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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Oprava veřejného osvětlení v ulici Palackého
V loňském
roce
probíhala
rekonstrukce krajské komunikace od
místního hřbitova po obec Čelechovice na
Hané.
Současně
s
rekonstrukcí
komunikace bylo v plánu provedení
rekonstrukce
veřejného
osvětlení.
Veřejné osvětlení v této lokalitě bylo
v havarijním stavu, byl zde poškozen
podzemní kabel a svítidla byla
v nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu
jsme oslovili firmy o zaslání cenových nabídek. Firmy zabývající se touto činností,
neměly volné termíny na opravy, proto se nepodařilo veřejné osvětlení zrekonstruovat
současně s opravou komunikace. K rekonstrukci tedy došlo až na jaře letošního roku.
Na ulici Palackého byl nově položen kabel pro veřejné osvětlení, bylo osazeno jedenáct
stožárů včetně LED svítidel. Celkové náklady na výše uvedenou akci přesáhly částku
525 000,- Kč.
Veřejné osvětlení v našem městě bylo vybudováno v sedmdesátých letech. Toto
osvětlení je provozuschopné do dnešního dne jen díky elektrikářům, kteří se o osvětlení
starají. Proto bude zapotřebí původní veřejné osvětlení, kabely, stožáry a svítidla
v nejbližší době vyměnit téměř na celém území města.
Oprava kamenné zídky u farní zahrady
V minulém roce jsme uskutečnili rekonstrukci sportovního areálu. V rámci této
investiční akce jsme zrealizovali i nový vchod do sportovního areálu od chodníku mezi
starou a novou školou. Byly zde vybudovány schody, které navazují na krček mezi
sportovní halou a Penzionem Sport. Nové schody vznikly u kamenné zídky oddělující
sportovní areál od farní zahrady. Zídka byla po výstavbě schodů z větší části pod
terénem a neplnila tak svůj účel. Také již byla v havarijním stavu, nakláněla se
a rozpadala.
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Zastupitelstvo města rozhodlo, že Římskokatolické farnosti Kostelec na Hané, která
má uvedenou zídku v majetku, přispěje na opravu kamenné zídky částkou 250 000,- Kč.
Celkové náklady na rekonstrukci kamenné zídky přesahovaly částku 330 000,- Kč.

Za výše uvedené články František Horák, starosta města

SLUŽBY MĚSTA KOSTELEC NA HANÉ
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA O VYPOUŠTĚNÍ
ODPADNÍ VODY DO VEŘEJNÉ KANALIZACE
Služby města Kostelce na Hané upozorňují občany, že do konce června 2018 jsou
splatné poplatky za stočné. Pokud nebudou do tohoto termínu poplatky uhrazeny, budou
občané upomínáni a následně odpojeni z veřejné kanalizace. Občanům, kteří platí
stočné dle stavu vodoměru, bude zaslána faktura za stočné do konce září 2018 - dle
stavu vodoměru k 30. červnu 2018. Majitelé nemovitostí mají dle podepsané smlouvy
povinnost udávat správné údaje o počtu osob bydlících v nemovitosti a každou změnu
nahlásit provozovateli vodovodu a kanalizace.
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STOČNÉ OD 1. 1. 2018
Cena stočného – 34,50 Kč/m3
Paušální objem stočného na osobu 35 m3/rok
Cena na osobu: 1 208,- Kč/rok
Ceny jsou uvedeny vč. platné sazby DPH.
Stočné lze uhradit v hotovosti na Službách města Kostelce na Hané, nebo na účet
Služeb města Kostelce na Hané:



číslo účtu: 1502040349/0800
variabilní symbol je vždy číslo domu

Vypouštění srážkové vody do veřejné kanalizace z rodinných domů není v roce 2018
zpoplatněno.
VODNÉ OD 1. 1. 2018
Cena vodného – 35,01 Kč/m3
Pevná složka (nájemné vodoměru) je 207,- Kč/rok
Ceny jsou uvedeny vč. platné sazby DPH.
V průběhu měsíce června 2018 budou prováděny odečty vodoměrů pracovníkem
služeb města a do konce září 2018 bude zasláno vyúčtování - faktury.
Upozornění pro občany, kteří koupí nebo postaví dům v Kostelci na Hané, že mají
povinnost, pokud jsou napojeni na inženýrské sítě, uzavřít smlouvy na odběr pitné
a odpadní vody u provozovatele Služby města Kostelce na Hané.
Služby města Kostelce na Hané nabízí pro občany tyto služby:




doprava - Renault - kontejner - 7 t, Multicar, nakladač - Cat 240 - zemní práce
zednické práce - obklady, dlažby, zámkové dlažby, oplocení, zídky, opravy
domů
sečení trávy

Veškeré informace o Službách města Kostelce na Hané vč. platného ceníku jsou
k dispozici
na
internetových
stránkách:
www.sluzbykostelecnh.cz.
Petr Kudláček, vedoucí služeb města Kostelce na Hané
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MATRIKA – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 7. dubna 2018 byly v obřadní síni kostelecké radnice přivítány panem starostou
Františkem Horákem tyto děti:






* Veronika Kuchařová
* Barbora Laňková
* Emma Dopitová
* Zuzana Šebelová
* Anežka Greplová
* Hedvika Greplová
* Sára Dočkalová

Marek Rozehnal
Jiří Vysloužil
David Mrákava
Filip Pluháček
Šimon Protivánek

S programem vystoupily děti ze souboru Malý Kosíř pod vedením paní Miluše
Dopitové a Lucie Pospíšilové. Na miminka dohlížela zdravotní sestra paní Leona
Coufalová. Dárečky pro děti věnovalo město Kostelec na Hané. Kytičky připravila
firma Květiny Ptáčková s.r.o. z Kostelce na Hané. Našim novým občánkům a jejich
rodičům přejeme do života hodně zdraví, štěstí, lásky a také hodně úspěchů.

Lenka Kudláčková, matrikářka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S knihou za zábavou a poučením!!!
(výběr z nových knih ve fondu městské knihovny)
O život princezny – historický román ze 14. století líčí detektivní
případy královského soudce Melichara
Bryndza, R.
Do posledního dechu – další případ vyšetřovatelky Eriky Fosterové.
Kdo se skrývá za falešnými profily na Facebooku a láká naivní mladé
ženy na schůzku?
Fuller, A.
Než přijdou deště – autorka vypráví o svém dětství v bývalé Rhodesii
a o lásce k nezkrotnému africkému venkovu plnému nebezpečí,
chorob i chudoby
Herčík, J.
Zvěrolékařem srdcem i duší – známý a oblíbený veterinář napsal
smutné i veselé příběhy o zvířatech, které se odehrály na veterinární
klinice
Jacobs, A.
Panský dům a jeho dcery – ve druhém dílu rodinné ságy sledujeme
další osudy členů bohaté rodiny Melzerů po vypuknutí 1. světové
války
Koch, E. R.
Povolení zabíjet – autor odhaluje skandální praktiky zabíjení
prováděné Mosadem a CIA za hranicí mezinárodního práva pod
pláštíkem boje proti terorismu
Körnerová, H. Pán hor – 1. – 4. díl historicko-romantické ságy, která mapuje osudy
šesti generací šlechtického rodu de Braie od roku 1785
Kraus, J.
Můj soukromý buzynes – netradiční pohled populárního českého
moderátora na byznys, život a vztahy
Läckberg, C.
Čarodějnice – začíná „hon na čarodějnice“, který přinese strašlivé
následky; mrazivý krimi příběh od královny severské detektivky
Mornštajnová, A. Hotýlek – ve společenském románu autorka vypráví o hodinovém
hotýlku pana Leopolda od dob první republiky až po šedesátá léta 20.
století
Nesbo, J.
Macbeth – mistr světové krimi zpřístupňuje současným čtenářům
základní stavbu Shakespearova díla a současně vytváří vlastní příběh
Pollard, H.
Hotýlek v údolí Loiry – voňavá káva, vynikající víno, slunce
a poklidný venkov – není nic, co by dokázalo pokazit vytouženou
dovolenou, nebo snad ano?
Bauer, J.
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Probst, J.
Vacková, M.
Vondruška, V.

Hledání příslibu věčnosti – závěrečný díl série Hledání od populární
autorky současných erotických a milostných romancí
TransAsia – cestopis manželů Vackových pojednává o jejich cestě
vlakem i se skládacími koly kolem Asie
Jičínské podle mrtvých – oblíbené Letopisy královské komory
pokračují dalším historickým a detektivním románem z 16. století

Pro děti a mládež
Brezina, T.
Hon na přístavního žraloka – v Severním moři žije lidožravý žralok,
čtyři kamarádi musí nenasytné zvíře okamžitě zastavit!
Hucklesby, J.
Osamělý králíček – krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří
pomáhají zachraňovat zvířátka
James, G.
Supernuly – Murph je zapsán do školy pro superhrdiny a nemá žádné
zvláštní superschopnosti; poznává, že se zlem může bojovat, i když je
normální chlapec
Macků, I.
Normální porucha – dívčí román o nelehkém boji s nadváhou a jinými
závažnými problémy
Peroutková, I. Anička a divadlo – Anička má jedno tajné přání, chce s kamarády hrát
loutkové divadlo, čeká na ni mnoho příprav, starostí i tajemství
Peroutková, I. Juditin pokoj – Judita prožila letní románek a stále nemůže na Vojtu
zapomenout, může jeden horký den změnit vše?
Pospíšilová, Z. Hravá škola hezkého chování – příběhy v této knize ti pomohou, že
není vůbec těžké pomáhat, obdarovávat, usmívat se, být trpělivý nebo
přát druhým vše dobré
Povoroznyk, T. Tary: příběh parkouristy – průvodce životem youtubera Taryho i
fenomenální disciplínou parkour
Russell R. R.
Maxovy trable. Škola vzhůru nohama – odvážný hrdina Max Droll se
ocitne v obklíčení tří bezohledných zločinců, dokáže se z téhle
polízanice dostat živý?
Solberg A. A.
Super krávy v ohrožení – třetí díl norské bestselerové série o
sympatické albínce s nezaměnitelným smyslem pro humor, o Anne
Beu se zajímají hned dva kluci!
Sypal, J.
Pokladnice plná pohádek – pohádky zavedou děti do kouzelné země,
v níž žije skřítek Postelníček, český Honza a jejich kamarádi.
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Vážení čtenáři,
i letos naše knihovna 5. března 2018 v „Měsíci čtenářů“ vyhlašovala a oceňovala své
nejlepší čtenáře. Základním kritériem výběru je počet výpůjček a pravidelných návštěv
konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním sytému. Tento
slavnostní akt je motivací pro ostatní čtenáře a také podpora čtení a čtenářství. Paní
Mária Vrabcová přečetla 284 knih, půjčuje si historické a milostné romány. Paní Helena
Milerová má na svém kontě 274 milostných, společenských a psychologických románů.
Čtení je pro ni prioritou, proto si titulu „nejlepší čtenářka“ velmi cení. Paní Bohumila
Drčková je vášnivou milovnicí naší knihovny, líbí se jí české detektivky,
autobiografické a milostné romány. Nejlepší dětskou čtenářkou se stala desetiletá Elena
Kumar, přečetla 84 knih. Nela Soldánová má 11 roků, zvládla přečíst 49 dětských knih.
Děvčata také aktivně navštěvují akce pořádané knihovnou. Nejlepší čtenářky dostaly
diplom, knihu od knihkupectví Kosmas, poukázku na koupi knihy v hodnotě 300,- Kč,
květiny a sladkosti. Nela program zpestřila básní a Elena zahrála skladbu na klavír.
Všechny příchozí jsme odměnili přednáškou rodiny Márových Rakousko a Francie.
Přednáška byla jako vždy úžasná.
Pro žáky ZŠ jsme 20. března 2018 v odpoledních hodinách uspořádali přednášku
novináře, fotografa a cestovatele Tomáše Kubeše Evropa. Při zasvěceném výkladu,
promítání fotografií a videí jsme se dozvěděli, že každá země Evropy má své největší
zajímavosti, ke kterým patří příběh. Přednáška se všem líbila. Tomáš Kubeš pokračoval
cestovatelskou přednáškou Kongo. Prožili jsme extrémní expedici do země, které se
mnozí bojí, ale to, co nabízí, je nejlepší v Africe – výjimečná příroda, gorily, prales,
pygmejové, Okapi, zlaté doly, vodopády, sopky, řeka Kongo, tajemní obyvatelé, lidské
mraveniště a nebezpečná Kinhassa. Dobrodružná výprava nadchla 40 návštěvníků.
Několikaletou tradici má v naší knihovně „Noc s Andersenem“, jež se konala
23. března 2018 ve spolupráci s vychovatelkou Markétou Jehlářovou. Cílem akce je
podpořit u dětí zájem o knihy a čtenářství. Povídali jsme si o spisovateli H. Ch.
Andersenovi a o jeho pohádkách. Letošní téma bylo také o knize J. Čapka „Povídání
o pejskovi a kočičce“. Vybrali jsme z ní pohádku „Jak pejsek a kočička pekli dort“. Tři
skupiny dětí potřely korpusy krémem a čokoládou, zdobily je šlehačkou a lentilkami,
uprostřed vévodily marcipánové figurky pejska a kočičky. Dorty se nám podařily lépe
než pejskovi a kočičce v pohádce a malí kuchaři si pochutnali. Nechyběla ani noční hra
po škole. Děti s baterkami procházely tmavými chodbami a plnily úkoly. Bylo to pro ně
velké dobrodružství. V knihovně jsme četli knihy, kreslili a hráli hry. Pohádka na
dobrou noc se dětem líbila. V knihovně se rozhostilo ticho, malí spáči usnuli.
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Ráno jsme připravili snídani a spokojení účastníci nocování pokračovali v zábavě,
než si je odvedli rodiče. Na zážitky z letošní „Noci s Andersenem“ budeme všichni
dlouho vzpomínat.
K „Březnu – měsíci čtenářů“ jsem připravila pro mladší i starší děti křížovky ze
znalostí pohádkových postav a knih pro mládež. Všichni úspěšní luštitelé dostali časopis
Bart Simpson. Vylosovali jsme tři výherce, kteří obdrželi knihu od knihkupectví
Kosmas. V dnešní době je těžké přivést děti a mládež ke čtení, protože musíme svádět
boj s populárnějšími médii.
Na březnovém čteníčku jsme si povídali
o Velikonocích, zopakovali jsme koledy,
říkanky a samozřejmě nechyběla pohádka.
Tvořili jsme dekorace zdobené provázkem.
Rodiče s dětmi se pustili do práce. Hotová
kuřátka, slepičky a vajíčka vypadaly
nádherně. Prožili jsme velmi pěkné
odpoledne
v příjemné
velikonoční
atmosféře. Na dubnovém i květnovém
čteníčku se dětem líbily říkanky, hádanky,
pranostiky i pohádky o jaru a sluníčku. Na obou akcích jsme tvořili mozaiky. Na
obrázek jsme lepili malé kousky pěnové gumy, třpytivé ozdoby a nalepili rámeček.
Práce na výrobku děti bavila, obrázky se mozaikou rozzářily a vypadaly nádherně. Děti
si jimi vyzdobily pokojíčky.
V úterý 17. dubna 2018 se konala beseda „Všude žijí lidé“. Spisovatelka Danka
Šárková, autorka společenských románů, vyprávěla o svých knihách, které pojednávají
o vztazích v osobním i pracovním životě. Součástí besedy bylo i autorské čtení
z vybraných knih. Jelikož k její vášni patří cestování, putovali jsme po Asii a Africe.
Cestovatelská část byla zaměřená na místní obyvatele ze zemí, které procestovala jen
s „báglem na zádech“. Nechybělo ani promítání fotografií a videí nádherné přírody
a exotických koutů světa. D. Šárková ukončila program příjemnou diskuzí se čtenáři.
Návštěvníci plni zážitků spokojeně odcházeli domů.
V květnu navštívila knihovnu třída Květinek z MŠ se svými p. učitelkami. Hráli jsme
s dětmi veršovanou pohádku od F. Hrubína „Paleček a jeho kamarádi“, u pohádky „O
řepě“ jsme zažili mnoho legrace i pohádku „O budce“ si děti v maskách s chutí užily.
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Malí čtenáři se těšili na prohlížení knih. Je dobře, že děti již v útlém věku mají vztah
ke knihám. Už se těšíme na nové mladé čtenáře.
Opět naše pozvání 4. května 2018 přijalo Divadlo KK. Přijelo s loutkohereckým
zpracováním známých pohádek „O Budulínkovi“ a „O Červené Karkulce“. Přišlo 70
návštěvníků z MŠ a družiny 1. stupně ZŠ. Zábavné kulisy a vtipné podání herců nás
pobavily. Děti nadšeně napomáhaly rozuzlení děje a aktivně se zapojovaly do příběhu.
Pohádky se všem velmi líbily. Účinkovali: Kamil Koula a Tereza Slánská.
Ve spolupráci s místním klubem důchodců jsme uspořádali 17. května 2018 besedu
„Pro zdraví a dobrou náladu“. Spisovatelka Jarmila Mandžuková nám populárně
naučnou formou podala výklad, jak efektivně využívat mozek, zlepšit paměť
a koncentraci, jak využít vlastní léčivou sílu ke zmírnění nemocí a zlepšení vitality, jak
správně nasměrovat naše myšlenky a přání a snadněji zvládat úskalí života. Nedílnou
součástí přednášky bylo aktivní zapojení posluchačů formou nenáročných a zábavných
cviků a technik, které seniory velmi zajímalo.
Ve čtvrtek 24. května 2018 jsme v knihovně jako každoročně připravili pro děti z
družiny 1. ročníku slavnostní pasování. Smyslem akce je přivést žáky prvních tříd do
knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti. Děti
s vychovatelkou Markétou Jehlářovou navštěvovaly knihovnu po celý školní rok,
dozvěděly se vše o půjčování a vracení knih a seznámily se s dětskými knihami.
Komtesa Povídka přivítala děti a představila jim královnu Pohádku z Písmenkového
království. Děti měly připravený pěkný program z básniček a písniček, poslechly si
pohádku z Knihovnických pohádek od Z. Pospíšilové a složily slib. Ve jménu všech
básniček, pohádek a příběhů je královna pasovala mečem a povýšila na „rytíře řádu
čtenářského“. Pasování čtenáři byli odměněni pamětním listem, omalovánkami, medailí
„Už jsem čtenář“ a hezkou knížkou „Bráchova bota“ od E. Koubové v rámci projektu
Knížka pro prvňáčka. Následovala malá hostina jako při pasování rytířů na hradě. Noví
čtenáři si vypůjčili svou první knihu. Teď již mohou stejně jako jejich starší kamarádi
navštěvovat království knih v dětském oddělení knihovny, kde si budou vybírat knihy
sami, s rodiči nebo s pomocí knihovnice. Přejeme prvňáčkům pěkné zážitky z četby
knih. Ať kniha zůstane jejich přítelem po celý život.
Milí čtenáři, přeji vám dovolenou snů a dětem krásné prázdniny. Nezapomeňte si
vypůjčit knihy na cesty. Od 28. června do konce července 2018 bude knihovna uzavřena
z důvodu malování, výměny koberce a celkové revize knih. Děkujeme za pochopení.
Věra Vykoupilová, knihovnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SBĚR PAPÍRU
Ve dnech 23. a 24. dubna 2018
proběhla u školy v Kostelci na
Hané pravidelná sběrová akce
papíru. Zapojeny byly všechny
třídy školy. Spoustu papíru přinesli
sami žáci, ale nejvíce jako obvykle
přivezli jejich rodiče. Sběr
zajišťovala
firma
Metalšrot
z Prostějova, která nabídla nejlepší
výkupní cenu. Na místě samém pak
pomáhali žáci 8. a 9. ročníků.
Celkově se v rámci této akce nasbíralo 17 440 kg papíru. Nejvíce papíru letos
nasbírala spolu s rodiči třída 4. B, na druhém místě se umístila 3. B a na bronzové pozici
1. A. Gratulujeme a těšíme se na další podobnou akci.
Václav Kubeček
PEVNOST POZNÁNÍ
V pátek 27. dubna 2018 se
vybraní žáci osmých a
devátých
tříd
zúčastnili
školního programu v Pevnosti
poznání v Olomouci. V
chemické laboratoři sami
poznávali krásu redoxních
reakcí, v expozici Světlo a
tma prohloubili své znalosti z
fyziky.
Děkujeme Pevnosti poznání Olomouc za krásný program, příští rok určitě pojedeme
zase!
Václav Slovák
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DEN ZEMĚ
V polovině
května
proběhla
v prostorách sportovního areálu u nové
školy akce pro žáky I. i II. stupně ke
Dni Země, pořádaná ve spolupráci
s Ekocentrem IRIS Prostějov. V pátek
11. května si nejprve různé
přírodovědné, manuální a sportovní
aktivity vyzkoušeli žáci II. stupně,
v úterý 15. května pak žáci I. stupně.
Program byl velmi pestrý a zajímavý. Žáci se dozvěděli mnoho nového
z přírodovědných oblastí, ale nejen těch. Zasportovali si, zasoutěžili si, pobavili se.
A také měli možnost se poznat trochu jinak, než ze školních lavic.
Bylo celkem osm stanovišť – znalosti o půdě, netradiční sporty, poznávačka
(poznávání rostlin a živočichů v ekosystémech podle obrázků), skládání puzzle ve
skupinkách, Indiáni (žáci poznávali předměty z kůže a vyráběli si náramky a záložky),
přírodniny – ke každému písmenu abecedy najít a přiřadit jednu přírodninu z okolí, dále
botanika a stezka pro žáky 4. a 5. ročníku. Program pro starší děti z II. stupně byl
obdobný. Děkujeme organizaci IRIS za příjemně strávené dopoledne.
Marie Zelinková
ÚČAST V PROJEKTU AKTIVNÍ ŠKOLA
V rámci zlepšování podmínek výuky našich žáků jsme se
rozhodli zapojit do projektu Aktivní škola. V minulých letech
již naše škola tohoto programu úspěšně využívala. Jeho
přínos spočívá v možnosti procvičit se žáky nejen učivo a
znalosti, ale také využít moderních diagnostických metod ke
zlepšení třídního a školního klimatu. Roční licence pak
zahrnuje nejen přístup pro pedagogy a žáky, ale také pro
jejich rodiče. Do programu se lze pohodlně dostat přes
internetové stránky www.proskoly.cz ze školy nebo z domu.
Oldřich Bezdomnikov
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KROUŽEK „VESELÁ VĚDA“
Blíží se nám konec školního roku a s ním i konec kroužku Veselé vědy, který letos
probíhal ve dvou středečních termínech - první hodinu pro žáky 1. třídy a další hodinu
pro žáky 2 - 5. třídy, přímo ve škole v době fungování družiny. Rodičům tak odpadlo
vyzvedávání a převážení dětí po městě, což je v dnešní době jistě velká úleva.
Veselá věda funguje šestým rokem a vychází tak
vstříc požadavkům rodičů na bohatší nabídku
volnočasových aktivit pro děti. Kromě kroužků
zaměřených sportovně, umělecky či jazykově, tak
mají děti příležitost věnovat se i přírodním vědám.
Pokusy z chemie, biologie nebo fyziky jsou
přizpůsobeny věku dětí. Děti si tak hravou formou
spojují zážitky z experimentování na kroužku, se
zkušeností z běžného života a přichází na kloub tomu, jaké je pozadí a vysvětlení toho,
co běžně znají a používají. Cílem je poskytnout dětem prostředí, kde mohou svou touhu
pro zkoumání světa svobodně projevit.
Lektoři jsou průvodci dětí, nabízejí jim osvědčený postup, ale zároveň je podporují
v experimentování, v objevování vlastních cest. Chybu nehodnotíme jako chybu, ale
jako příležitost k poučení, ke zjištění, co se stalo a proč. Děti se učí prostřednictvím
vlastního prožitku a zkušenosti. Věříme, že vlastní zkušenost je silnějším nositelem
informací, než sledování toho, jak pracuje někdo jiný, ať už spolužák, učitel nebo
virtuálně v TV či na internetu. Podobné aktivity pro děti jsou velmi vítané i samotnými
školami a pedagogy. Přeci jen - děti, které se nadchnou pro chemii, biologii a fyziku už
na prvním stupni, jsou pak pro učitele lepšími partnery než ti, kteří jejich hodiny v
lepším případě jen otráveně “přežijí”. Jsme samozřejmě v mnohem snadnější pozici
než učitelé, u nás jsou pokusy opravdu zábava. A děti vědí, že je na konci nečeká žádný
test ani zkoušení. Snad se nám ale daří vylepšit pro učitele odborných předmětů
startovní čáru – připravit pro ně děti motivované a natěšené.
V tomto školním roce naše kroužky navštěvuje více než 3 500 dětí a zájem každým
rokem roste. Rodiče si jsou dobře vědomi toho, že podporovat dítě v jeho zájmu
o přírodovědné obory je opravdu investice do budoucnosti. Z málokoho bude jednou
hráč florbalu, tanečnice nebo houslista, ale lékařů, chemiků, techniků a dalších
odborníků bude potřeba pořád více.
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Minulý rok oslovila Veselou vědu ke spolupráci
Akademie věd ČR. Jako každý rok pořádala AV ČR
Veletrh vědy, kde se prezentují jednotlivá vědecká
pracoviště a snaží se tak veřejnosti přiblížit svoji činnost
a populární formou ukázat pokroky, kterých česká věda
dosahuje. Velkou část návštěvníků veletrhu tvoří rodiny s
dětmi a školní třídy, pro které jsme připravili a zajistili
vědeckou hernu.
A co s malým badatelem o prázdninách? V termínu od 9. do 13. července 2018
připravujeme v Kostelci na Hané pro malé badatele ve věku 5 – 12 let příměstský tábor,
kde se děti dostanou nejen k pokusům, ale také ke hrám a odpočinku - prostě prázdniny,
jak mají být. Tábor se koná od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin. Je zajištěn
teplý oběd a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet. Cena tábora je
390,- Kč/den, tj. 1 950,- Kč/týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny, poté cena
jednoho dne je 490,- Kč. Registrace na: https://tabory.veselaveda.cz/registrace.php
nebo na tel. 604 823 097.
Letošní rok jsme si moc užili a těším se na děti v příštím školním roce - předběžná
registrace bude spuštěna již v červnu na stránkách www.veselaveda.cz.
Jana Krejčí

„UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“

Dne 7. dubna 2018 se v našem městě
uskutečnil v pořadí čtvrtý ročník
dobrovolnické úklidové akce, která se pod
názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
konala na mnoha místech po celé České
republice.
V hlavní úklidový den spojili své síly pořádající TJ Sokol Kostelec na Hané, Junák Středisko Petra Bezruče, mladí myslivci, rodiny s dětmi i jednotlivci. Během sobotního
dopoledne vyčistili od odpadků cyklostezku, okolí silnic ve směru na Prostějov
a Čelechovice na Hané, břehy Romže i svodnici poblíž cesty na Hluchov.
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Kromě úklidu byla prořezána zelená turistická trasa vedoucí Romží, přes kterou
ležely popadané stromy. Přibližně 70 dobrovolníků shromáždilo za několik hodin práce
14 m³ odpadu o váze 1 570 kg. Malou odměnou za jejich úsilí bylo závěrečné
občerstvení spojené s posezením u ohně.
Akce se uskutečnila za finančního přispění Lesů České republiky - Lesní správa
Prostějov, TJ Sokol Kostelec na Hané a za podpory FC Kostelec na Hané. Organizaci a
odvoz zajišťoval Petr Bureš. Poděkování patří všem zúčastněným a vlastně i těm, kteří
se chovají odpovědně a neznečišťují veřejné prostředí.
František Smutný ml.

KULTURA V OBCI
SETKÁNÍ KOSTELCŮ V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
V sobotu 26. května 2018 se
uskutečnilo XXVII. Setkání Kostelců
ČR v Kostelci nad Černými lesy.
Setkání se zúčastnili zástupci 11-ti
Kostelců z celé České republiky
a jednoho zástupce ze Slovenské
republiky, a to pořádající Kostelec nad
Černými lesy, Kostelec u Stříbra,
Kostelec u Kyjova, Kostelec na Hané,
Kostelec nad Orlicí, Červený
Kostelec, Kostelec nad Labem, Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Holešova,
Kostelec nad Vltavou, Kostelec u Jihlavy a Kostoloc. Současně
s 27. Setkáním Kostelců probíhal 30. Tradiční keramický den. Keramické výrobky zde
nabízelo vice jak 200 výrobců z celé České republiky.
Setkání kostelečáků začalo průvodem od místního hřbitova směrem do centra města
až na druhé nádvoří kosteleckého zámku, kde všechny přítomné přivítal starosta
pořádajícího Kostelce Jiří Kahoun a prezident Kostelců Jan Nejedlo - zakladatel těchto
setkání. Po slavnostním zahájení začal bohatý kulturní, sportovní a společenský
program.
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Zástupci Kostelců mohli mezi sebou soutěžit v hasičské soutěži, ve střelbě,
kuželkách, florbalu, pro děti byl připraven liniový závod v orientačním běhu. Během
celého dne návštěvníci setkání Kostelců mohli navštívit výstavu Jana Nejedla „Kostelce
v Kostelci“.
Z našeho Kostelce se kromě vedení města
zúčastnili setkání hanácké folklorní soubory
Kosíř a Malý kosíř, hasiči a florbalisté. Jak
skončili naši zástupci ve sportovních soutěžích?
Florbalisté vyhráli turnaj a hasiči skončili druzí.
Vystoupení našich souborů mělo velký úspěch.
Město Kostelec na Hané děkuje všem našim
zástupcům, kteří nás reprezentovali na tomto
setkání a jako poděkování se pro letošní rok rozhodlo výše uvedeným spolkům
poskytnout menší finanční dar.
Příští rok se XXVIII. Setkání Kostelců uskuteční v Kostelci u Jihlavy.
František Horák, starosta města

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
POZVÁNÍ NA POUŤOVOU NEDĚLI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO
Poslední neděli v červenci budeme v kostelecké farnosti slavit našeho patrona
svatého Jakuba Staršího. Jeho svátek připadá na středu 25. července, proto následující
neděle 29. července bude nedělí pouťovou. V dřívějších dobách nešlo
během rozdělaných žních zanechat práce a slavit hody, čas oslav se raději přesunul až
po ukončení sklizně a mohlo se slavit spolu s „dožínky“. Dnes jsou však letní polní
práce a včasná sklizeň obilí téměř výhradně doménou moderních strojů zemědělských
společností, proto se mohou oslavy kosteleckého patrona uskutečnit v době jeho svátku.
K uctění svatého Jakuba bude ve farním kostele sloužena v půl desáté slavnostní mše
svatá, jejíž celebrantem je Mons. Vojtěch Kološ z Arcibiskupství olomouckého. Svým
zpěvem doprovodí mši svatou Svatojakubský chrámový sbor pod vedením Karla
Vlacha. Na svátostné požehnání je možné do farního kostela přijít od dvou hodiny
odpoledne.
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Nejen duchovní program, ale i kulturní odpoledne patří již
neodmyslitelně ke konání Jakubské pouti. I letos je ve farním
areálu od půl třetí naplánován bohatý program, kterým nás
provede František Smutný – moderátor a tradiční tvář farní akce.
Během pouťového odpoledne uslyšíme hudební skupinu
AKVAREL s Jitkou Pluháčkovou. Krásné písničky s jejich
pestrého repertoáru jistě potěší všechny pouťové návštěvníky. Že
je ve zdravém těle zdravý duch, nám potvrdí „Věrná garda“
kosteleckých sokolek, která vystoupí s připravovaným nácvikem
ke konání XVI. všesokolského sletu pořádaného Českou obcí
sokolskou u příležitosti oslav 100. výročí založení samostatného
Československého státu. Trochu v jiném duchu, i když také
plného pohybu, bude ukázka dovedností psích miláčků od
manželů Mlčochových. Také se objeví místní řemeslníci,
u kterých si můžete popovídat a zakoupit důkazy jejich zručnosti.
Pro děti vyroste na farní zahradě skákací hrad a budou se také moci zapojit do plnění
různých úkolů na připravených stanovištích se sladkou odměnou. Pro všechny
návštěvníky pouťového odpoledne je připraveno bohaté občerstvení, že naše chuťové
pohárky budou přetékat!
Na zajištění odpoledního programu Svatojakubské pouti přispívá Město Kostelec na
Hané finanční dotací, aby tak podpořilo kulturní dění v našem městečku, za což srdečně
děkujeme všem zastupitelům. Poděkování směřuje také všem, kteří se na konání
Svatojakubské pouti podílí svou pomocí.
Za pastorační radu farnosti Jiří Vrba

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
Aerobic maraton
V sobotu 13. května 2018 od 9.00 hodin pořádal TJ Sokol Kostelec na Hané, oddíl
aerobicu - „Aerobic maraton“. Sešlo se nás 18 včetně 3 lektorek a všechny zdatné
cvičenky zvládly odcvičit 3,5 hodiny.
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Nejdříve jsme začali blokem zumby
s aerobicem pod vedením Zuzky Nedomové. Po
krátké přestávce jsme posilovali se Zdeničkou
Parákovou a nakonec jsme se protáhli pomocí
jógy s Ivankou Jahodovou. Přijela si s námi jako
každý rok zacvičit i děvčata z Prostějova. Akce
se velmi vydařila, všichni odcházeli unavení, ale
spokojení.
Za TJ Sokol Kostelec na Hané, oddíl aerobicu Veronika Kocourková

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
SPORTOVNÍ PLES SE OPĚT VYDAŘIL
Poslední ples v Kostelci na
Hané
je
tradičně
ten
SPORTOVNÍ. Sokolovna k naší
potěše byla zaplněna do
posledního místečka. Byl jsem
moc rád, že jsem mohl přivítat
milé hosty a osobnosti exposlance pana MUDr. Pavla
Holíka, náměstka hejtmana
olomouckého
kraje
a místostarostu města pana
Ladislava Hynka, místostarostku
města Michaelu Sontákovou.
Ples zahájily dvě němčické krasojezdkyně, ověnčené titulem mistryň České
republiky v žákovských kategoriích. Tradičně velmi bohatá tombola s wellness pobyty,
kamerami, telefony, létajícím dronem, zahradní technikou, a očekávanou první cenou leteckým zájezdem k moři, kterou věnovali tito sponzoři - Agro Haná, CPA Travel
a házenkáři Kostelce a Centra Haná, nenechávala nikoho chladným.
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Chtěl bych poděkovat touto cestou všem zúčastněným, rovněž sponzorům
a přispěvatelům do tomboly a rovněž všem organizátorům této vydařené kulturněspolečenské akce. Výtěžek bude použit na rozvoj házenkářské mládeže. Věřím, že jste
se všichni dobře bavili a v březnu 2019 se na Vás budeme opět moc těšit.
HÁZENÁ – MUŽI
Muži sezónu 2017/2018 ukončili úspěšně
Po podzimní části sezony 2017/2018 byli házenkáři ve druhé lize o jeden bod na
4. místě. Začátek jarní části příliš optimistický nebyl. Nečekané ukončení aktivní
činnosti K. Diviše a J. Vymětala rovněž nepřineslo příliš klidu a pohody při vstupu do
jarní části sezóny. Především v obranné činnosti se díry zacelovaly hodně špatně. To se
ukázalo hned v prvním zápase s Ivančicemi, které nás jednoznačně přehrály. Jsem rád,
že i přes zdravotní potíže nám pomohl v některých zápasech Lukáš Říčař, i když
tréninkový výpadek byl znát. Ovšem pozvedl svým přístupem týmového ducha a to bylo
velmi důležité.
Následoval zápas u lídra soutěže, který má ambice na postup do I. ligy. Zápas měl
zcela jiný průběh, než domácí předpokládali. První poločas jsme sice prohráli, ovšem
výkon v druhém, především v obraně a skvělým Varhou v bráně, vypadal úplně jinak.
Maloměřice jsme dostali pod tlak a chvíli před koncem jsme vedli o branku. Bohužel
závěr jsme nezvládli, jak jsme si představovali, a prohráli o branku. Následovalo
povinné vítězství doma s Bohunicemi.
Bohužel pak začala herní krize sérii tří porážek. Nejvíce nás může mrzet ta s Telnicí,
která nás stála 3. místo v konečné tabulce. Výhra v derby s Prostějovem a především
týmový výkon a soudržnost celého manšaftu nás povzbudila a ve zbylých pěti zápasech
jsme slavili vítězství. Roli lídra převzal Honza Smékal a svým výkonem strhl i zbytek
mančaftu. Brankářskou formou ho doplňoval Honza Mayer a Pavel Navrátil, který
v utkání s Prostějovem a Juliánovem téměř zavřel bránu. Po téměř roční absenci se
vrátil k aktivní házené Honza Oščádal a dobrou tréninkovou účastí se zápas od zápasu
zlepšoval. Po zranění Davida Kopečného na něm ležela tíha jedničky pivota a jako by
se na tomto postu našel. Byl velmi platný i v obranné činnosti a na středu se skvěle
doplňoval s Honzou Smékalem i Rosťou Podhrázským. Důležité ovšem bylo, že se
v průběhu sezóny začleňovali do týmu mladíci, Lukáš Varhalík, Michal Nevrla a Adam
Kolář a stali se jeho platnými členy a příslibem do budoucna.
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Kádr družstva v jarní části sezóny 2017/2018 tvořili: Pavel Navrátil, Jan Mayer,
Tomáš Varha, Jindřich Prášil, Martin Popelka, Václav Prášil, Tomáš Hochvald, Pavel
Přikryl, Radomír Válek, Filip Dořičák, Rostislav Podhrázský, David Kopečný, Lukáš
Říčař, Jan Oščádal, Martin Švec, Jan Smékal, Marek Dostál, Milan Varhalík, Lukáš
Varhalík, Adam Kolář, Michal Nevrla, Aleš Kiš, David Palička, Petr Kocourek. Trenér
David Ševčík, Milan Varhalík, vedoucí družstva Lukáš Chalupecký.

Jméno

Počet
zápasů

Počet branek

Vyloučení

diskvalifikace

Hochvald T.

10

3

0

0

Prášil V.

17

25

2

1

Diviš K.

8

18

7

2

Popelka M.

20

30

9

0

Smékal J.

20

131

13

2

Dostál M.

15

29

0

0

Kopečný D.

19

13

13

1

Pohrázský R.

22

67

20

2

Vymětal J.

5

9

3

0

Nevrla M.

14

12

0

0

Švec M.

22

89

5

0

Kolář A.

10

8

3

0

Prášil J.

12

12

2

0

Oščádal J.

4

4

3

0

Říčař L.

5

5

6

1

Mayer Jan

20

1

0

0

Navrátil P.

20

0

0

0

Kocourek P.

5

7

0

0

Varhalík M.

9

15

4

0

Dořičák F.

6

38

0

0

Přkryl P.

8

40

5

1

Varhalík L.

14

42

7

1

Karvay O.

3

8

0

0
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Konečná tabulka 2. ligy mužů JM:

1

Maloměřice

22

20

1

1

713:471

41

2

Ivančice

22

15

2

5

661:519

32

3

Telnice

22

14

0

8

664:630

28

4

Sokol V. Meziříčí

22

11

2

9

559:535

24

5

Sokol Kostelec n/H.

22

12

0

10

618:619

24

6

SK Kuřim

22

10

1

11

620:632

21

7

SKKP Brno B

22

10

1

11

662:695

21

8

Napajedla

22

10

1

11

520:533

21

9

Bohunice

22

9

2

11

540:549

20

10

Sokol II.Prostějov

22

6

1

15

552:671

13

11

Juliánov

22

4

2

16

561:693

10

12

Dolní Cerekev

22

4

1

17

506:629

9

Házenkáři děkují svým sponzorů, přispěvatelům a příznivcům za podporu a věří,
že nám svoji přízeň zachovají i do budoucna.
Za výše uvedené články oddílu házené, družstvo mužů David Ševčík

HÁZENÁ – MLÁDEŽ
Minižáci mladší (ročníky 2009 - 2010)
18-ti členný hráčský kádr využil zimní přestávky v rámci krajské soutěže k přípravě
na novou sezónu a také k účasti na celé řadě turnajů.
Minižáci mladší: Ondřej Černý, Jakub Mlčoch, Jan Coufal, Martin Stuchlík, Martin
Schönfeld, Martina Zimmermannová, Patrik Stuchlík, Kateřina Čevorová, Zuzana
Fojtíková, Monika Vaňková, Jakub Kouřil, Matyáš Lavica, Veronika Jedličková,
František Feit, Marie Polednová, Richard Löffler, Jan Šandera, Valérie
Albrechtová
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BOBO CUP Velká Bystřice 24. - 25. února 2018 - 1. místo
Naší kategorie se zúčastnilo celkem 9 družstev. Podle herního systému ,,každý s
každým" nás čekalo ve dvou dnech osm zápasů, přičemž v sedmi z nich se nám podařilo
zvítězit a jeden zápas skončil remízou, což nám přineslo kov nejcennější.
Kostelec na Hané - Sokol Prostějov
Kostelec na Hané - SK Žeravice
Kostelec na Hané - Velká Bystřice ,,A"
Kostelec na Hané - Velká Bystřice ,,B"
Kostelec na Hané - Telnice
Kostelec na Hané - Ivančice
Kostelec na Hané – Kuřim
Kostelec na Hané - Cement Hranice

15:10
21: 3
17:13
18:12
11:11
23: 5
24: 9
19: 4

Ssport Cup Nové Veselí, 11. března 2018 - 1. místo
Jízda na zlaté vlně pokračuje. Po té, co se jim podařilo vyhrát ve vlastní skupině,
postoupili do bojů o „bednu" a i z této fáze turnaje vyšli jako vítězové. Všechny děti do
jednoho odvedly na palubovce výbornou práci a i díky tomu své soupeře přehrály
poměrně jednoznačně.
Havlíčkův Brod B - Kostelec na Hané B
Kostelec na Hané B - Nové Veselí D
Telnice B - Kostelec na Hané B
Žďár nad Sázavou B - Kostelec na Hané B
Kostelec na Hané B - Malacky B
Kostelec na Hané B - Velké Meziříčí C

3:15
19: 5
8:14
6:14
12: 5
13: 7

Slovo trenéra: "Po tomto rozhodně papírově těžkém turnaji
musím s hrdostí smeknout před svým týmem. S tak zodpovědným
přístupem všech hráčů především ve finálové fázi turnaje jsem se
za celou řadu i často velmi úspěšně absolvovaných turnajů ještě
nesetkal. Tohle byla naprosto spanilá jízda, o níž se mi ani v
nejrůžovějším snu nezdálo."
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Jarní turnaj v Telnici, 14. dubna 2018 - 2. místo
Tentokrát jsme zavítali na ,,horkou půdu", neboť pořadatelem nebyl nikdo jiný než
náš největší rival z posledních turnajů - Sokol Telnice. Vyjma našich miniházenkářů
a samozřejmě domácích se přijely poprat o stupně vítězů i týmy z Velké Bystřice,
Náchoda, Kuřimi, Dukly Praha, Malacek (ti měli dvě mužstva) a Bratislavy. Hrálo se v
systému ,,každý s každým“. Velká Bystřice byla našim prvním soupeřem a nutno dodat,
že zároveň i jediným přemožitelem. Naštěstí se podařilo tuto prohru překonat, poučit se
z chyb a pak už na nás čekaly jen vítězné zápasy, kdy je třeba naopak vyslovit týmu
pochvalu za výborný výkon proti Telnici a Náchodu. Díky vzájemnému zápasu s
Velkou Bystřicí (ta utrpěla rovněž jednu porážku - od Náchoda) jsme si nakonec z
Telnice odvezli 2. místo.
Playminihandball 2018 Stupava, 18. - 20. května 2018 - 1. místo
Zúčastnili jsme se jednoho z největších mezinárodních turnajů na Slovensku
"Playminihandball". Turnaj hostil kategorie 2009/2010 smíšené (naši MINI ml.),
2008/2007 chlapci a 2008/2007 dívky. Celkem bylo na turnaji 800 dětí a jen naší
kategorie se účastnilo 20 družstev ze Slovenska, ČR a Chorvatska.
20 týmů bylo rozděleno do 2 skupin. Svoji skupinu jsme vyhráli. Semifinále jsme si
pak zahráli s vítězem Telnického turnaje (14. dubna 2018) s v poslední době špičkovou
Velkou Bystřicí. Tu jsme po velké bitvě porazili 7:5 a šli jsme do finále. Pořadatelé
finálové zápasy vyšperkovali do atmosféry ligy mistrů s představováním hráčů
a přímým přenosem na internetu. Čekaly nás výborné holky z Dunajské Stredy, které
vyhrály svoji základní skupinu. Po vyrovnaném úvodu a naprosto precizní obraně z naší
strany jsme začali přidávat góly. Soupeř velmi špatně snášel naši důslednou obranu
a začal chybovat. To byla voda na náš mlýn a prostor pro kombinace a krásná
zakončení. Výsledek 9:4 a naprosto neuvěřitelné první místo pro Kostelec na Hané se
skóre za celý turnaj 157:39, aniž bychom ztratili jediný bod.
Naprosto výjimečným úspěchem je i fakt, že jsme se stali napříč kategoriemi
nejúspěšnějším týmem z ČR. Žádný jiný český tým se neumístil na stupních vítězů i
přes velmi silné zastoupení. Aby toho nebylo málo, kostelecký Jan Coufal se stal
nejlepším střelcem turnaje. Velké poděkování patří rodičům a klubu, bez jejichž pomoci
a podpory by bylo absolvování turnajů, ale i veškerá snaha nás trenérů značně obtížné.
A samozřejmě děkujeme všem, kteří nám fandí.
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I Váš syn/dcera/vnuk/vnučka může být součástí našeho týmu. I on/ona se může již
brzy účastnit podobných házenkářských akcí i on/ona může zakusit pocity vítězství,
nových kamarádství, sounáležitosti s týmem, radost z pohybu, ze hry, rychlosti, akce,
kličky, vstřelené branky. Tohle je příležitost pro vaše děti, pro děti, které se narodily v
roce 2010 - 2011. Naše tréninky jsou ve středy od 16.30 do 17.30 a v pátky od 15.30 do
16.30 hodin. Kontaktní e-mail: patrik.coufal@seznam.cz, mobil: 774 879 242.
Fotka z vítězného turnaje ve slovenské Stupavě:

Zleva hráči: Jan Coufal (3), Patrik Stuchlík (8), Marie Polednová (6), Ondřej
Černý (7), Zuzana Fojtíková (14), Martin Schönfeld (5) a Martin Stuchlík (12),
trenér - Patrik Coufal
Za oddíl házené, minižáky mladší Patrik Coufal
Minižáci starší
Jarní část sezóny začala starším „minikům“ turnajem v Hranicích 7. dubna 2018,
který kluci ovládli suveréním způsobem. Dále pokračovala domácím turnajem, na
kterém se ukázalo, že největším a nejspíš i jediným vážnějším konkurentem bude tým
Tatranu Litovel. To se potvrdilo i na dalších kláních, na nichž se s Litovlí setkali.
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První čtyři turnaje jsme se museli obejít bez zraněného Iva Papouška, který si
začátkem přípravy zlomil prst, a také jsme se potýkali s častými nemocemi. Z mladších
„miniků“ jsme byli doplněni třemi zkušenějšími hráči, takže na turnaje máme vždy
připraven plný počet hráčů. Jak jsem již uvedl, patříme spolu s výše uvedenou Litovlí
k nejlepším týmům v soutěži, která byla zakončena tradičním Superfinále, jež letos
hostil Uničov, který zažívá znovuzrození slávy uničovské házené. Tento velký turnaj
proběhl 16. června 2018.
Jako vždy bych chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují
kosteleckou házenou a zejména ty nejmenší. Vedení oddílu, městu Kostelec na Hané,
sponzorům, svým trenérským kolegům a rodičům.
Za oddíl házené, starší mini Ivo Chalupecký
Mladší žačky
Jarní
část
sezóny
2017/2018 začalo družstvo
mladšího žactva kondiční
přípravou v půlce měsíce
ledna, kde byl důraz kladen
obzvláště na hrubou sílu.
V únoru a březnu jsme se
věnovali zejména práci s
míčem
a
rozvoji
individuálních
činnosti
jednotlivce.
Herní průpravu družstva
jsme si prověřili turnaji v
Kostelci na Hané, Prostějově a v Senici na Hané. Stabilní základ tvoří 14 hráček, které
se snaží v rámci svých možnosti poctivě docházet na tréninky, za což bych jim chtěl
touto cestou moc poděkovat. Trenérská dvojice pracuje ve složení Miloš Dofek a
Zbyněk Zavadil.
Za oddíl házené, mladší žačky Miloš Dofek
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FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
ROK 2018 V FC KOSTELEC NA HANÉ POHLEDEM ZMĚN A NOVINEK
S příchodem jara se zazelenal i náš fotbalový trávník, a tak jsme mohli začít sbírat
první letošní body. Hráčský kádr jednotlivých družstev nedoznal po zimní přestávce
změn, a tak mohli kluci navázat na úspěšný podzim. Bohužel vinou hned několika
zranění nastaly problémy s nedostatkem hráčů, a tak se po zbytek jara lepila sestava, jak
A mužstva, tak i Béčka. Nicméně kluci bojovali a i přes nedoléčené šrámy předváděli
fanouškům dobré a také vítězné výkony.
Kde ovšem nastala během jara v klubu změna, tak to bylo v jejím vedení. Po
dlouholetém působení na pozici předsedy klubu se rozhodl dál nepokračovat v jeho
vedení Stanislav Píchal a předal tak pomyslné žezlo mladší generaci s dostatkem síly
a energie. Novým předsedou klubu se stal dosavadní místopředseda Vladimír Staněk,
místo něj pak novým místopředsedou další kostelecký rodák a fotbalový nadšenec Petr
Merta. 13 let, tak dlouho byl Standa předsedou klubu a všechny jeho fotbalové úspěchy
a přínosy by vydaly na celý další článek. Jeho dlouholetá práce je vidět v celém areálu
a díky jeho úsilí má Kostelec na Hané fotbalový areál, který nám závidí široké okolí.
Za svého působení se mu tak podařilo rozšířit sportoviště o dvě tréninková hřiště,
zrekonstruovat šatny, ale také celkové zvelebit a oživit fotbalový areál. A nejen to,
Standovi se podařilo obklopit se a přivést do klubu spoustu schopných lidí a osobností,
kteří si vybudovali k místnímu klubu vztah a pomáhají tak v jeho dalším rozvoji. Díky
tomuto přístupu a celkovému úsilí pak přišly ruku v ruce i úspěchy klubu, které začaly
postupem ze okresního přeboru do 1.B třídy v roce 2007 a skončily loni úspěšným
tažením do 1.A třídy. Klub však směřoval dostatek svých sil i do své mládeže, díky
čemuž má FC Kostelec na Hané nejen početnou a úspěšnou mládežnickou základnu,
reprezentující klub v různých výběrech okresu a kraje, ale také své odchovance
v mužské kategorii. Nezbývá, než Standovi i touto cestou opět za vše moc poděkovat
a popřát mu mnoho zdaru!!!
A jaké nás čekají další novinky v roce 2018? Tak popořádku. V sobotu 23. června
uvítá náš areál novou velkou sportovní akci s názvem „Hořava Cup“, turnaj v malé
kopané, kterého se účastní současné i bývalé sportovní ikony z různých sportů
(převážně z hokeje). Na turnaj dorazí různé osobnosti a rozhodně půjde o mimořádnou
událost. Pro návštěvníky budou pořadateli připraveny stánky s občerstvením, pro děti
skákací hrady a skluzavka.
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Ve dnech 21. - 22. července
se pak uskuteční tradiční
Hanácká kopačka - fotbalový
turnaj žen v malé kopané opět
s mezinárodním
obsazením.
Sportovní
den
vyvrcholí
večerní diskotékou.
Ve stejný den 21. července
uspořádají v areálu svůj turnaj
rovněž i místní amatérští
volejbalisté
smíšených
družstev, takže bude rozhodně na co koukat. Hodový víkend 24. - 26. srpna přinese
v pátečním večeru jednu novinku, a to promítání letního kina pod širým nebem v areálu
fotbalového klubu. Program bude ještě upřesněn, ale již teď se můžete společně s dětmi
těšit na nějakou hodovou rodinnou oddechovku. Sobota pak patří opět tradiční hodové
zábavě a neděle fotbalovému utkání.
Po skončení fotbalové sezóny opět připravujeme „Fotbalový galavečer“, určený
zejména dětem, jejich rodičům a příbuzným, jako poděkování za jejich práci a podporu
v uplynulém roce. Závěrem děkujeme za podporu i všem fanouškům a přátelům
kostelecké kopané a těšíme se na viděnou!
Za FC Kostelec na Hané Lubomír Baláš, sekretář

JSDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět po několika měsících přispět pár řádky o činnosti místního
hasičského sboru.
Téměř všichni jsme před půl rokem prožili poklidné svátky vánoční a oslavili vstup
do nového roku. První akcí v roce 2018 bylo pořádání hasičského plesu. Účast na plese
byla vysoká, a proto ho lze pokládat za vydařený.
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V měsíci dubnu, tak jako v letech minulých jsme organizovali sběr železného šrotu,
kdy se nám podařilo nasbírat kolem 6 tun železa. Ke konci měsíce jsme se podíleli na
pořádání akce „Pálení čarodějnic“. Od loňského roku každé páteční odpoledne probíhá
kroužek mladých hasičů. Zde patří velké poděkování všem členům, kteří se na
fungování kroužku jakýmkoliv způsobem podílejí.
Ve druhé polovině roku bychom chtěli uspořádat další ročník soutěže „O hanáckó
sekyrko“, podzimní sběr železa a nemělo by být výjimkou ani spolupořádání Mikuláše.
Rád bych přidal i pár řádek o naší zásahové jednotce. Ke dni 13. května 2018 má
naše jednotka za sebou 14 zásahů. Na první výjezd se v letošním roce nečekalo opravdu
dlouho. Siréna se rozhoukala hned 3. ledna nad ránem a všichni jsme vyrazili k hašení
požáru v našem městě. Bohužel do stejné ulice jsme se museli vrátit ještě téhož měsíce
opět k požáru. Naštěstí v obou případech šlo o škody materiální a nikdo nebyl zraněn.
V žebříčku nejzávažnějšího zásahu letošního roku se stále drží rozsáhlý požár tiskárny
v Prostějově, který vypukl koncem ledna v ranních hodinách. Tehdy jsme na místo
vyjeli dvěma vozy a strávili tam náročných 9 hodin, kdy téměř veškeré hasební práce
probíhali v dýchací technice. A aby to nebylo jen o zásazích, tak je třeba připomenout i
údržbu zásahové techniky, která je trošičku naší bolístkou, protože bohužel již zastarává
a občas se objeví nějaké drobné závady.
Závěrem bych chtěl připomenout stále trvající sucho a tím spojená rizika vzniku
požáru. Raději se s vámi uvidíme u nějaké společenské akce nežli u požáru, kdy může
velmi snadno dojít nejen k materiálním újmám. Proto, buďte opatrní a v případě
nejhorším volejte 150.
Za SDH Kostelec na Hané Michal Pospíšil
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Inzerát
.sppv.cz
Reklama Strojírny
wwwProstějov!!!

svářeč
zámečník
obsluha CNC
dělník
mistr výroby
náborový příspěvek až
24.000 Kč

STABILNÍ
ZAMĚSTNAVATEL
Telefon28- 582 301 664
paní Gregovská

Kroužek „Veselá věda”

„Ukliďme svět, ukliďme Česko”

27. Setkání Kostelců v Kostelci nad Černými lesy - florbal 1. místo, hasiči 2. místo

27. Setkání Kostelců - soubor Kosíř

TJ Sokol Kostelec n.H.-HK – minižáci

588 882 111
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