
      

Zpráva o činnosti občanského sdružení Lepší Kostelec o.s. 
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 

 
 
    Občanské sdružení vzniklo zápisem do registru Ministerstva vnitra ČR dne 6.4.2007 
(registrováno pod č.j. VS/1-1/67224/07-R) . 
Sídlo sdružení je Smržická 884, 79841 Kostelec na Hané (v roce 2008 bude snaha členů sdružení 
zajistit nové sídlo společnosti – budou vedená jednání s Městem a se Sokolem v Kostelci na 
Hané) 
Toto sdružení je složeno z dobrovolníků města Kostelce na Hané, kterým není lhostejný kulturní 
a společenský život. 
Stav k 31.12.2007: 
    Výbor sdružení  (na základě rozhodnutí Členské schůze ze dne 15.5.2007): 

- Jitka Staneková 
- Irena Kocourková 
- Jozef Stanek 

    Předsedou sdružení ( na základě rozhodnutí výboru ze dne 15.5.2007) je Jozef Stanek. 
    Revizní komise: 

- Irena Kocourková 
- Roman Kocourek 

    Pokladník: 
- Jitka Staneková 

 
 
INFO ZE STANOV OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ: 
 

Charakter sdružení: 

Sdružení je dobrovolným nevládním a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, v platném znění. 

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. 

Základní cíle sdružení: 

- práce s dětmi a mládeží 

- tvůrčí využití volného času 

- aktivní náplň volného času členů sdružení a dalších cílových skupin 

- provozování obecně prospěšných činností a akcí v oblasti kultury, školství, turistiky, tělovýchovy a volnočasových 

aktivit dětí, mládeže a dospělých 

- shromažďování darů od organizací a občanů a jejich následné poskytování na konkrétní charitativní účely v 

oblasti kultury, školství a tělovýchovy 

- přispívání k ochraně životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturního dědictví ve městě a v jeho 

okolí 

- ochrana přírody a krajiny 

Formy činnosti sdružení: 

- volnočasové sportovní, kulturní a další aktivity s dětmi, mládeží a dospělými 

- osvětové, propagační, vzdělávací a aktivity v oblastech práce s dětmi a mládeží a ochraně přírody 

- pobytové osvětově vzdělávací akce a aktivity, programy volného času 

- kulturní, sportovní a další akce a aktivity pro členy sdružení a další cílové skupiny 



- organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek a 

kulturních památek ve městě a v jeho okolí  

- účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a kulturního 

dědictví ve městě a v jeho okolí 

- činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny 

   Na činnost sdružení dohlíží revizní komise. 

 Místem činnosti je oblast Haná a zejména město Kostelec na Hané a jeho okolí. 

 
 
Občanské sdružení provedlo roční účetní uzávěrku k 31.12.2007 dne 21.3.2008. 
Účetní informace: 

- pokladna (stav k 31.12.2007)  ….   3 898,- Kč 
- bankovní účet sdružení nemá 
- náklady celkem    ….  9 480,- Kč 

- spotřeba materiálu (na akce)  ….   8 541,- Kč 
- ostatní náklady          ….      550,- Kč 
- poskytnutý příspěvek (školka) ….      389,- Kč 

-   výnosy celkem   …. 13 378,- Kč   
- příjem z pořádaných akcí   ….   1 378,- Kč 
- přijaté příspěvky (dary)   …. 12 000,- Kč 

- účetní výsledek     ….   3 898,- Kč 
 

Přijaté dary v roce 2007: 
- rodina Staneková   … 10 000,- Kč 
- rodina Doleželová   …   2 000,- Kč 

 
 
 V minulém roce , kdy začalo fungovat občanské sdružení (skupina lidí, dobrovolníků) 
pod názvem LEPŠÍ KOSTELEC o.s. proběhlo několik akcí, s průměrnou účastí 120-150 dětí 
v doprovodu dospělých.  
Také svojí aktivitou přispělo k vybudování  dětského hřiště ve sportovním areálu za finanční 
podpory města a úpravě okolí dětského hřiště (výsadba, nátěr a osazení laviček). 
 
 

Významné akce v roce 2007: 
 
 

   
   Dětský den v Kostelci na Hané    

 
V neděli 27.5.2007 za slunného počasí proběhl DĚTSKÝ DEN, který společně organizovali : 

- FC Kostelec na Hané                          
- TJ SOKOL Kostelec na Hané    
- TJ SOKOL Kostelec na Hané - HK 
- Klub kuší SAVANA 
- Občanské sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. 



Pro děti bylo přichystáno 10 stanovišť s lehčími i obtížnějšími úkoly. Děti absolvovaly skok 
v pytli, hod balónem do brány, střelbu balónem do velké a malé brány, lov magnetických 
rybiček, hod šipkami, střelbu z luku, skládání zvířátek dle tvaru, kresbu skřítka, shazování 
kuželek a hod míčkem do bubáka. 
Po splnění úkolu a odevzdání startovního lístku v cíli dostaly děti malou odměnu. 
Dále je čekalo skákání ve skákacím hradě, které bylo hlavní atrakcí. 
Zábavného dětského odpoledne se zúčastnilo přibližně 180 dětí (z toho 154 soutěžících). 
 
 
 
 
 

     
Maratón v aerobiku   

   
 
 V sobotu 12. května 2007 proběhl 1. ročník maratónu v aerobiku v našem městě.  
Tři-hodinový maratón pořádalo občanské sdružení LEPŠÍ KOSTELEC a TJ SOKOL (ODDÍL 
AEROBIKU). 
Myšlenku uspořádat sportovní dopoledne s aerobikem napadlo organizátorky (Jitka Staneková a 
Irena Kocourková) z důvodu, že i v našem městě jsou dívky a ženy, které kromě „běžných“ 
činností a povinností si najdou čas a aktivně si zasportují-zacvičí. 
Protáhnout tělo, zacvičit si a otestovat svojí kondici a vytrvalost přišlo celkem  
25 aerobik-maratónců. 
Všechny zvládly celý program a to: 

- hodinu aerobiku pod vedením Katky Minaříkové 
- hodinu kalanetiky pod vedením Jitky Stanekové 
- hodinu powerjógy pod vedením Petry Hrubanové 

Dále do programu byla zařazená přednáška Ludmily Sedláčkové o zdraví a doplňcích stravy, 
která se částečně postarala o kvalitní pitný režim cvičenkyň. 
 
 
 
 

  
Lampiónový průvod a stezka odvahy

  
 
V sobotu 6. října ve večerních hodinách (začátek byl v 19.00 hod u penzionu SPORT) ve 
spolupráci občanského sdružení a fotbalového klubu. 
Na začátek všechny děti a dospělé přivítal kouzelník HUSOMOR se svojí družinou hodných 
čarodějnic a strašidel. Dále se představila Bílá paní. 
Po setmění se průvod za účasti cca 150 dětí v doprovodu dospělých vydal zadní branou 
sportovního areálu k domovu důchodců, kolem sokolovny, Tyršovou ulici směr přejezd za 
humna. Tam začínala stezka odvahy osvětlená svíticími dýněmi a svíčkami. Každé dítě na startu  
obdrželo startovní lístek „průkazku na stezku odvahy“, do které dostali po absolvování 
jednotlivých stanovišť otisk razítka. Na stanovištích (kontrolách) je čekali čarodějnice, kostlivec 
, strašidla a nakonec i Bílá paní.  
Akce byla ukončena v areálu fotbalového hřiště, kde byl pro děti, které absolvovaly celou stezku 
a prošly všechny kontroly malá odměna v podobě sladkostí (kostra lízátko nebo gumový jazyk 



s upírskými zuby)  a malého dárku (taštička nebo přívěšek). Pro všechny byl připraven oheň, na 
kterém si mohli účastnící opéct nějakou dobrotu, a dále malé občerstvení (čaj pro děti a pro 
dospělé svařák). 
O dobrou náladu v cíli se postaral také pan starosta, který všem zazpíval a zahrál na kytaru. 
 
 
 
 

   
Maratón v aerobiku   

 
 
 

 
V sobotu 17. listopadu 2007 proběhl 2. ročník maratónu v aerobiku v našem městě.  
Tři-hodinový maratón pořádalo občanské sdružení LEPŠÍ KOSTELEC a TJ SOKOL (ODDÍL 
AEROBIKU). 
Všechny zvládly celý program a to: 

- hodinu aerobiku pod vedením Petry Ježové 
- hodinu kalanetiky pod vedením Jitky Stanekové a Ireny Kocourkové 
- hodinu powerjógy pod vedením Petry Hrubanové 

Cílem maratónu bylo protáhnout tělíčko, zlehka zaposilovat, pobavit se a 
strávit příjemné sportovní odpoledne. 
 
 
 
 

   

 Mikulášská besídka

   
 
V neděli 2. prosince 2007 ve spolupráci s TJ Sokol, v místní sokolovně proběhla akce „Mikulášskou 
besídku pro děti“. 
Na úvod zahráli čerti spolu s Luciferem scénku, která se odehrávala v pekle. Poté přišly na řadu různé 
soutěže, do kterých se zapojili děti i rodiče. Po skončení soutěží přišel mezi děti Mikuláš s Andělem a 
přinesli dětem plno dárečků. 
Na Mikulášskou besídku přišlo více jak 120 dětí spolu s rodiči. Všichni společně prožili příjemné 
odpoledne, které bylo zakončeno diskotékou pro děti. 
 
 
 V letošním roce občanské sdružení plánuje pokračovat ve svých aktivitách a rádi bychom 
se stali VAŠÍM PARTNEREM v oblasti kulturní a volnočasové zejména pro následující skupiny 
obyvatel: 

- děti 
- rodiče 
- ostatní aktivní občany města 

 
 



 
 
Plánovaný program akcí na aktuální rok 2008: 
 

březen       - maškarní ples pro děti (již proběhlo dne 2.3.2008) 
 
duben        - diskotéka 80. let pro dospělé (proběhne v sobotu 26.4.2008) 
          - slet a rej čarodějnic a čáryfuků  (proběhne v pátek 25.4.2008) 
 
květen       - hostování divadla z Otaslavic s pohádkou pro děti i dospělé    
       (akce asi neproběhne ze zdravotních důvodu hlavního představitelé  
         pohádky – případně proběhne v pozdějším termínu) 
    - orientační běh městem a jeho okolím  

  
 červen       - dětský den  
  
 červenec- září   - jednodenní výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí  
    - skupinová jízda na čemkoliv s koulením čehokoliv  
  
 říjen   - strašidelná stezka odvahy 
 
 listopad  - soutěžní odpoledne 
 
 prosinec       - mikulášská besídka v sokolovně 
    - vánoční výstava   
 
 a další dle finančních možností. 
 
Výše uvedený program akcí proběhne v případě, že město (resp. Zastupitelé) se bude podílet na 
financování. Z posledního vývoje je patrné, že město nemá zájem podporovat finančně naše 
sdružení a tak výše uvedený plán akcí bude muset být korigován (minimálně co do finanční 
náročnosti) dle naších finančních možnosti. V tuto chvílí jsme připravení všechny výše uvedené 
akce uskutečnit z „vlastních“ zdrojů. 
 
Podrobnosti k jednotlivým akcím s přesným termínem se dozvíte formou plakátu a z naších 
internetových stránek www.lepsikostelec.wgz.cz. 
 
Při organizování akcí budou připravovány s organizacemi a spolky, které působí v našem městě. 
 
 
 
V Kostelci na Hané dne 27.3.2008. 
 
 
Za občanské sdružení  Lepší Kostelec o.s. ing. Jozef Stanek

            
 
(tel:            777-301920, 776-124127) 
(mail:       LepsiKostelec@seznam.cz) 
(internet:  www.lepsikostelec.wgz.cz)  

 


