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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
V zimním období jsme nezaháleli
Během zimního období jsme se zaměřili na přípravu akcí, na které je možné získat
finanční prostředky z dotačních titulů.
V rámci Ministerstva pro místní rozvoj byly vyhlášeny dotační tituly na podporu
obnovy a rozvoje venkova. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu
a rozvoj venkovských obcí do 3000 obyvatel. Podmínkou pro zapojení obce do
dotačních titulů je vlastnit zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument. Tuto podmínku naše město splnilo v prosinci loňského roku.
V rámci podpory obnovy a rozvoje venkova bylo vyhlášeno pět dotačních titulů. My
jsme se podali žádosti do tří z nich.
Podpora zapojení dětí do komunitního života v obci – Mateřská školka „Hrajeme si na
zahradě“
Předmětem projektu je doplnění herních prvků, oprava a doplnění oplocení, oprava
a doplnění osvětlení a výroba a instalace altánu a zastřešení pískoviště- vše na zahradě
mateřské školy v Kostelci na Hané. Kombinovaný projekt má napomoci k vyřešení
nedostatečného počtu venkovních herních prvků, ale také k dalšímu zvelebení celého
venkovního prostoru školky a vytvoření inspirujícího odpočinkového a edukativního
prostředí pro nejmenší obyvatele naší obce. V přípravě projektu byly zapojeny děti,
rodiče i učitelský sbor ze všech čtyř oddělení MŠ. Děti nakreslily obrázky se svými
představami herních prvků, které by se měly na zahradě jejich školky objevit. Celkové
náklady budou přesahovat částku 600.000,- Kč, zde žádáme o dotaci ve výši 400.000,Kč.
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci – „Kaple na hřbitově“
V rámci tohoto dotačního titulu jsou podporovány akce zaměřené na obnovu
drobných sakrálních staveb, situovaných v katastrálním území obce, které nejsou
prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Projekt počítá s rekonstrukcí
kapličky na místním hřbitově. Rekonstrukce je nutná z důvodu špatného technického
stavu. Projekt počítá s následujícím rozsahem prací: výměna střešní krytiny, možná
výměna narušených dřevěných prvků konstrukce dle stavu po odkrytí střešní krytiny,
oprava výměnou klempířských prvků, otlučení zbytků venkovní omítky, zapravení
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ploch a omítnutí venkovních ploch s následnou výmalbou
stěn, demontáž a následné uložení po zapravení podloží
prvků vstupního masivního schodiště z kamenných
prvků, provedení restaurátorských prací na jednotlivých
pískovcových prvcích – ostění a sloupy, doplnění
dřevěných prvků a částí truhlářských konstrukcí atd.
Revitalizací kaple se zároveň zvýší vizuální úroveň
prostoru jako takového. Nejbližším dalším opatřením
bude vykácení 11 ks přestárlých borovic, které navíc
ohrožovaly skutečný stav kaple kořenovým systémem
a vzrostlými větvemi. Ke kácení borovic by mělo dojít v tomto měsíci.
Po vykácení borovic dojde k sadovým úpravám na hřbitově. K těmto úpravám již
máme zpracovanou projektovou dokumentaci od ing. Zapletalové. Celkové náklady na
opravu kapličky činí cca 500.000,- Kč, zde žádáme o dotaci ve výši 355.462,- Kč.
Podpora obnovy místních komunikací – „Rekonstrukce ul. Legionářská“
V rámci dotačního titulu jsou podporovány
akce zaměřené na opravu a údržbu místních
komunikací, jejich součástí 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 v ulici Legionářská.
Důvodem pro rekonstrukci je havarijní
technický stav vozovky a s tím spojená nedostatečná obslužnost vozovky pro občany
města, v rámci přilehlých služeb a aktivit v lokalitě. V rámci projektu bude vozovka
rekonstruovaná v celé své šířce a dojde k výměně stožárů a kabelu napájení VO v jižní
části komunikace. Celkové náklady na opravu komunikace činí více jak dva milióny.
V tomto dotačním titulu jsme požádali o dotaci ve výši 1.000.000,- Kč.
Informace k místním komunikacím
V polovině loňského roku jsme schválili na zastupitelstvu města seznam místních
komunikací, na které je zapotřebí zpracovat projektové dokumentace. K dnešnímu dni
se pracuje na projektových dokumentacích na komunikace v ulicích Třebízského,
Smetanova a komunikace od ul. Gagarinova po ulici Bezručova.
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V ulici Pod Kosířem byl zpracován návrh celého prostranství. Tento návrh byl
konzultován i s občany dané lokality. K danému projektu se vyjádřili i památkáři, kteří
z hlediska zájmů státní památkové péče konstatovali, že zamyšlené práce by poškodily
zájmy státní památkové péče. Problémem je kulturní památka (sýpka), která se nachází
na stejném pozemku jak plánovaná revitalizace. Památkáři požadují použití přírodních
materiálu (ze žulových štípaných či sekaných kostek) na komunikacích a chodnících
v dané lokalitě. Dle památkářů by se měli i ostatní navržené úpravy z naší strany
přizpůsobit dané kulturní památce. V těchto dnech probíhají jednání s památkáři
o schůdném řešení pro město i památkáře. Tím vším se den vlastní realizace oddaluje.
V letošním roce bude zadáno zpracování projektových dokumentací na místní
komunikace Revoluční a Za Humny.
Rozdávání nádob na bioodpad
Koncem měsíce března a začátkem měsíce dubna budou
kosteleckým občanům rozdávány nádoby obsahu 240 litrů,
které jsou určeny ke svozu bioodpadu. Nádoby budou zdarma
zapůjčeny občanům na dobu pěti let. Po uplynutí doby výpůjčky
nádoba na bioodpad se stává majetkem občanů.
Do nádob lze ukládat:
-bioodpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, ovoce, větve do průměru 1cm)
-bioodpad z domácnosti (zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky
zeleniny a ovoce, pečivo, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích
zvířat apod.)
Pravidelný svoz bude 1 x za 14 dnů v období duben – říjen. Termíny svozu budou
v dostatečném předstihu zveřejněny na internetových stránkách města a v městském
rozhlase. Nádoby se budou vydávat v ulici Pod Kosířem č.p. 107 (sýpka). Termíny jsou
uvedeny níže v tabulce.
Termíny vydávání popelnic na bioodpad:
Datum
23. 3. 2016 (středa)
30. 3. 2016 (středa)
1. 4. 2016 (pátek)
2. 4. 2016 (sobota)

Čas
14:00 – 18:00 hod.
14:00 – 18:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.
9:00 – 13:00 hod.
Mgr. František Horák, místostarosta města
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 16. dubna 2016 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
Parkoviště - bývalá tržnice
Autobus. zastávka Za Branou
Třebízského ul. RD p. Jež
Smržická ul. u „uh. skladů“
Revoluční ul. u „prodejny“

9:30
9:55
10:20
10:45
11:10
11:35

-

9:50 hodin
10:15 hodin
10:40 hodin
11:05 hodin
11:30 hodin
11:50 hodin
Ing. Jiří Štěpán

STATISTIKA Z MATRIKY
K 31. 12. 2015 žilo v Kostelci na Hané 2 861 obyvatel. V roce 2015 se v Kostelci na
Hané narodilo celkem 27 dětí, z toho 14 chlapců a 13 děvčátek. Nejčastějším jménem
byla u dívek Barbora a u kluků Karel. Objevila se i nezvyklá jména jako Fabián či
Adrien.
Nejstarším občanem Kostelce na Hané je žena, která v loňském roce dosáhla
úctyhodných 100 let, a nejstarší muž loni dosáhl 94 let.
Lenka Kudláčková, DiS.
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2016
Výběr místních poplatků se řídí Obecně závaznou vyhláškou města, která je
uveřejněna na stránkách města (www.kostelecnh.cz).
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 telefonních číslech 582 374 680, 582 373 203 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. 2016
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. 2016
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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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S knihou za zábavou a poučením!!!
(výběr z nových knih ve fondu městské knihovny)
Brycz, P.

Deaver, J

Healey, E.
Hidden, D.

James, E. L.
Jarošová, L.
King, I.
Marshall, E.
Punke, M.
Raisin, L.

Roberts, N.
Saudková, S.
Snyder, T.
Vondruška, V.
Vondruška, V.

Muž bez ženy není člověk – neodolatelně upřímná, humorná
a bravurně napsaná kniha o vztazích mezi muži a ženami vás
pohladí po duši
Zapadákov – detektivní román o tom, že vrah nemusí mít
vždy na rukou krev, úplně stačí, když umí mistrně
manipulovat s lidskou psychikou
Kam se poděla Elizabeth – děj psychologického románu pro
ženy je opředen záhadou hlavní hrdinky Maud
Děs – strhující a napínavý thriller, kterému nechybí žádná
správná ingredience: temná zákoutí Paříže, chladnokrevný
zabiják a spousta cynického humoru
Grey – pokračování celosvětově úspěšné erotické ságy
Padesát odstínů šedi pohledem hlavního mužského hrdiny
Christiana Greye
Vařit zdravě může každý – kuchařka plná chutných receptů
bez živočišných produktů
Tajemství posledního nacisty – akční thriller na pozadí
skutečných historických událostí
Viking – historický román o bývalém otrokovi Ojířovi, který
se stane jedním z vikinských vůdců
Zmrtvýchvstání – románová verze jedné z nejdramatičtějších
legend z časů objevování Divokého západu
120 cvičení pro dobrou postavu – kniha představuje
vyzkoušený program každodenních cvičení, procvičujících
a zpevňujících všechny části těla
Náhlá vzplanutí, Ostrovy splněných snů, Kdo chce víc –
milostné romány pro ženy od vaší oblíbené autorky
Ta zrzavá – až brutálně upřímná a sarkastická zpověď od
raného dětství po dospělou současnost Sáry Saudkové
Černá zem – autor přichází s novou interpretací holocaustu
Husitská epopej III. – třetí díl historické ságy se odehrává
v letech 1426 - 1437 za časů císaře Zikmunda
Mrtvý posel – pokračování románů historických
a detektivních z edice Letopisy královské komory
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Pro děti a mládež
Brezina, T.
Davídková, T.
Fučíková, R.
Green, S.
Havlíčková, J.
Jones, G. P.
Kernová, K.
Kneblová, H.
Krátký, R.

Peirce, L.

Patterson, J.
Rowling, J.

Woodward, J.

Komiksy:

Gladiátorův zlatý poklad, Strašidelný obchod – další
dobrodružné i detektivní příběhy z Případů pro tebe a Klubu
Tygrů
Nové příhody kocourka Zrzečka – prožijte dobrodružství
kocourka Zrzečka mimo domov, kniha je doplněna
překrásnými ilustracemi Zdeňky Študlarové
Pravěk a starověk Evropy. Středověk Evropy – obrazové
putování seznamuje dětské čtenáře s historií Evropy
přehlednou, srozumitelnou a čtivou formou
Napůl zlý, Napůl divoký – fantasy příběh o nezdolné vůli
přežít, příběh, který vás chytne a nepustí až do poslední
stránky
Logopedické hádanky – hádanky ve formě veršů jsou určeny
k upevňování výslovnosti hlásek a rozvíjí u dětí smysl pro
rým, rytmus a jazykový cit
Dědictví rodu Trnhoffů – příběh plný nástrah a strašidelných
záhad
Nevšední příběhy pro kluky a holky 2. – na tom, co prožívají
druzí, se mohou děti mnoho naučit a převzít nejdůležitější
hodnoty, které jim chceme předat
Česká přísloví – česká přísloví vyjevují moudrost, vtip
a poetiku desítek generací předků, navíc v knize umocněné
ilustracemi Josefa Lady
Bubáci, aneb, Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel –
svérázná encyklopedie přinášející přehled strašidel na našem
území od A do Žet-od Anděla až po Žitavce
Můj deník, tři roky spolu – knížka Violetta probírá vztahy
a témata teenagerů
Velkej frajer Nate ve formě, Velkej frajer Nate Komiks! –
další pokračování humorných školních příběhů se spoustou
bonusových komiksů
Můj brácha robot – humorné vyprávění o vynálezu robota,
který se stane členem rodiny
Harry Potter a Kámen mudrců – nové vydání příběhů
čarodějnického učně Harryho, tentokrát bohatě vybavené
ilustracemi Jima Kaye
Dinosauři v kostce – pozoruhodná encyklopedie dinosaurů
zachycuje tato ohromující prehistorická zvířata na
prostorových vyobrazeních
Caesarův papyrus, Pupíky 7., Simpsonovi – Komiksové
lážo – plážo. Promenáda
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Vážení čtenáři,
vážím si spolupráce se základní školou. Naším společným cílem je děti motivovat
a přivést ke čtení knih. V tomto školním roce navštívili knihovnu žáci šestého ročníku,
s novým prostředím se seznamovaly děti z okolních obcí, které nastoupily na druhý
stupeň ZŠ. Získali jsme v nich nové čtenáře. Pravidelně každý měsíc se setkávám
s družinou 1. ročníku. Čteme, prohlížíme knížky a výtvarně je ztvárňujeme. Tak se také
připravujeme na pasování prvňáčků na čtenáře. Jsem potěšena, že se velmi úspěšně
rozvíjí spolupráce s MŠ. Malým dětem se v knihovně líbí a těší se vždy na pohádky.
Čteníčka v únoru se zúčastnilo 15 dětí se svými rodiči. Povídali jsme si o zvířátkách
a pracovali s knížečkou, kterou jsem pro děti připravila. Příběh o kocourkovi Zrzečkovi
se všem líbil. Z papírových tácků jsme tvořili zvířata, fantazie návštěvníků dokázala
vykouzlit nádherné výrobky.
Setkání se seniory
Ve spolupráci s p. Milenou Jelínkovou jsme 25. 2. 2016 v knihovně zorganizovaly
posezení u kafíčka se seniory, přišlo jich 32. Povídali jsme si o souostroví Galapágy
a cestovatelské rodině Márových, jejichž cestopisný dokument Ekvádor &
Galapágy jsme shlédli. Na tvářích všech zúčastněných se objevil úsměv a spokojenost
z příjemně stráveného odpoledne, setkání se vydařilo.

Březen – Měsíc čtenářů
Láká vás čtení?
Tak přijďte, nic na tom není!
V knihovně je svazků na tisíce,
přibude jich ještě více.
Půjčíte si román nebo detektivku?
Dětem vezměte pohádkovou knížku,
ať se v pokojíčku objeví víly a draci,
aby si na své přišli děvčata i chlapci.
Stavte se na čteníčko nebo besedu,
zaručuji vám skvělou zábavu.
Mgr. Věra Vykoupilová, knihovnice
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MĚSTSKÁ POLICIE
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015
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
(města). Městská policie ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici zejména
zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Při plnění těchto úkolů spolupracuje
MP s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. Městské
policie byly původně zřízeny za účelem zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti na
ulicích měst, a to zejména přítomností strážníků v ulicích jako součást prevence
protiprávního jednání. A tímto se také snaží řídit vedení města i vedení MP. Mezi
běžné úkoly MP patří dohled nad veřejným pořádkem. Pod tímto pojmem se skrývá
např. čistota ulic, neoprávněné zábory veřejného prostranství (dříví, stavební materiál,
atd.). Strážníci v těchto případech upozorňují na zjištěné závady, a pokud nedojde
k jejich odstranění, přistupují k řešení těchto přestupků dle platných zákonů.
Strážníci MP také dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízeních
obce. Všechny platné OZV a nařízení města jsou k dispozici na webových stránkách
Města Kostelec na Hané. Konkrétně k OZV města uvedu - dodržování OZV města,
o volném pohybu psů na ulicích města a novinkou je vyhláška města, která zakazuje
požívání alkoholu na některých ulicích a přesně definovaných veřejných prostranstvích
Města Kostelec na Hané. Mezi další povinnosti strážníků patří dohled nad dodržováním
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dle tohoto zákona
strážníci řeší zejména parkování vozidel na ulicích města. Při hlídkové činnosti se
provádí kontroly veřejných prostranství, hřbitova, sportovních areálů, obchodů
a restaurací. Dále pak kontroly garáží na ul. města - jejich neporušenost, vozidel
zaparkovaných na ulicích, atd. Strážníci MP také provádí dohled při konání sportovních
a kulturních akcí pro zajištění bezpečnosti osob a majetku (průvody městem, setkání
Kostelců apod). Strážníci se při svém působení snaží zejména občanům města v prvé
řadě pomáhat a k řešení protiprávního jednání ukládáním postihů přistupují až
v okamžiku, kdy domluvy nestačí.
MĚSTSKÁ POLICIE
Sportovní 797, 798 41 Kostelec na Hané
Telefon: 582 374 600
Mobil: 606 214 092
e-mail: mupolicie@kostelecnh.cz
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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

141
124
57
7
61
9
12
24
224

Michal Petržela, velitel MP

KLUB DŮCHODCŮ
První schůzka obnoveného klubu důchodců se konala 12. listopadu 2015. Zúčastnilo
se jí 35 návštěvníků, kterým jsme nabídli pásmo písní a básní v podání děvčat ze
Základní školy v Kostelci na Hané, které připravily pod vedením p. uč. Jarmily
Marcinové. Následovalo "hanácké povídání" MUDr. Bohunky Buzziové a závěr patřil
Mgr. Mariu Buzzi, který nám přiblížil adventní čas na Hané. Milena Jelínková
seznámila přítomné s plánem práce na rok 2016 - s pestrou nabídkou programů na celý
rok.
Na druhé setkání důchodců, konané 26. listopadu 2015, jsme pozvali pana Václava
Adama s manželkou, kteří se s námi podělili o zážitky z poutní "Cesty do Compostely".
Beseda
byla
velmi
dobře
připravená,
bohatě doplněná
diapozitivy,
komentovaná oběma manžely. Zúčastnilo se 33 seniorů. Děkujeme za krásnou
atmosféru i zajímavé vyprávění z dlouhé pouti.
Třetí setkání, konané 10. prosince 2015, se neslo v duchu nadcházejících vánočních
svátků. S pásmem koled a vánočních básní opět vystoupily děvčata ze ZŠ Kostelec na
Hané s p. uč. Jarmilou Marcinovou. Paní Milena Jelínková s paní Zdenou Novotnou
připravily pro důchodce přehled vánočních zvyků a symbolů, které vždy pár
větami přiblížily posluchačům. MUDr. Bohunka Buzziová zarecitovala hanáckou báseň
"Maminčeno cokrovi".
Zavítali mezi nás i vzácní hosté, starosta města pan Ladislav Hynek a místostarosta
pan Mgr. František Horák, kteří popřáli návštěvníkům pěkné Vánoce, a také nepřišli
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s prázdnou. Pod stromečkem jsme si rozbalili plnou tašku kávy, čajů, které na každém
setkání důchodcům připravujeme. Moc děkujeme. Účast 27 návštěvníků.
První schůzka roku 2016 se uskutečnila 14. ledna a pozvání přijal kostelecký občan
pan Ing. Jiří Vrba. V besedě s názvem "O projektu a adopci píšťal kosteleckých varhan
a o jejich opravě" jsme se dověděli mnoho zajímavého o tomto krásném nástroji. Měli
jsme možnost si prohlédnout obrázky varhan jako celku, ale i průřezy či jednotlivé
píšťaly. Vyprávění bylo pro některé novým poznatkem, někteří byli obeznámeni,
protože mnoho z nich píšťaly adoptovalo. Děkujeme za všech 28 důchodců.
Druhé odpoledne klubu důchodců, konané 4. února, patřilo výhradně panu Jaroslavu
Lénkovi, který svou besedou "Procházka starým Kostelcem" doslova "přitáhl"
rekordních 66 návštěvníků! Jak všichni víme, je pan Lének průvodcem
nejpovolanějším, neboť o Kostelci a jeho historii zná vše a také má obrovskou sbírku
fotografií i historických dokumentů, týkajících se Kostelce. Hodinová procházka přešla
v diskuzi, pan Lének odpovídal na dotazy přítomných a i po oficiálním ukončení
programu pana Lénka obklopil hlouček zájemců s otázkami, na které rád a odborně
odpovídal. Pane Lénku - moc děkujeme. Na žádost mnoha z Vás se nám snad podaří
pana Lénka pozvat během roku na další pokračování.
Třetí letošní setkání důchodců jsme mimořádně uspořádali v městské knihovně, kde
nám byl promítnut autorem komentovaný cestopisný dokument pana Jiřího Máry
"Ekvádor & Galapágy". Další akce je zájezd do Moravského divadla v Olomouci na
představení "Perly panny Serafínky", který plánujeme na 18. dubna 2016.
Vážení kostelečtí důchodci, máme pro vás přichystaný zajímavý program a věříme,
že se naše řady rozrostou o další zájemce. Přijďte posedět u kafíčka či čaje, popovídat
si se svými vrstevníky i dovědět se něco nového. Těšíme se na Vás.
Milena Jelínková
DĚTSKÝ BAZÁREK
Město Kostelec na Hané a Mateřské centrum Kostelec na Hané zvou všechny
nadšené prodejce a kupující na BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, který se bude
konat v sobotu 23. 04. 2016 od 14 do 17 hodin v jídelně nové základní školy
v Kostelci na Hané na ulici Sportovní.
Lenka Kudláčková, DiS., matrikářka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZIMNÍ OBDOBÍ V MŠ
Děti se v mateřské škole v zimním období naučily spoustu básní, písní
a seznamovaly se s charakteristikou klasické zimy. Pozorovaly počasí, vlastnosti sněhu
a ledu nejen při vycházkách, ale také při názorných ukázkách. Děti zaujalo vyprávění
o Antarktidě, země věčného ledu a života tučňáků, proto se najednou vyprávění o tomto
kontinentu proměnilo v několikadenní projekt „Život v Antarktidě“. Starší děti samy
vyhledávaly různé informace v encyklopediích, kreslily, tvořily, stavěly
z dřevěných kostek a z Lega vše, co k tomuto tématu patří. Rázem se ve třídě objevili
Eskymáci, iglú, moře s ledovci a hlavně roztomilí tučňáci. Na závěr se děti naučily tanec
podle CD „Tučňáci už jdou“.
Nyní se děti mohou těšit na připravovaný maškarní karneval a naše školka se určitě
promění v pohádkové království se spoustou pohádkových postaviček.
V měsíci dubnu nás čeká vystoupení v městském divadle Prostějov, kde se děti
z kroužku „Korálky“ představí se svým tanečním vystoupením na tradiční „Mateřince“.
Jedná se o festival mateřských škol, a tímto bychom chtěli pozvat všechny rodiče
a příznivce naší kostelecké mateřské školy. Najděte si čas a přijeďte se 5. dubna podívat.
Zápis do MŠ se konal 10. a 11. 3. 2016 v budově Mateřské školy Kostelec na Hané,
Sportovní 797, od 10:00 do 15:00 hodin. K zápisu se dostavily děti, které ve školním
roce 2016/2017 dovrší věku tří let. Zapsané děti nastoupí do mateřské školy 1. 9. 2016,
je možné si dohodnout i jiný termín nástupu. Počet volných míst v MŠ je závislý na
počtu dětí odcházejících do základní školy. Pokud množství podaných žádostí bude
převyšovat možnosti mateřské školy, budou děti vybírány podle stanovených kritérií,
se kterými byly rodiče u zápisu seznámeny.
Nejdůležitější pro výběr jsou první dva body:
1. Věk dítěte (přednost mají děti v posledním roce předškolní docházky)
2. Bydliště v Kostelci na Hané
Během roku do MŠ přibíráme pouze v případech, že se uvolní místo z důvodu
stěhování nebo jiných rodinných záležitostí, vždy jen do výše kapacity mateřské školy.
Bc. Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VÁNOČNÍ JARMARK
Dne 4. 12. 2015 se před radnicí
města Kostelce na Hané konal
VÁNOČNÍ JARMARK žáků
1. stupně ZŠ, který byl spojen
s Mikulášskou nadílkou. Děti na
stáncích prezentovaly výrobky,
které společně se svými učitelkami
vyrobily v hodinách
výtvarné
a pracovní výchovy. K vidění byly
nazdobené perníčky, keramika,
korálkové ozdoby, svícny, adventní
věnce, vizovické pečivo a papírové
drobnosti. Lidé si přišli zpříjemnit předvánoční čas a podpořit děti v jejich práci. Počasí
se vydařilo a návštěvnost splnila naše očekávání. Velmi očekávanou chvílí pro děti byl
příchod Mikuláše s nadílkou a ohňostroj. Rády bychom poděkovaly za pomoc „našim
hasičům“, kteří pro nás připravili stánky s osvětlením a občerstvení.
Mgr. Monika Dofková, Mgr. Jarmila Bartáková
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
V pátek 5. února základní škola přivítala
téměř 60 dětí, které by si rády od září 2016
oblékly školní aktovku a zasedly do lavic.
Letošní zápis se odehrával v indiánském
duchu – děti počítaly peříčka; určovaly, jakou
mají barvu, rozlišovaly pojmy více a méně,
vlevo a vpravo. Novinkou bylo ověřování
školní zralosti Filipínskou mírou, preferování
pravé nebo levé ruky pomocí několika
jednoduchých cviků, určování nadřazených
pojmů (jablko, hruška – ovoce) a zjišťování zrakového vnímání – obrázky vertikálně
nebo horizontálně souměrné, rozdíl v detailu (obrázky otočené vlevo, některé vpravo;
směřující nahoru nebo dolů). Nechyběla básnička nebo písnička a kresba postavy.
Zápisem provázely tři indiánky, se kterými se děti mohly vyfotit.
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Snaha každého dítěte byla oceněna sladkostí
a drobnými dárky. Moc se na budoucí
prvňáčky těšíme. V srpnu se opět setkáme
v Horce nad Moravou na Lovecké chatě, kde
se děti seznámí s novými spolužáky a poznají
svoji paní učitelku. Informační schůzka
proběhne v květnu či červnu.
Mgr. Kateřina Humeníková

MATEŘSKÉ CENTRUM V KOSTELCI NA HANÉ
Milé kostelecké maminky, babičky,
tatínkové…vůbec se nemusíte bát - přijďte
mezi nás! Setkáváme se každou STŘEDU
od 9:30 do 11:00 hodin v budově nové školy.
Co je z námi: v prosinci k nám zavítal
Mikuláš, s paní Němcovou jsme měli
přednášku o zdravé výživě s tvorbou zdravé
svačinky pro děti. Nyní se chystáme na
Velikonoce. Děti si zatančí, zazpívají,
získávají sociální kontakt mezi ostatními
vrstevníky, učí se dělit o hračky. Letos poprvé
chystáme tábor „Nejen pro maminky
s dětmi“, především pro ty kostelecké.
Neváhejte se přihlásit, zbývá posledních pár
míst (pozvánka s informacemi je na městské
úřední desce, v obchodě na nástěnce, či na
budově ZŠ). A co připravujeme? Malá
ochutnávka toho, na co se v mateřském centru můžete těšit: karneval, výroba vajíček,
přednáška první pomoci a dětských nemocech, pletení pomlázky, ponožkoví maňásci,
poznám chutě?!, pohádka maňásková, výroba čarodějných klobouků, výroba kytiček.
Na všechny se těšíme :-)
Bc. Veronika Zapletalová
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
VARHANNÍ KONCERT U SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO
V polovině prosince minulého roku byla ukončena adopce píšťal kosteleckých
varhan. Na poděkování všem, kteří se zapojili do tohoto záchranného projektu i těm,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na opravě místních varhan, byl uspořádán
Adventní varhanní koncert. Za opravený hudební nástroj usedl ředitel kůru a varhaník
katedrály sv. Petra a Pavla v Brně Mgr. Petr Kolař. Překrásnými áriemi doprovodila
mistrovské umění uznávaného interpreta sopránová sólistka opery Národního divadla
v Brně Andrea Široká. Při vystoupení byly laické veřejnosti kostelecké varhany odborně
popsány a „adoptivním rodičům“ se představily jejich „uzdravené adoptované děti –
píšťaly“. Ke zpestření jistě přispělo použití velkoplošné projekce, takže umělce na kůru
bylo možné sledovat v čele chrámové lodi. Nádherný dojem v prostředí barokního
kostela sv. Jakuba Staršího tak měli všichni účastníci v zaplněném chrámu. Z koncertu
si lidé odnášeli, kromě kulturního zážitku i něco sladkého – symbolické perníkové
píšťaly, ale především hřejivý pocit za spoluúčast na opravě našeho jedinečného
hudebního nástroje.
Projekt „Adopce píšťal“ probíhal téměř během celého roku. Hodnota jedné
adoptované píšťaly byla 500,- Kč a dle vlastního výběru z celkového počtu 1413 ks
mohla být konkrétní píšťala uvedena na děkovném certifikátu. Do projektu se zapojilo
více než 170 dárců, kteří přispěli částkou 300.000,- Kč. Jedním z největších adoptivních
dárců se stalo Město Kostelec na Hané adopcí 20 píšťal. Byli i dárci mimo farnost, mezi
kterými se objevil dárce, který věnoval celý svůj měsíční invalidní důchod. Projekt
„Adopce píšťal“ byl mediálně podpořen Českou televizí, Českým rozhlasem
a regionálním tiskem. Kromě místního duchovního správce se mohli dárci obracet také
na místostarostu města Kostelec na Hané Mgr. Františka Horáka.
Oprava varhan se připravovala již několik let. Během této doby darovali kostelečtí
farníci největší část potřebných finančních prostředků. V roce 2015 pak přispělo jedinou
možnou dotací Město Kostelec na Hané ve výši 103.000,- Kč. V souhrnu s projektem
„Adopce píšťal“ tak mohla být realizována generální opravu varhan v částce 790.000,Kč, za což všem dárcům ještě jednou velice děkujeme.
Za pastorační a ekonomickou radu farnosti Ing. Jiří Vrba
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Jako každý rok chceme poděkovat dárcům a informovat
o výsledku sbírky. V Kostelci na Hané bylo vybráno 54.857,- Kč.
Průměr je přibližně 20,- Kč na jednoho obyvatele a 5.485,- Kč
na jednu pokladničku. Výsledek je téměř stejný jako v roce 2014
a o 11.750,- Kč nižší než v loňském roce. Na výsledku roku 2015
se však výrazně zapsal velkorysý dárce, který přispěl 10.000,Kč, což ovlivnilo celkovou částku.
Obec Bílovice-Lutotín pořádá sbírku samostatně pod
patronací svého obecního úřadu. Výsledky jsou v průměrech zhruba stejné jako
v Kostelci na Hané.
Poděkování patří všem, kteří koledníky přijali, vyslechli a obdarovali. Dostalo se jim
za to požehnání pro celý rok 2016 v podobě nápisu C+B+M na dveře jejich domů.
Všichni koledníci se těší na setkání s Vámi opět v příštím roce.
Přátelé Charity

Zástupci Charity společně s místostarostou Mgr. Františkem Horákem při
rozpečeťování pokladniček.
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FC KOSTELEC NA HANÉ
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Kostelec válí! Vyhlášená mládežnická základna fotbalového Kostelce na Hané
potvrdila své renomé. Na přípravném turnaji mladších přípravek, který pořádal klub TJ
Haná Prostějov, nenašli Kostelečtí přemožitele! Na druhé příčce skončila pořádající
Haná, třetí prostějovské eskáčko. Kostelec projel turnajem jako nůž máslem, když
postupně porazil 1. SK Prostějov - 4:0, Hanou Prostějov - zelené 3:1, Hanou Prostějov
- žluté 2:0, Němčice 3:0 a Konici 4:0. „Z naší strany se jednalo o povedený turnaj. Kluci
předváděli pohledné akce, dokázali se prosazovat jeden na jednoho. Všichni zaslouží
pochvalu. Navíc se do hry zapojili i nováčci, pro které to byl první turnaj,“ okomentoval
trenér vítězného týmu Jakub Zatloukal a dodal: „Naším nejlepším střelcem byl Honzík
Kumstát se šesti brankami, Max Mrva byl opět vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.“
Sestava Kostelce na Hané: Hruban, Tesař, Doležel, Jakub Kumstát, Jan Kumstát, Filip
Pekr, Robin Pekr, Rubeš, Čech a Mrva.- viz. foto na obálce.
KOSTELECKÉ FOTBALISTKY
Výtečný podzim mají za sebou fotbalistky Kostelce na Hané. Tým pod vedením
trenéra Marka Jelínka, se po postupu z okresního přeboru, umístil jako nováček na
průběžné druhé příčce divizní skupiny B. „S umístěním musím být spokojen, i když při
troše štěstí mohlo být o kousíček lepší,“ usmíval se po posledním soutěžním vystoupení
loňského podzimu. Kostelecké ´Štiky´ absolvovaly v podzimní části osm mistrovských
utkání, z nichž zvítězily hned šestkrát
a jen dvakrát odešly ze hřiště poraženy.
Na domácím trávníku byly navíc
stoprocentní. Nejcennější výhry slavily
s v té době vedoucími Medlánkami,
kdy dokázaly otočit výsledek z 0:2 na
konečných 5:2 a následně poslední
utkání na hřišti Vlkoše, které skončilo
výhrou Kostelce poměrem 2:1. Děvčata
zakončila
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první

polovinu

sezóny

s bilancí šesti výher a dvou porážek, při aktivním skóre 32:12. S osmnácti body jsou na
průběžné druhé příčce za vedoucími Medlánkami.
V dobrých výkonech pak holky pokračovaly i na halovém turnaji v Tovačově, kde
vykopaly druhé místo, v konkurenci šesti družstev. „Vyhráli jsme čtyři zápasy z pěti
a zanechali rozhodně dobrý dojem,“ hodnotil tovačovskou akci trenér Jelínek.
Za FC Zdeněk Vysloužil
FOTBALISTÉ PŘED JARNÍMI BOJI
Před vstupem do nového období, se každý ohlédne, co udělal v tom minulém roce
dobře, a také co se nepodařilo. A nejinak tomu bylo v našem oddílu kopané, kde jsme
zhodnotili naše sportovní aktivity, mezi něž patřilo 56 mistrovských utkání a 11 turnajů
žáků, přípravek. Mimo to, to také byl mezinárodní turnaj přípravek E-ON JUNIOR CUP
(48 DRUŽSTEV Z ČR), dále turnaj u příležitosti 24. setkání Kostelců, 4. ročník turnaje
žen Hanácká kopačka, či MĚSÍC NÁBORŮ V ČESKÉ REPUBLICE, jehož organizací
byl FC pověřen Fotbalovým svazem ČR. Při výčtu dalších aktivit, by se dalo použít
sloganu „nejen fotbalem živ je člověk“, kdy v tomto duchu jsme v našem areálu
uskutečnili „DRAKIÁDU“, s ukázkami nového trendu v leteckém modelářství
„DRONŮ“. Závěr sezony patřil tradičnímu utkání na Sv. Štěpána – HÁZENKÁŘI
versus FOTBALISTÉ!
Ale teď již co nás čeká, tedy – JARO 2016. Připomeňme si pohledem na níže
uvedenou tabulku postavení našich družstev po podzimu 2015.

I. mužstvo I. B třída
B mužstvo III. TŘÍDA OFS
Dorost krajský přebor
Ženy divize
Mladší žáci
Přípravka

Umístění

Góly

11.
8.
12.
2.
1.
1.

27
20
35
32
100

18
18

Nejlepší
střelec
D. Preisler
P. Merta
R. Muzikant
K. Vykopalová
M. Dohnal

Góly

9
4
8
6
31

Trenér

I. Vykopal
M. Barták
V. Staněk
M. Jelínek
J. Šulc
I. Zatloukal

V současné době máme zaregistrováno téměř 150 hráčů a hráček, což již samo
o sobě vypovídá nejen o široké základně, ale zejména potřebě kvalitních a přitom
obětavých spolupracovníků.
A jsme u toho hlavního problému, s nímž si dovoluji vás oslovit a poprosit o event.
pomoc. Vím, že v dnešní době není snadné najít obětavé, zapálené spolupracovníky
a sladit čas nutný pro zabezpečení rodiny s volným časem při výchově fotbalového
potěru. Přesto si vás dovoluji poprosit o zvážení možností a nabídnout nám pomoc.
Je samozřejmé, že v každé sportovní organizaci, je pozornost zaměřena na výsledky
I. mužstva, ale již z pohledu na umístění našeho ÁČKA, není z naší strany úplná
spokojenost. I když stačilo málo (dvě, tři utkání vyhrát) a hned jste mezi prvními. Ano,
taková je vyrovnanost v naší skupině I.B třídy. Ale z celkového zhodnocení podzimu je
si nutné přiznat, že přístup a výkony některých hráčů byly značně rozdílné. Je pravdou,
že příprava na jednotlivá utkání byla značně ovlivněna nízkou účastí na tréninkových
jednotkách, zejména zkraje týdnů, z důvodu, že mnozí hráči I. mužstva a dorostu jsou
po celý týden mimo prostějovský region (studium na VŠ a SŠ, zaměstnání). Proto pro
jarní boje byla přijata určitá opatření, která by mohla přispět ke zkvalitnění
individuálního přístupu. A to se týká také II. mužstva, které musí začít plnit úlohu, jakési
„zásobárny“ pro I. mužstvo!
Dnes máme jedno z nejmladších družstev (věkový průměr 22,9), a co je hlavní
a podstatné, že téměř z vlastních odchovanců, tedy dorostenců. Ano, ustoupili jsme od
drahých nákupů, a to nejen z finančních důvodů, ale že takto založená filosofie je větší
zárukou pro větší zárukou pro kostelecký patriotismus a větší sepětí s odpovědností.
Jsme sice na začátku budování a prosazování tohoto záměru, ale věříme, že i v tomto
směru najdeme pochopení a podporu jak u „B“ mužstva, tak dorostu, kde nás trápí užší
hráčská základna z vlastních zdrojů a kde musíme hodně zapracovat, abychom měli
dostatečně široký a kvalitní hráčský kádr.
Kde jsme mile překvapeni, pak jsou to nejen výsledky, postavení, ale zejména herní
projev našich nejmenších – mladších žáků a adeptů přípravky, kteří nejenže okupují
první místa tabulek, ale je radost se dívat na jejich hru, zapálenost a snahu získávat další
a další prvky fotbalové kreativity. Kostelecká kopaná má dnes velkou výhodu v tom, že
od 1. ledna t.r. byl vedením OFS jmenován předsedou komise mládeže Juraj Šulc, takže
všechno co se bude točit kolem mládeže, budeme mít z „první ruky“. Máme bohaté
materiálové zázemí, které nám mnohé kluby závidí, množství tréninkových pomůcek,
míčů. Až se ani nechce věřit slovům našich bývalých hráčů - Grepla, J. Drápala, že
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v padesátých letech měli pro utkání k dispozici jen 2 míče, zatímco dnes jich máme přes
60! Proto ten náš APEL, prosba na vás. PŘIJĎTE MEZI NÁS a pomozte nám při
výchově nových „Ronaldů, Messiů, atd…“
A nakonec jsem si nechal
prostor pro naše holky, které
válčí prvním rokem v divizi
ženské kopané, kde sice již
nepadají výsledky 17:0, 25:0,
jako v minulém roce, ale
i letos patří mezi nejlepší. Že
jdeme správným směrem
dokazuje 2. místo a také
skutečnost, že z jejich řad
vyšly i naše bývalé hráčky
Gabriela Matoušková (dnes
hráčka Sparty Praha) a Klára Waltrová (hráčka Slovácka), které již zakusily i starty za
juniorskou representaci České republiky.
Závěrečné boje sezony podzim 2015/jaro 2016 pravděpodobně začnou začátkem
dubna, kdy budeme hostit Sokol Pivín, jemuž máme „oplácet“ prohru 1:3. Novinkou
pro nás je příchod nového trenéra pana Jaroslava Klimeše z Čechovic. Bohužel se
budeme muset obejít bez Tomáše
Menšíka, o kterého projevili zájem
Určice, hrající krajský přebor.
Vstup do nového roku jsme začali
netradičně a to odlehčující akcí I.
Ročníku „HANÁCKÝ CROSS
BIATLON“, jehož vítězem se stal
Jiří Drčka. Akce zanechala velmi
dobrý ohlas a možná, že se stane
tradičním vstupem do příštích
Nových roků“…
Poté následovala účast na tradičních halových turnajích, z nichž nejúspěšnější byl
turnaj žen v Kunštátu, který naše holky suverénně vyhrály.
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Rovněž potěšilo druhé místo našich
benjamínků - přípravky, kteří si ze
Šternberka přivezli stříbrné medaile.
Výběr kostelecké přípravky hrál v této
sestavě: Hruban, R. Pekr, F. Pekr,
Tesař, Mrva, Doležel, J. Kumstát,
Rubeš.
Vážení přátelé, rád bych při této
stručné informaci ze života našeho
oddílu ještě uvedl, že vedle těch současných úkolů, potřeb, záměrů, věnuje oddíl
pozornost i době dávno minulé. Jsem rád, že v předvečer 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
KOSTELECKÉ KOPANÉ /1932-2017/, které si připomeneme příští rok, máme
zpracovaný seznam hráčů, funkcionářů, přátel kopané, kteří kostelecké kopané věnovali
kus svého života, a tak je můžeme postupně zařazovat do naší pomyslné síně slávy, na
„LISTINU CTI FC KOSTELEC NA HANÉ“ a vyjádřit jim tak naše poděkování, úctu
a pokoru. Na závěr bych rád poděkoval Vám všem za dosavadní přízeň a těšíme se na
spolupráci, vaše podnětné návrhy, které by přispěly ke zlepšení naší práce, a těšíme se
na vaše návštěvy při sportovních utkáních.
Za FC Stanislav Píchal, prezident FC Kostelec na Hané

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Dne 16. ledna 2016 jsme za podpory Města Kostelce na Hané uspořádali zájezd do
Zlína na kvalifikační utkání mužské reprezentace ČR proti Turecku. Zájezdu se
účastnilo 54 příznivců
házené nejen z Centra
Haná, ale i z Kostelce
na Hané a okolí.
Podařilo
se
zažít
a vytvořit úžasnou
atmosféru, která naši
reprezentaci dotlačila
k tížené výhře a postupu
do barážových utkání.
Foto: Miloš Dofek
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V sobotu 30. ledna 2016 se
výběr mladších žáků ve složení
Nerad, Hromek, Flajsar, Lakomý,
Duroň, Milar, Hudeček, Kintr,
Rajtr, Pinkava, Čmel, Bábek,
Oščádal. Pod vedením Tomáše
Flajsara a Romana Kintra účastnil
turnaje VEMEZCUP 2016 ve
Velkém Meziříčí. Turnaje se
účastnilo celkem šest družstev
a nám se podařilo obsadit zasloužené 3. místo. 1. místo obsadilo družstvo z Mostu a na
2. místě bylo družstvo z Telnice.
V neděli 14. 2. 2016 se družstvo výběru mladších žáků účastnilo v Ostravě turnaje
o Pohár místostarosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Účastnilo se
celkem těchto šest družstev - TJ Sokol Ostrava A, TJ Sokol Ostrava B, TJ Sokol
Klimkovice, TJ Sokol Krmelín, TJ Sokol Centrum Haná, Handball Club Zlín. Celkově
se nám velice dařilo a některé soupeře jsme zaskočili svým velice dobrým výkonem.
Proti oběma domácím týmům jsme ukázali, že i s osobní obranou si na nás jen tak
nepřijdou. Jediný tým, který byl po velmi vyrovnaném boji
nad naše síly, byl Handball Club Zlín. Z Ostravy jsme si
dovezli krásný pohár za celkové 2. místo a spoustu herních
zkušeností.
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Starší žáci Centra Haná mají za sebou tři kola Žákovské ligy o Mistra ČR. Turnaje
ve Velkém Meziříčí i Lovosicích a Velké Bystřici jsme s přehledem a bez ztráty bodu
vyhráli. V polovině soutěže patří družstvu pod vedením ostříleného trenérského dua
Flajsar - Havlík skvělé 1. místo a za zády prozatím nechávají i házenkářské bašty Zubří,
Karviné, Dukly, Jičína, Kopřivnice atd. Čekají nás turnaje v Náchodě, Rožnově pod
Radhoštěm a na Dukle Praha. Svými precizními výkony, přístupem i chováním mimo
palubovku na všech turnajích, si celý kolektiv získal zasloužený obdiv, nejen
lovosických fanynek. Sestava st. žáků: Grulich, Lamplota – Pospíšil, Havlík, Knápek,
Flajsar J., Flajsar R., Micka, Ševčík, Duroň, Palička, Hanták, Flajsar D.
Mladší dorostenci absolvovali v lednu turnaj Haná Cup v Prostějově, který náš
oddíl pořádal. Naši borci sice skončili čtvrtí, ale nutno podotknout, že prvoligovým
týmům Velké Bystřice, Stupavy i Kopřivnice pěkně zatápěli. Prohry o 3 či 4 branky
a konfrontace s družstvy z nejvyšší soutěže ČR jsou velkým povzbuzením do jarní části
2. ligy.
Dva naši odchovanci, Adam Kolář a Ondřej Karvay se na konci ledna zúčastnili
Kempu házenkářských nadějí v Břví u Prahy a následně byli nominováni do širšího
výběru reprezentace ČR mladšího dorostu. Klukům moc gratulujeme a děkujeme za tu
nejlepší možnou propagaci našeho klubu.

Sestava mladšího dorostu: Grulich, Kozubský, Vymazal - Karvay, Veselý, Nevrla,
Borůvka, Micka, Flajsar J., Pospíšil, Kolář, Flajsar R., Varhalík, Havlík.
Trenéři: Varhalík, Flajsar.
Petr Kudláček, starosta TJ
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Zápis do 1. tříd

Mateřské centrum

Varhanní koncert v kostele sv. Jakuba St.

Tříkrálová sbírka 2016

FC - mladší přípravka

TJ Centrum Haná - starší žáci s fanynkami

INTERNET
SAT TELEVIZE

TELEFON
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