl vypsán nový dotační program „Program na podporu
výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích v Olomouckém kraji na rok
2018“. V tomto dotačním programu je vyčleněna částka 56 000 000,- Kč. Z dotačního
programu je možné žádat o finanční podporu na investiční dotace do oblasti výstavby
a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřenou cíleně na zkvalitnění
podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje. Na jednu akci
lze získat dotaci v maximální výši 8 000 000,- Kč. Podmínkou poskytnutí dotace je
vícezdrojové financování. Žadatel – obec/město je povinen na akci vynaložit z vlastních
a jiných zdrojů částku odpovídající výši poskytnuté dotaci, tedy minimálně 50 %
z celkových nákladů.
Od doby, co jsme koupili sokolovnu od České unie sportu, jsme po malých částech
z vlastních zdrojů rekonstruovali ty části budovy, které byly v nejhorším stavu. Budova,
ale potřebuje daleko rozsáhlejší investici tak, aby mohla i v budoucích letech sloužit
svému účelu.
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Budova sokolovny potřebuje nové
klempířské prvky, oplechování, svody, nový
hromosvod, nové hydroizolace na balkoně,
dokončit zbývající výměnu oken a dveří,
zateplit strop nad hlavním sálem, snížit
a následně zateplit strop nad pódiem, dokončit
zázemí za pódiem (šatna se sociálním
zařízením a sklad cvičebních pomůcek) a nové
plynové kotle včetně úpravy topení.
V neposlední řadě si budova zaslouží i novou fasádu. Předpokládaná cena
rekonstrukce činí 4 729 510,- Kč. Zde žádáme Olomoucký kraj o dotaci ve výši
2 364 755,- Kč.
Za výše uvedené články František Horák, starosta města
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2018
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. 4/2010, o místních poplatcích

 Poplatek ze psů
Splatnost poplatku : 31. 3. 2018
Výše poplatku:
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
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200,- Kč
300,- Kč



OZV č. 3/2017 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. 2018
Výše poplatku na celý rok 2018

672,- Kč/osoba

Markéta Vondálová, správce místních poplatků

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
V sobotu 6. ledna proběhla v Kostelci na
Hané tradiční Tříkrálová sbírka pro Charitu.
V každém čase, tak i dnes dobří lidé umí spojit
své síly k dobrému dílu. Finanční plody
tohoto díla rozděluje Charita mezi nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory
a matky s dětmi v tísni. Charita Prostějov
např. podporuje Chráněné bydlení Domova
Daliborka.
Letos vyšlo do ulic našeho města 12 skupinek koledníků oděných do královských
kostýmů. Králové zvonili s koledou na rtech a někteří i s hudebním nástrojem v ruce.
Přáli k novému roku a nesli požehnání do domu. Srdce občanů se otevřela spolu
s peněženkami a na pomoc potřebným se vybralo 58 677,- Kč, a to je opět více než loni.
Patří jim díky za ochotu k dobrému skutku a také za slib, že příští rok budou koledovat
zase. Napsala o tom pěkný článek Helena Havelka Baronová do internetového žurnálu
Furtovnik.cz. Peníze pomáhají, ale poznáváme, že nejsou to hlavní. Smysl sbírky se
rozšiřuje a dává vzniknout mnoha dalším radostem, přátelstvím, setkáním i úsměvným
situacím. Díky patří všem, kteří se zapojili a darovali svůj čas. Každá pomoc se počítá
i ta, co není vidět.
Podrobnosti a další zajímavé články najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Za všechny přátele Charity, Bartoníkovi
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 21. dubna 2018 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
Parkoviště bývalá 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.
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Jiří Štěpán, investice a životní prostředí

MĚSTSKÁ POLICIE
ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ZA ROK 2017
Vybrané statistické údaje:
Přijaté oznámení
Počet projednaných přestupků
Počet přestupků projednaných na místě
Počet oznámení přestupku spr. orgánu
Počet předvolaných osob k podání vysvětlení
Počet odchycených zvířat
Oznámeno PČR pro podezření z TČ
Počet výjezdů na žádost PČR

132
83
69
14
34
6
3
7

Městská policie Kostelec na Hané je orgánem obce a byla založena obecně závaznou
vyhláškou města Kostelce na Hané v roce 1999. Městská policie zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené
zákony. Pracovní směny strážníků jsou rozděleny do průběhu celého dne a v rámci
potřeb pro zabezpečení veřejného pořádku v ulicích města jsou prováděny i noční
směny.
V ranních hodinách provádíme hlídkovou činnost v okolí škol a kontrolní body
u přechodů pro chodce tak, abychom zabezpečili bezpečný příchod dětí do školy. Tato
činnost se opakuje i po skončení vyučování, a to hlavně při odchodu dětí 1. stupně ze
školy. Samozřejmostí je i poučování dětí, jak správně a bezpečně přecházet komunikace
na přechodu pro chodce, ale i v místech určených pro přecházení chodců.
V průběhu dne dohlížíme na čistotu veřejného prostranství, zjišťujeme případné
závady a nedostatky na ulicích města a tyto následně oznamujeme majitelům.
Dohlížíme na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Kostelce na
Hané. V této souvislosti bych chtěl připomenout majitelům psů jejich povinnost úklidu
exkrementů po svých psech. Vedení města nechalo za nemalou částku instalovat
speciální koše na tyto exkrementy.
Další z mnoha úkolů strážníků je dohled na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích. Na ulicích města kontrolujeme dodržování dopravního
značení, správné parkování vozidel, jízdu cyklistů na pozemní komunikaci a další
ustanovení zákona, na které jsme povinni dohlížet.
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V případě konání sportovních a kulturních akcí dohlížíme na veřejný pořádek.
V nočních hodinách se při hlídkové činnosti zaměřujeme zejména na provoz
restauračních zařízení, kontrolujeme jak majetek města, tak i majetek soukromých osob.
Pravidelně kontrolujeme např. vozidla zaparkovaná na ul. města, garáže občanů našeho
města, provádíme časté kontroly sportovních areálů, městského hřbitova, DPS,
okrajových částí města, a to zejména zahrad a novostaveb.
Mezi další úkoly strážníků městské policie patří odchyt toulavých zvířat, zejména
pak psů. Odchycený pes je posléze umístěn do kotce MP a po zjištění majitele je pes
navrácen. Pokud se ovšem majitele zjistit nepodaří, jsou psi umístěni do útulku pro
opuštěná zvířata v Olomouci. Při naší činnosti spolupracujeme zejména s Policií ČR,
HZS Olomouckého kraje, státními orgány a v neposlední řadě s JSDH Kostelec na
Hané.
V nemalé míře provádíme hlídkovou činnost na ulicích města, která působí
preventivně proti případným pachatelům trestné činnosti. To ovšem neznamená, že
v našem městě nedochází k protiprávnímu jednání. Strážníci nemohou být vždy a všude.
Proto jsme rádi za sdělené poznatky od našich občanů, za které bych chtěl touto cestou
poděkovat.
Na závěr bych chtěl připomenout kontaktní údaje na strážníky městské policie:




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

STATISTIKA Z MATRIKY
K 31. 12. 2017 žilo v Kostelci na Hané 2 888 obyvatel. V roce 2017 se v Kostelci na
Hané narodilo celkem 31 dětí, z toho 17 chlapců a 14 děvčátek. Nejčastějším jménem
byla u dívek Lucie a Zuzana a u kluků se objevilo i nezvyklé jméno Mauricio či Mikoláš.
Nejstarším občanem Kostelce na Hané byla žena, která v loňském roce dosáhla
úctyhodných 100 let, a nejstarší muž loni dosáhl 96 let.
Lenka Kudláčková, matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S knihou za zábavou a poučením!!!
(výběr z nových knih ve fondu městské knihovny)
Brown, D.

Počátek – dokonalý příběh o zločinu a rafinovaném spiknutí od
nejpopulárnějšího autora thrillerů na světě
Bryndza, R.
Temné hlubiny - další fascinující případ vyšetřovatelky Eriky
Fosterové; některá tajemství mají raději zůstat hluboko skryta
Čermáková, D. Josef Abrhám – „Herectví se mi stalo a štěstí se mi dostalo“, tato
prostá věta vyjadřuje celý umělecký život J. Abrháma, jednoho
z nejuznávanějších herců u nás
Grmolec, Z.
Císařský kurýr Marie Terezie – historickým románem se prolínají
osudy Šimona Vidláka, barona von Dobenaua, ale také Marie Terezie
a jejího poslání „služby“ říši a „služby“ rodině
Harmon, A.
Z písku a popela – strhující milostný příběh lidí, kteří museli obětovat
vše, aby si za války zachovali lidskost a důstojnost
Hoffmann, A. C. Prožila jsem si peklo – Nigerijka Patience vypráví svůj traumatický
příběh, jak byla unesena islamistickými povstalci z Boko Haram
a prožila si skutečné peklo
Hykisch, A.
Věřte císaři – historický román o císaři Josefu II., nahlédneme také do
života jiných panovníků v Evropě, nejvyšších církevních hodnostářů
i chudých vesnických kněží a reformátorů, kteří probouzeli národní
vědomí v předvečer Francouzské revoluce
Macek, M.
Saturnin se vrací – slavná humoristická kniha, která baví již několik
generací čtenářů, pokračuje a nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět
Mackay, M.
Náhlý návrat násilí, Jak se loučí střelec, Nezbytná smrt Lewise
Wintera – glasgowská detektivní trilogie z podsvětí
Moore, A.
Irská kráska: příběh Gracelin O´Malleyové – osud hlavní hrdinky je
stejně jako osud celého Irska protkán smutkem, odvahou a nadějí
Mornštajnová, A. Hana – nádherný, skutečný a přitom bolestný příběh, který nás nutí
přemýšlet nad hodnotami a vnímáním okolního světa
Pawlowská, H. Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci – pokud si chcete zvednout
náladu, zasmát se a odpočinout si, přečtěte si další knihu od vaší
oblíbené autorky
Potter, A.
Hledá se Romeo – román o lásce; když je náhoda svede dohromady,
začne Julie zvažovat, zda právě tohle není ten její Romeo
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Toušlová, I.

Pro děti a mládež

Brezina, T.

Brooks, M.

Han, J.

Chee, T.
Chvála, T.
Lebeda, J.

Peroutková, I.
Russell, R. R.
Solberg, A. A.

Šiška, P.

Walliams, D.
Wilson, J.

Toulavá kamera 25 – knižní verze populárního televizního pořadu vás
i tentokrát pozve na mnoho půvabných a zajímavých míst v České
republice

O vílách a princeznách – pohádkové příběhy ze světa krásných
princezen a křehkých víl, kterým chtějí štěstí pokazit zlé čarodějnice,
láska a dobro však vždy zvítězí
Klub Tygrů. Světla v močálu čarodějnic – Biggi, Luk a Patrik zažijí
další napínavé dobrodružství v oblasti tajemných čarodějnických
bažin a močálů
Minnecraft. Ostrov – fantasy román; při západu slunce se vynoří
zvláštní svět umrlců, kostlivců a nekonečného proudu lávy, jak odhalit
tajemství ostrova a přežít?
Všem klukům, které jsem milovala – „Co by se stalo, kdyby všem
klukům, kteří se ti líbili, někdo najednou sdělil, že ses do nich
zamilovala…?“, román pro dívky
Moře inkoustu a zlata. Čtenářka – fantasy román pro mládež o
temném světě, kde je čtení výsada a je povoleno jen těm nejmocnějším
Já, JůTuber 3 – poznej další jůtuberské hvězdy, které tě už potřetí
zavedou do světa internetových videí!
Medovníček a Barvínek: pohádkové čarování – Medovníček,
Medulka a Barvínek zažijí spolu spoustu veselých a napínavých
příhod a často musí i čarovat
Anička a Velikonoce – blíží se Velikonoce a s nimi i další
dobrodružství malé Aničky!
Maxovy trable. Zamčený ve školní skříňce – humorné příběhy Maxe
o potížích se spolužáky
Superkrávy a moře trapasů – volné pokračování knihy Válka proti
superkrávám; Anna Bea a Nils už mají kamarády a ve škole je už
konečně trochu klid…
Když draka bolí hlava – zajímá vás, kdy draci tančí hip-hop, jak se
slaví Vánoce v dračí jeskyni a hlavně proč draka bolí hlava, stačí se
pustit do čtení pohádkové knížky
Půlnoční gang – okouzlující příběh pěti dětí trávicích nudné dny
v nemocnici a jejich cestě za úžasnými dobrodružstvími
Družička k pronájmu – román pro dívky; Tilly se bojí, že z ní
družička nikdy nebude, proto si dá inzerát, kde nabídne své služby
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Vážení čtenáři,
v pátek 19. ledna se v knihovně konala přednáška Srí Lanka – mystický sever.
Cestovali jsme z města Kandy středem země až na samý sever k majáku v Point Pedro.
Po cestě jsme navštívili významná historická, kulturní i duchovní místa. Osobní zážitky
nám vyprávěla a pásmem fotografií a videí provázela Zlatuše Knollová. Program jsme
si zpříjemnili ochutnávkou skvělého cejlonského čaje.
Po roce přijali opět naše pozvání Hana a Petr Baudyšovi. Uvedli velkoplošnou
diashow, videa a 3D obrázky ze států Afriky: Keňa, Tanzanie a Zanzibar. Naše putování
začalo v Nairobi, přemístili jsme se do Nyeri a na rovník do městečka Nyahururu. Na
břehu Viktoriina jezera jsme se zastavili v Kisumu a následovala přírodní rezervace
Maasai Mara v Keni a kráter Ngoro Ngoro v Tanzánii. Nechyběla návštěva Arushi
a Moshi na úpatí nejvyšší hory Afriky Kilimandžára. Přišlo 42 návštěvníků.
Naši knihovnu 20. února navštívila advokátka, starostka obce Vincencov
a spisovatelka v jedné osobě. Jarmila Pospíšilová píše nejen oblíbené detektivky, ale i
společenské romány. Na kontě má již 18 knih. Svěřila se nám, jak vznikají její knihy.
Zápletky jsou smyšlené, ale děj zasazuje do prostředí, které dobře zná. Autorka nám
také své knihy představila. Prožili jsme velmi příjemný podvečer.
Na lednovém čteníčku vévodila paní zima.
Recitovali jsme básně. Čtení z knihy
„Sněhulácké pohádky“ od A. Melicharové se
dětem líbilo. Tvořili jsme sněhuláky
z ponožky, děti s rodiči se radostně pustili do
práce. Výrobky se podařily a menší děti se
těšily, jak si s nimi budou hrát. Všichni jsme
spokojeně odcházeli domů. Na únorovém
čteníčku jsme si povídali o pohádkových
knihách. Nechyběla recitace básní a čtení pohádky. Zahráli jsme si také pohádku
„O koblížkovi“. Vyráběli jsme pohyblivého klauna, kterého si děti mohou pověsit ve
svém pokojíčku. Některá děvčátka tvořila tančící panenku nebo princeznu. Rodiče
s dětmi strávili spolu pěkné odpoledne, a hlavně jsme u nich podpořili čtení a čtenářství.
Během ledna a února navštívili prvňáčci s vychovatelkou Markétou Jehlářovou třikrát
knihovnu. Prohlédli si knihovnu, vyprávěli jsme si o knihách, které již přečetli. Děti
skládaly puzzle, hrály deskové hry, kreslily, podívaly se na kreslenou pohádku,
prohlížely si a četly knihy. Přinesly krásné obrázky zimy, které nakreslily doma na
výtvarnou soutěž. Vybrali jsme tři nejlepší práce.
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Martin Komišák, Iva Soběslavská a Jakub Šulc dostali diplom a knihu, ostatní děti
si odnesly za snahu omalovánky a sladkosti. Výkresy jsem vystavila v knihovně, aby si
je mohli prohlédnout i ostatní čtenáři. Uspořádali jsme také recitační soutěž. Děti
z družiny 1. ročníku se velmi snažily. Klára Kmentová, Rozálie Koničková a Tomáš
Mach obdrželi knihu básní od J. Žáčka. Je to pro děti motivace ke čtení a příprava na
pasování čtenářů.
V knihovně jsem ráda uvítala čtyři
dopoledne děti z místní mateřské školky ze
tříd Květinek, Berušek, Koťátek a Motýlků.
Připravila jsem pro ně program se zimní
tématikou. Recitovali jsme básně, prohlíželi
obrázky a povídali jsme si o zimě. Děti si
poslechly pohádku, hráli jsme hru na vločky
a nechyběla ani kreslená zimní pohádka
o včelích medvídcích.
V knihovně se
malým dětem líbilo, se zájmem a radostí
prohlížely knihy. Mým přáním je, aby v naší knihovně bylo stále mnoho mladých
čtenářů. Milí čtenáři, užijte si jarního sluníčka a nezapomeňte relaxovat s knihou.
Věra Vykoupilová, knihovnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULÁŠ
Ve středu 6. prosince 2017 se žáci devátých
ročníků zapojili do školní akce „Mikuláš“.
Navštívili nejen oba stupně základní školy, ale
zavítali i do školky. Ve školce si s dětmi Mikuláš,
čerti i andělé zazpívali společně písničky,
poslechli si od dětí krásné básničky a pokračovali
na I. stupeň. Řinčení řetězů, dusání a všeobecný
lomoz u některých dětí vzbuzoval respekt, ale za
pomoci třídních učitelek se vše zvládlo. Děti byly
většinou bez výjimek odměněny sladkostmi.
Markéta Lembasová
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ŠKOLA JINAK
Ve středu 20. prosince 2017 proběhla již po několikáté na
naší škole akce „Škola jinak“. Žáci devátých ročníků si
vyzkoušeli učitelské povolání. Měli za úkol nejen učit, ale i
zvládnout se na hodinu připravit. Většinou k tomu
přistupovali svědomitě a všichni, kteří se do této akce zapojili,
si zaslouží velkou pochvalu. Moji třídu navštívil Marek
Hradečný se Zdeňkem Dvořákem. Děti z nich byly nadšené
a přály si, aby hoši přišli zas. Kluci měli připravené pracovní
listy a hodiny českého jazyka a matematiky provázali hrou
a soutěžemi.
Kateřina Humeníková
VÁNOČNÍ BESÍDKY
Těsně
před
vánočními
prázdninami v pátek 22. prosince
2017 se celá škola zúčastnila
vánoční besídky. Na I. stupni si
žáci 5.B pod vedením paní učitelky
Jarmily
Weissové
připravili
hanácké pásmo „Přejel k nám bilé
kuň“. Byli oblečeni do hanáckého
pracovního kroje a mluvili
v hanáckém nářečí. Vystoupili před ostatními spolužáky a učiteli. Sklidili velký úspěch.
Na II. stupni byla vánoční besídka spojena hlavně s vyhlášením výtvarné soutěže na
téma „Paní zima“. Hlavní slovo při rozhodování měli porotci ředitel školy Oldřich
Bezdomnikov a paní učitelka Jarmila Kalvodová. Výtvarná soutěž byla rozdělena do
dvou kategorií.
Vítězky obou kategorií jsou uvedeny níže:
1. kategorie (6. a 7. ročník):
1.
2.
3.

místo: Kristýna Doleželová (6.A)
místo: Lenka Hušková (6.A) a Michaela Kaštilová (7.A)
místo: Daniela Vinklerová (6.A)
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2. kategorie (8. a 9. ročník):
1.
2.
3.

místo: Lenka Zbořilová (8.B)
místo: Barbora Pospíšilová (9.B)
místo: Pavla Novotná (9.B)

Kromě odborné poroty si i účastníci vánoční besídky mohli sami z vystavených
výkresů vybrat svého vítěze. Ještě před zahájením programu byla možnost vhodit svůj
hlas do urny a v průběhu besídky byly sečteny hlasy. Vítězem této poroty byla Barbora
Pospíšilová z 9.B. Všem oceněným moc gratulujeme.
V rámci programu vánoční
besídky vystoupily i žákyně
II. stupně pod taktovkou p. uč.
Jany
Sedláčkové,
které
zazpívaly spoustu krásných
vánočních písní, jež všechny
příjemně naladily. Dále jsme
se
dočkali
i
dalších
vystoupení, ať už tanečních,
nebo hudebních. Zapojilo se i
nově vznikající duo Vašek +
Vašek (Václav Kubeček
a
Václav Slovák), kteří
zahráli na kytary. Zvláštní poděkování patří p. uč. Jarmile Kalvodové, která celou akci
zorganizovala.
Markéta Lembasová
RECITAČNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
V pátek 9. února 2018 se konala recitační soutěž žáků 1. stupně naší školy. Soutěže
se zúčastnilo celkem 37 žáků ve třech kategoriích. Tématika básní byla různorodá – od
vzpomínek na vánoční čas přes veršované pohádky, básně o zimě, přírodě, domovu,
nejvíce však o zvířátkách.
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Umístění v jednotlivých kategoriích:
Žáci 1. ročníků:
1. místo: Jiří Koubek, báseň Lev, 1.A
Martin Komišák, báseň Bleší cirkus, 1.B
2. místo: Matěj Luňák, veršovaná pohádka
Perníková chaloupka, 1.A
3. místo: Josef Kuchař, Vánoce, 1.A
4. místo: Tomáš Mach, Halí, belí, 1.A
Julie Čechová, O čem se zdá koťátku, 1.B

Žáci 2. a 3. ročníků:
1. místo: Viktorie Bräuerová, Ztracená teta,
3.B
2. místo: Eliška Ptáčková, Česká krajina, 3.B,
Adéla Luňáková, Malá zmoklá slepice, 3.A
3. místo: Denisa Spurná, Ježek a koloběžka,
3.A
4. místo: Eliška Malíšková, Mráz, 2.A
Hana Hublarová, Proč je pštros největší, 2.B

Žáci 4. a 5. ročníků:
1. místo: Julie Korcová, Květiny, 5.B
2. místo: Lucie Pinkavová, Píseň o vločkách,
4.A
3. místo: Nela Langerová, Ptám se,
pampeliško, 4.B
Kristina Horáková, Kytice, 5.A
Marie Zelinková, Alena Kvapilová
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HANÁCKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR KOSÍŘ
Vážení spoluobčané,
členové souboru Kosíř Vám všem přejí v letošním roce hodně zdraví, štěstí a radosti.
Věříme, že se s Vámi budeme opět setkávat na kulturních akcích jak v Kostelci na Hané,
tak i v blízkém či vzdálenějším okolí.
Soubor se v loňském roce zúčastnil mnoha akcí, na kterých s úspěchem prezentuje
hanácký folklór prostřednictvím lidových písní a tanců z Hané. V plesové sezóně jsme
postupně vystupovali na mysliveckém plese v Ohrozimi, na Hanáckym bále v Hrušce,
na zemědělsko – potravinářském plese v Prostějově a na tradičním Hanáckym bále
v Kojetíně.

Jak je již tradicí, velikonoční pomlázce neutekla většina ze současných ani bývalých
Hanaček souboru. Už sice ne na tradičním žebřiňáku, ale auty stihli krojovaní Hanáci
objet a vymrskat Hanačky v Kostelci na Hané, Bílovicích, Lutotíně, Smržicích,
Prostějově, Stařechovicích, Služíně, Lutíně, Luběnicích a Olomouci.
V dubnu jsme vystupovali na „Vítání jara“ v sokolovně v Kostelci na Hané. Do
prvomájového rána jsme se již tradičně prozpívali s cimbálovkou Dubina na „Posezeni
ô cimbála“ pod žudrem v Bílovicích. V sobotu 27. května jsme reprezentovali město
Kostelec na Hané na Hanáckých slavnostech v Chropyni.
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Začátkem června jsme vystupovali na akci podporované ministerstvem zemědělství
„Poznej svého farmáře“ na kozí farmě Nikáda v Koválovicích u Tištína. Koncem června
jsme pak šli v krojovaném průvodu a tančili na XVII. Kořeneckých slavnostech písní
a tanců. V červenci jsme v sobotu 15. 7. absolvovali celodenní vystoupení na
řemeslném jarmarku v Horním Smržově a následně v neděli 16. 7. jsme šli v průvodu
a tančili na Folklórních hodových slavnostech v Troubkách. V neděli 23. 7. nás opět
mohli zhlédnout kostelečtí občané na vystoupení na Jakubských hodech v areálu farské
zahrady. V srpnu jsme v sobotu 12. 8. vystupovali na slavnosti Dožatá v Pivíně a hned
v neděli ráno 13. 8. jsme společně s dalšími folklórními soubory zpívali v průvodu na
Hanáckých hodech v Kojetíně, kde jsme následně tančili na pódiu na náměstí.
V září se zástupci souboru Kosíř zúčastnili setkání Hanáků s hejtmanem
Olomouckého kraje, které se uskutečnilo v Čechách pod Kosířem.
Soubor Kosíř v sezóně 2017 vystupoval na společenských akcích a akcích spojených
s podporou místních regionálních firem a společností. Na soustředění souboru, které
proběhlo začátkem října na Slovensku, jsme začali připravovat nová taneční pásma, pro
vystoupení v tomto roce.
Pokud máte vztah k našim lidovým tradicím, rádi tancujete, zpíváte, chcete se dobře
bavit a společně se souborem poznávat tradiční lidovou kulturu jiných krajů a zemí,
přijďte mezi nás. Scházíme se každý pátek večer v 19.30 hodin v tělocvičně staré školy
v Kostelci na Hané. Prezentaci naší činnosti najdete na webových stránkách www.kosirkostelec.webnode.cz.
Vladimír Procházka, předseda souboru Kosíř

KULTURA V OBCI

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ ANEB HŮLKA A BŘEZINOVÁ V KOSTELCI NA HANÉ
V předvánočním čase, v sobotu 16. prosince, jsme v kostelecké sokolovně přivítali
dva známé české umělce, operního a muzikálového zpěváka Dana Hůlku a zpěvačku
a textařku Marcelu Březinovou. Oba přijeli na pozvání kosteleckého rodáka Jiřího
Zbořila, tanečníka a choreografa, nyní působícího v Praze.
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Ten si připravil pro asi 150 diváků povídání a milé vzpomínání s těmito umělci, tzv.
talk show, která byla doplňována nádhernými písněmi z repertoáru obou protagonistů.
Oba umělci se neostýchali odpovídat na jakékoliv otázky, třeba i „na tělo“. Rozpovídali
se o dětství, ale i blízké budoucnosti. Dan Hůlka o svatbě v Las Vegas či blížícímu se
narození jeho prvního dítěte. Diváci odměnili tyto výkony mohutným potleskem ve
stoje. Jirka Zbořil na závěr slíbil, že do Kostelce přijede opět s dalším představením.
Budeme se těšit!

MAŠKARNÍ BÁL
V neděli 18. března jsme strávili odpoledne v kostelecké sokolovně ve společnosti
dětí, jejich rodičů, babiček, dědečků, dalších příbuzných i známých. Po roce se totiž
konal maškarní bál pod záštitou města Kostelce na Hané. Sokolovna praskala ve švech,
děti mohly využít skákací hrad a tetování zdarma. Sponzoři se postarali o bohatou
tombolu, ve které bylo přes 150 hodnotných cen. Děti se mohly radovat např. z živého
morčátka či sportovního náčiní a doplňků.
Hudební skupina Melody pro všechny děti připravila spoustu soutěží, tanečků
a zábavných her. Karneval obohatilo i taneční vystoupení dětí kroužku zumby pod
vedením Zuzany Nedomové, které sklidilo velkolepý ohlas.
V soutěžním klání pak rodiny s dětmi mohly vyhrát dětské šampaňské či čerstvé
koláčky. Za odměnu všichni obdrželi sladkosti i drobné odměny. Všichni odcházeli
domů s radostnými tvářemi a unavení z tance a soutěží. Všem pořadatelům a sponzorům
moc děkujeme a budeme se za rok zase těšit.
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Za výše uvedené články Lenka Kudláčková

MATEŘSKÉ CENTRUM
Milé maminky, babičky, tatínkové!
Mateřské centrum v Kostelci na Hané
rozšířilo svoji činnost o „První školičku“,
kam mohou maminky dát na dopoledne své
děti do takové první školky, kde mají děti
připravený program a mohou si zkusit
poprvé být samy bez rodičů. Maminky mají
prostor jít si třeba nakoupit. Děti ve věku
1 - 4 roky se schází každé úterý od 8.30 do
11.30 hodin v místní sokolovně v
prostorách mateřského centra.
Každou středu dále probíhá setkání maminek s dětmi v čase 9.30 – 11.30 hodin a ve
středu odpoledne od 15.30 do 16.30 hodin a od 16.30 do 17.30 hodin probíhá kroužek
pro předškoláky "Budu školák", kde děti pomocí různých výtvarných technik
zdokonalují svoji jemnou motoriku hravou formou.
Dále proběhl kurz pletení z pedigu a v sobotu 24. března „Vítání jara“. Věřím, že
jste se zúčastnili a že se Vám toto velikonoční setkání líbilo. Na všechny nové i stále
příchozí do mateřského centra se těšíme.
Veronika Zapletalová
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TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
PŘÍPRAVA STARŠÍCH ŽÁKŮ
Starší žáci Centra Haná A i B zahájili herní přípravu na jarní část sezóny 2018.
Ve dnech 2. – 4. února jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje Zorno Cup 2018 ve
slovenské Stupavě. Tento turnaj byl velmi dobře obsazen, o čemž svědčí účast
kvalitních týmů z Maďarska, Rakouska, Slovenska a České republiky. Naše družstvo
bylo nalosováno do skupiny A, kde jsme se postupně utkali s týmy: Slovan Modra
(Slovensko), Fivers Wien (Rakousko), Dukla Praha „A“, Úvaly, Budaӧrs Handball
(Maďarsko) a RHC Karviná.
Tento turnaj nám ukázal, na čem musíme zapracovat, a i když výsledkově to nebylo
podle našich představ, odehráli jsme 7 utkání proti kvalitním soupeřům a posbírali
cenné zkušenosti.

Sestava na Zorno Cupu: Micka, Nerad – Albrecht, Čmel, Duroň, Flajsar, Hruban,
Hudeček, Janeček, Oščádal, Růžička, Zatloukal
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Následující víkend 10. – 11. února jsme se zúčastnili turnaje Sokol Cup v Novém
Veselí. Po herní stránce byl náš výkon lepší než předchozí víkend. Začala se nám dařit
hra, kterou bychom se chtěli prezentovat, ale čeká nás ještě hodně práce. Tento turnaj
jsme zakončili na 4. místě. Všichni zúčastnění hráči i brankáři se zapsali do střelecké
listiny.
Herní příprava pokračovala na turnaji 17. února v Karviné, 25. února turnajem ve
Velkém Meziříčí, 25. března turnajem v Horce na Moravě a závěrečným turnajem
Prague Handball Cup, který je největším mezinárodním halovým turnajem v házené pro
mládež, pořádaný každoročně o velikonočních svátcích v Praze.
PŘÍPRAVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Mladší žáci B zahájili zimní přípravu pořádáním turnaje dne 21. ledna 2018
v Prostějově. A družstvo se zúčastnilo turnaje Gorivo Cup 2018 v Novém Veselí ve
dnech 27. - 28. ledna. Naše obě družstva se zúčastnila mezinárodního turnaje Zorno
Cup 2018 ve slovenské Stupavě ve dnech 2. – 4. února. Tento turnaj byl velmi dobře
obsazen kvalitními týmy z Maďarska, Rakouska, Slovenska a České republiky.
Dne 10. února jsme opět pořádali turnaj Haná Cup v Prostějově. Na další turnaj do
Nového Veselí Kofola Cup odjela obě družstva ve dnech 17. - 18. února. Tradiční Pohár
MUDr. Pavla Holíka jsme pořádali v Kostelci na Hané dne 24. března 2018.

Soutěžní část mladších a starších žáků zahájíme o víkendu 7. - 8. dubna 2018.
Za TJ Sokol Centrum Haná Petr Kudláček
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
HÁZENÁ – MUŽI
Házenkářská tradice pokračuje
Více než dvacetiletá tradice
štěpánského fotbálku pokračovala
i v roce 2017. „Na Štěpána není pána“
- s tímto příslovím se přes dvacet
házenkářů ve věku od 15 do 45 let sešlo
26. prosince 2017 ve sportovní hale
v Kostelci na Hané. Tradiční rozdělení
do družstev „mladí“ versus „staří“
dávalo očekávání vyrovnaného utkání. Zpočátku vše nasvědčovalo tomu, že mač
skončí plichtou. Ovšem s postupujícím časem družstvu barevných začal docházet dech.
A i přes povinné občerstvovací přestávky se náskok „mlaďochů“ nedařilo snižovat.
Výsledek 21 : 14 nikoho o spokojenost a úsměv neobral. Nikdo se nezranil a to byla
výhra pro všechny.
Po podzimní části sezóny 2017/2018 byli házenkáři ve druhé lize o jeden bod na
4. místě. Mrzí nás snad jen prohra doma s Maloměřicemi, kterým jsme podlehli až
v samotném závěru. Začátek nebyl příliš vydařený, ze 4 zápasů tři prohry, ale mužstvo
ukázalo svoji sílu a dovezlo body z Napajedel a z Kuřimi. Následně si pohlídalo i zbytek
domácích utkání a dokázalo vyhrát. Příprava na druhou polovinu soutěže začala našim
borcům brzy, a to již 6. ledna přípravou v domácích podmínkách v nově
zrekonstruovaném sportovní areálu. Příprava byla zakončena utkáním s mladíky
z Karviné. Jarní část soutěže pro nás začala již 18. února v domácím prostředí s týmem
Ivančic, který vévodí druholigové tabulce. Bohužel jsme toto utkání nezvládli a s
ivančickými mladíky prohráli. Následovalo utkání v Maloměřících, které mají velké
ambice postoupit do I. ligy. Prohra o jednu branku hovoří o kvalitním
výkonu našeho týmu a remíza by slušela. S Bohunicemi naštěstí forma vydržela, a tak
body zůstaly doma.
Házenkáři děkují svým příznivcům za podporu, kterou jim věnovali zejména
v domácích utkání a věří, že nám svoji přízeň zachovají i do budoucna.
Za oddíl házené, družstvo mužů David Ševčík
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HÁZENÁ – MLÁDEŽ
Minižáci mladší (ročníky 2009 – 2010)
Nejmladší děti našeho oddílu velmi úspěšně absolvovaly podzimní část soutěže
olomouckého krajského svazu házené, když po celou dobu předváděly velmi kvalitní
výkony. Nabité zkušenosti pak byly připraveny zúročit na zimních turnajích.
Přebory ČR ČOS, Ostrava
V první řadě nás čekal turnaj 17. listopadu 2017 a to hned republikové přebory České
obce sokolské (ČOS) v Ostravě, kde jsme obhajovali stříbrné medaile. Obhajoba se
zdařila v plném rozsahu a stříbro jsme brali i tentokrát.
NUTREND CUP, Velká Bystřice
O měsíc později přesně 16. prosince 2017 jsme zajížděli na turnaj NUTREND CUP
do nedaleké Velké Bystřice, kde se tradičně potkávají velmi silné týmy z celé ČR. Po
vítězstvích nad Telnicí, Duklou Praha, Velkou Bystřicí A, Velkou Bystřicí B a Litovlí
jsme se zaslouženě radovali z 1. místa.
Pololetní jednička, Horka n/M
Po vánoční pauze nás čekal 27. ledna 2018 přípravný turnaj v Senici n/H, kde naši
nejmladší nezakusili hořkost porážky a i odtud si odvezli 1. místo.
Hanácké pohár 2018, Kostelec n/H
Následně už jsme všichni upínali zraky k nejočekávanějšímu mezinárodnímu turnaji
a to Hanáckému poháru 2018, který se konal v Kostelci na Hané 10. února 2018. Na
našich palubovkách jsme přivítali 14 velmi kvalitních týmů z celé ČR, Slovenska
a Maďarska. Kostelec reprezentovala 2 družstva A a B. Turnaje se zúčastnilo na 150
dětí. Odehrálo se 56 utkání. Převážná většina všech zápasů byla velmi vyrovnaná, což
svědčí o vysoké kvalitě zúčastněných družstev, kdy často o vítězi utkání rozhodovala
jen jedna branka navíc. Kostelecké Áčko se velmi statečně pralo se skvěle připravenou
konkurencí. Prohra s budoucím vítězem ve čtvrtfinále ho ovšem připravila o boje o
medaile. Zbývalo tedy pobrat všechny zbývající síly a poprat se o konečné 5. - 8. místo.
V těchto utkáních už Áčko nezaváhalo a 5. místo bral Kostelec A. Béčko mělo situaci
ještě složitější, protože zkušenosti s takto vyspělými celky, natož v takové koncentraci,
mělo pouze naprosto nepatrné. Přesto jeho poslední vítězné utkání v turnaji bylo
naprosto euforické pro všechny zúčastněné.
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Fantastickým úspěchem pro kosteleckou házenou bylo vyhlášení Honzy Coufala
nejlepším hráčem turnaje. O nejlepším hráči a brankáři turnaje rozhodovali trenéři
zúčastněných družstev.
Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Sokol Nové Veselí
2. TJ Sokol Velké Meziříčí
3. TJ Sokol Telnice
4. HC TJ Náchod
5. TJ Sokol Kostelec na Hané – HK A
6. Grundfos Tatabánya KC B
7. TJ Strojár Malacky A
8. TJ Sokol Žďár nad Sázavou
9. Handball Hostivice
10. HBC Olomouc 1966
11. Grundfos Tatabánya KC A
12. HC Zubří B
13. HC Zubří A
14. TJ Sokol Horka nad Moravou
15. TJ Sokol Kostelec na Hané – HK B
16. TJ Strojár Malacky B
Nejlepší střelec:

Dominik Kuchválek (Handball Hostivice)

Nejlepší brankář:

Patrik Lopoun (TJ Sokol Žďár nad Sázavou)

Nejlepší hráč:

Jan Coufal (TJ Sokol Kostelec na Hané - HK "A")

Získané zkušenosti pro všechny děti jsou zcela nedozírné a pomohou jim se dále
rozvíjet v jejich milovaném sportu. Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře, nebyla
nouze o dramatické momenty, které přiváděly některé trenéry a rodiče k značně
zvýšenému tepu, emoce pracovaly na plné obrátky, ozývaly se salvy smíchu, i slzičky
tekly. Povzbuzení všem nepřišlo jen s výsledkovou statistikou, ale také z řad rodičů,
kteří často vážili stovky kilometrů, jen aby podpořili svůj tým, své hráče, a v neposlední
řadě také od bývalé reprezentantky ČR a trojnásobné nejlepší házenkářky ČR Lucie
Fabíkové, která společně s náměstkem olomouckého kraje Ladislavem Hynkem předala
všem bohaté odměny.
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Sláva vítězům, čest poraženým. V sobotu 10. února 2018 ovšem v Kostelci slavila
především házená a počátky sportovní kariéry bezmála 150 dětí. A že nešlo jen o
nesmlouvavé boje, o tom svědčí nejedno nové přátelství mezi dětmi napříč
zúčastněnými týmy, ale také možná první anglická slovíčka použitá mimo školu.
Dovolím si tímto vyjádřit vděčnost všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této velké
akce. Pořadatelé: I. Svozilová, P. Petřík, Schönfeldovi, Mlčochovi, L. Vařechová, D.
Fojtíková, E. Šanderová, Čevorovi, Kouřilovi, Stuchlíkovi, Löfflerovi, P. Papoušek, M.
Popelka, T. Hrabalová, Ševčíkovi, Kocourkovi, T. Grulich, T. Varha, I. Chalupecký, L.
Chalupecký, L. Černý a Vaňkovi. Podporovatelé: Město Kostelec na Hané, Olomoucký
kraj, SEMO Smržice, Feitovi, Alika, Polykemi, Vacula, MB TOOL, KOVO Invest,
Feico, Dallmayr, Lékárna Kostelec n/H, Hummel, SANASPORT, GEMINI.

Zleva nahoře: Ondřej Černý, Jakub Mlčoch, Jan Coufal, Martin Stuchlík, Martin
Schönfeld, Martina Zimmermannová, Patrik Stuchlík, Kateřina Čevorová, trenér
Patrik Coufal
Zleva dole: Zuzana Fojtíková, Monika Vaňková, Jakub Kouřil, Matyáš Lavica,
Veronika Jedličková, František Feit, Marie Polednová, Richard Löffler, Jan
Šandera, vepředu Lukáš Coufal
Chybí: Valérie Albrechtová
Za oddíl házené, mladší mini Patrik Coufal
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Minižáci starší
Podzimní část sezony 2017/2018 jsme se potýkali s menším počtem hráčů, než jsme
byli v posledních ročnících zvyklí. Částečně to bylo způsobeno vznikem mladších žaček
a částečně menším počtem příchozích z přípravky. I přesto jsme odehráli drtivou
většinu turnajů se dvěma týmy. Nezúčastnili jsme se pouze jednoho turnaje ve Velké
Bystřici a to vinou velkého počtu nemocných hráčů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
do jarní části přihlásit jen jeden tým starších miniků. I přes tyto drobné komplikace jsme
patřili mezi tři nejlepší družstva v soutěži. Na všech turnajích obě družstva porážela
drtivou většinu ostatních týmů. Podzimní část jsme zakončili Vánočním turnajem ve
Velké Bystřici, kterého se zúčastnila družstva téměř z celé republiky, z nichž
nejzvučnější jméno bezesporu nese Dukla Praha. Ačkoli se nám tento turnaj moc
nepovedl, byla to pro kluky skvělá zkušenost. Jako rozloučení s polovinou sezony jsme
pro všechny kategorie uspořádali mikulášskou nadílku v místní sokolovně.
Opět bych chtěl poděkovat všem, co podporují kosteleckou házenou, zejména ty
nejmenší: městu Kostelec na Hané, vedení oddílu, všem sponzorům i menším
přispěvatelů, rodičům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli, mým trenérským
kolegům M. Rojovi a P. Kocourkovi a samozřejmě našim svěřencům za bojovnost
a snahu podávat co nejlepší výkony.
Za oddíl házené, starší mini Ivo Chalupecký
Mladší žačky
Družstvo mladšího žactva se umístilo
po podzimní části soutěže, pořádané
krajským svazem házené v Olomouci, na
6. místě. Po jejím skončení se nám
podařilo uspořádat v měsíci listopadu
domácí turnaj a do současné doby jsme
absolvovali ještě 2 další turnaje v
Prostějově a v Senici na Hané.
Jarní část soutěže jsme začali zimní přípravou 15. ledna, kde jsme se zaměřili
obzvláště na hrubou sílu a kondiční vytrvalost. Hráčský kádr se v současné době ustálil
na počtu 14 hráček. Trenérská dvojice pracuje ve složení Miloš Dofek a Zbyněk
Zavadil.
Za oddíl házené, mladší žačky Miloš Dofek
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FLORBAL
Ke konci roku se v našem městě odehrála velká florbalová událost a to 4. ročník
povánočního florbalení. Zúčastnilo se 16 týmů a působilo na něm přes 100 hráčů! Co
se týče výsledků, tak ve finále na sebe narazili domácí Mlsní psi a vsetínské Bobrky.
V dramatickém utkání domácí porazili vsetínské Bobrky. Na třetím místě se umístily
prostějovské Hokejky.
V lize se zatím nadále daří mužstvu A, kdy drží horní pozice v tabulce (momentálně
čtvrtou příčku). Bodování týmu vede suverénně Jiří Drčka.
Z

B

A

KB

TM

1. Jiří Drčka

14

39

14

53

19

2. David Krychtálek

14

15

10

25

16

3. Tomáš Zapletal

14

14

10

24

18

Mužstvu B se v letošní sezóně moc nedaří a bohužel se drží na posledním místě.

Sekretář TJ Sokol Kostelec na Hané – HK, Jaroslav Dopita
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SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
PRVNÍ KOSTELECKÁ HALOVKA 2018
Již třetí závod této
halové
sezóny
se
uskutečnil 27. ledna 2018
v Kostelci na Hané. Kvůli
rostoucí vlně nemocí se
tentokrát sjelo pouhých 22
střelců, o hezké výsledky
však
nouze
nebylo.
Nejlepšího výsledku dne
dosáhl v mužské kategorii
Jan Nedělník, který vystřílel 560 bodů z 600 možných. Na druhém místě se umístil
Dalibor Lhotský z Opavy, jehož výsledek se pohyboval celých dvacet bodů za Honzou.
Vítěznou trojici uzavřel Josef Nedělník, jemuž se zejména v druhé polovině závodu
moc nezadařilo, a došel si pro 526 bodů.
V kategorii žen spolu soupeřily pouze dvě adeptky na vítězství. Že to byl boj velmi
vyrovnaný, svědčí konečný rozdíl dvou bodů, který se podařil udržet zkušenější
Jaroslavě Nedělníkové. Druhá Irena Hynková si však svým výsledkem vysloužila
osobní rekord jak na jednu sérii, tak i za celkový výsledek. V juniorech to tentokrát
doslova praskalo ve švech. Jediný zástupce Lukáš Andrés si střihnul vítězné sólo
s nástřelem 531 bodů. Nejsilnější skupinou byli nejmladší kadeti, kterých se sjelo 9,
a objevily se i nové tváře. Anna Skopal Procházková z Otrokovic, Denis Vyskočil z
Plumlova a domácí Jana Koleňáková, která se umístila na krásném pátém místě. Na
bednu se prostřílela Barbora Pospíšilová, které druhé místo uteklo o pouhé 4 body. V
seniorech se na pátém místě umístil František Sedláček. Další závod se uskutečnil 24.
února 2018 v Opavě a byl organizován po vzoru chorvatského prototypu za hudebního
podkladu a elektronického zapisování výsledků.
Halové mistrovství České republiky
Vyvrcholením sezóny bylo halové mistrovství České republiky ve střelbě z polních
kuší na 18 metrů, které se konalo 17. – 18. března 2018 na hale v Kostelci na Hané
v režii našeho klubu pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje
a místostarosty Kostelce na Hané Ladislava Hynka a starosty města Františka Horáka,
za finanční podpory Olomouckého kraje, města Kostelec na Hané a Českého svazu kuší.
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K poslednímu klání se sjelo 26 střelců z pěti střeleckých klubů, aby se porvali
o cenné kovy a tituly mistrů České republiky ve svých kategoriích. Střílelo se opět dle
nových pravidel, kdy se při dotyku čáry započítává menší počet bodů.
V kategorii mužů se na
druhém místě pouhých 12 bodů
za
Bohumilem
Korbařem
umístil Jan Nedělník s nástřelem
1130
bodů
(564+566)
a celkovým počtem 55 desítek.
Páté místo zaujmul Josef
Nedělník, jemuž závod nevyšel
podle představ, ale i tak si
vystřílel slušných 1079 bodů.
V ženské kategorii nebylo nouze
o řádnou podívanou. V bitvě
o zlato se více zadařilo Jaroslavě
Nedělníkové, jejíž výsledek 1110 bodů (556+554) o celých 9 bodů předčil Sabinu
Kubesovou ze Suchých Lazců. Další bitva se odehrála mezi Hanou Nedělníkovou (1092
= 543+549) a Irenou Hynkovou (1085 = 542+543), kde se podařilo střelecky zkušenější
Haně udržet 7 bodů náskok. Kategorii juniorů ovládla domácí Savana KKK. Zlatou
medaili si vystřílela Karolína Hynková, jejíž výkon odpovídal 1101 bodů (552+549).
Pro stříbrnou placku si došel Lukáš Andrés, kterému se podařilo získat 1056 bodů
(516+540). Bronz připadl Tereze Skládalové, která si vystřílela 1027 bodů (503+524).
Naše nejmladší střelkyně dokázaly, že ve své kategorii mohou řádně zamíchat
kartami. Největším překvapením byla Jana Koleňáková, naše nová střelkyně, které se
podařilo vystřílet si nové osobní rekordy a zároveň ovládnout třetí místo s nástřelem
1054 bodů (526+528). Těsně za ní se umístila Barbora Pospíšilová, které chybělo na
bednu pouze 8 bodů (1046 = 523+523). V soutěži družstev se Savaně A ve složení
Jaroslava a Jan Nedělníkovi a Karolína Hynková povedlo vybudovat náskok 32 bodů
(1672) na druhý Plumlov A (1640). Savana B ve složení Hana a Josef Neděníkovi
a Irena Hynková vybojovali bronz s nástřelem 1626. Celkově jsme získali 3 zlata,
2 stříbra a 4 bronzy.
S mistrovstvím ČR končí „halovka“ a náš oddíl se začíná připravovat na venkovní
sezónu, v níž se střelci mohou těšit na řadu domácích i mezinárodních závodů
s vrcholem na mistrovství Evropy v Estonsku.
Za Savana klub kuší, Karolína Hynková
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FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
FOTBALISTÉ NEZAHÁLÍ ANI PŘES ZIMU
Zimní čas se u fotbalových klubů
často nese v duhu odpočinku a přípravy
na jarní boje, ne však u našich
nejmenších. V době, kdy muži nastoupili
na zaslouženou „dovolenou“, mladší
a starší přípravka, včetně našich žáků se
přesunuli do haly a začali halovou
sezónu. Mladší přípravka odehrála hned
17. listopadu 2017 svůj první halový
turnaj, a to s ročníky 2011 a mladší na
turnaji pořádaném Sigmou Olomouc ve Velké Bystřici, kdy v konkurenci „prcků“ ze
Sigmy Olomouc (2 týmy), Bruntálu (2 týmy), HFK Olomouc a Uničova obsadili skvělé
4. místo.
Na další štaci vyrazila naše omladina o měsíc později do nedalekých Nezamyslic,
kde se střetly ročníky 2009 a mladší z okresních mančaftů. Bohužel kluci po nemoci
a těsné prohry a remízy nás na tomto turnaji poslaly na poslední příčku. Lepší dojem
pak udělali prcci na turnaji ročníků 2010 pořádaný 1.SK Prostějov v hale RG v lednu
letošního roku. V turnaji obsazeném 1. SK Prostějov (2 týmy), Zborovicemi, Hanáckou
Slávií Kroměříž a Svratkou Brno skončili
naši malí borci opět těsně pod stupni vítězů
na 4. místě! Starší přípravka odehrála na
konci loňského roku turnaj ve Velké Bystřici
a mladí kostelečtí hráči se úspěšně porvali
s týmy Hané Prostějov, HFK Holice
Olomouc A a B, SK Chválkovice, SK
Hranice i SK Sigmou Olomouc, aby nakonec
tento turnaj ovládli a skončili první!
Odměnou za skvělé výsledky a tréninkovou píli pro mladší a starší přípravku bylo
zimní soustředění, které naše drobotina absolvovala 1. - 4. února 2018. Sedmnáct kluků
od pěti do jedenácti let a jedna fotbalistka strávili prodloužený víkend v Loučné nad
Desnou a prožili nejen sportovní přípravu, ale také spoustu dobrodružství a zážitků,
včetně návštěvy termálních bazénů.
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Starší žáci absolvovali v zimním
období turnajů hned několik a na všech
zanechali úspěšnou kosteleckou stopu!
Svoji úspěšnou zimní misi začali
v prosinci domácím skvěle obsazeným
turnajem,
který
vyhráli
před
Čechovicemi a SK Prostějov (dále
Mostkovice,
Brodek
u
PV
a Protivanov). Hned další den se naše
družstvo žáků umístilo na 1. místě i na
turnaji pořádaném OFS Olomouc
v konkurenci Haňovic, Tršic, Uničova, Troubelic a Nákla. Třešničkou na dortu bylo
vyhlášení Marka Hradečného nejlepším brankářem turnaje. Další turnaje následovaly
17. prosince v Moravském Písku – 2. místo (Rohatec, Staré Město, Břestek,
Svatobořice, FKM Morava), v Tovačově 20. ledna 2018 – 3. místo (Lipník, Slavonín,
Tovačov, FC Olomouc – holky, Čechovice, Želátovice, KMK Přerov – holky),
v Nezamyslicích 21. ledna – 2. místo (Čechovice, Mostkovice, Určice, Plumlov,
Držovice), v Němčicích 10. února – 1. místo (Čechovice B, Němčice n/H, Čechovice
A, Bezměrov, Určice) a nakonec 17. února skončili na 1. místě na turnaji v Hlubočkách
proti týmům z Hluboček, Litovle, Bělkovic a Pňovic, kdy navíc získal individuální cenu
za nejlepšího hráče turnaje náš Vojta Kořenovský!
No, a protože nezahálí ani ostatní, proběhl v pátek 15. února 2018 v místní sokolovně
již tradiční sportovní fotbalový ples pořádaný naším klubem FC Kostelec na Hané.
K poslechu a hudbě hrála skupina TAMDEM Protivanov, připraveno bylo bohaté
občerstvení a pro návštěvníky plesu byla připravena hned dvě fotbalová překvapení.
Tím prvním bylo vystoupení ve freestyle fotbale Petra Zapletala, třetího z mistrovství
světa v roce 2015, který předváděl úžasné triky s míčem a přiváděl obecenstvo do
správného fotbalového varu. Jako druhé překvapení si naši fotbalisti připravili herecké
představení o „historii“ kostelecké kopané inspirované postupem do 1.A v loňském
roce. Návštěvníci tak mohli vidět zrození kosteleckého hráče a jeho fotbalový růst
zakončený postupovým úspěchem, to vše předvedené vtipnými scénkami a doplněné
komentáři ze známého seriálu z fotbalového prostředí. Závěrečný aplaus a spokojení
návštěvníci plesu byly důkazem úspěšného společenského počinu kosteleckých
fotbalistů, kteří již nyní přemýšlejí, jaké překvapení si připraví na příští rok na další
fotbalový ples!
Za FC Kostelec na Hané, Lubomír Baláš
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PODANÉ RUCE – OSOBNÍ ASISTENCE
Mottem organizace „Podané ruce – osobní asistence“, která
v oblasti sociálních služeb působí od roku 2001, je „pomáháme
těm, kteří si sami pomoci nemohou“. Osobní asistenci
poskytujeme ve třech krajích – Moravskoslezském,
Olomouckém a Zlínském. Máme zhruba 130 zaměstnanců
(především osobních asistentek) a přes 300 klientů (počty
zaměstnanců i klientů se v průběhu roku mění).
Během svého působení jsme pomohli již více než 2 000 klientů, kterým nabízíme
službu až 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, podle potřeby a dle našich aktuálních
personálních a finančních možností. Našimi klienty jsou lidé všech věkových kategorií
(od jednoho roku věku), jejichž společným rysem je určitá míra omezení soběstačnosti
– z důvodu věku, nemoci či postižení.
Nabízíme jim pomoc v různých
ohledech každodenního života – při
zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, jako je například
oblékání a hygiena, při zajištění
chodu domácnosti, při obstarávání
osobních záležitostí, ale také
doprovod do školy nebo zaměstnání,
k lékaři, na sportovní a kulturní akce
atd. Osobní asistence vede člověka
k tomu, aby co nejvíce využíval své
schopnosti a udržoval a rozvíjel své fyzické i psychické síly a zároveň umožňuje, aby
zůstal ve svém domácím prostředí. Na úhradu služby je možné využít příspěvek na péči.
Hledáte-li pomoc pro sebe nebo své blízké, neváhejte se na nás obrátit. Více
informací najdete na našich webových stránkách www.podaneruce.eu nebo u Kateřiny
Fajstlové na telefonním čísle 777 011 745.
Za organizaci Podané ruce, Jana Marková
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Tříkrálová sbírka 2018

Mateřské centrum

TJ Sokol Centrum Haná - starší žáci

TJ Sokol Kostelec n.H.-HK – Hánácké pohár

Savana klub kuší Kostelec na Hané, z.s.

FC Kostelec na Hané, z.s.

588 882 111
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INFOS Art, s.r.o. Barákova 5, Prostějov
Tel: 588 882 111, e-mail: infos@infos.cz

