Humanitární sbírka pro Ukrajinu

březen - 2022

1 Kostelecké
novinky

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE STAROSTY MĚSTA
Ruská vojenská operace na
Ukrajině začala ve čtvrtek
24. února 2022 brzy ráno.
1. března jsme se rozhodli
reagovat
a
uskutečnit
„Humanitární
sbírku
pro
Ukrajinu“. Organizování takové
sbírky bylo pro nás nové.
Nevěděli jsme, jak budou občané
na takou výzvu reagovat. Pro
vlastní sbírku jsme vybrali zázemí
nové hasičské zbrojnice, která
byla pro tento účel ideální. Na pátek 4. března jsme v garáži nachystali krabice, které
byly označeny tak, aby nám to usnadnilo třídění vybraných věcí. Sotva odbyla sedmá
hodina, začali lidé nosit a navážet potřebné věci pro občany Ukrajiny. Lidé nosili
hygienické potřeby, zdravotnický materiál, deky, spacáky, trvanlivé potraviny, výživy
pro děti, dětské pleny atd. Musím říci, že ochota lidí pomoci mne velmi dojala. Dojatý
jsem nebyl jen já, ale i mnoho lidí, kteří přinášeli materiální pomoc. Tito lidé odcházeli
se slzami v očích a soucítili s lidmi na Ukrajině. Vybrané věci jsme odvezli hasičským
vozidlem do Olomouce, kde se naskládaly na palety a večer byly ihned přepravovány
na Ukrajinu. Vybraných věcí bylo tolik, že jsme museli jet do Olomouce dvakrát.
V době přípravy humanitární sbírky se na nás obrátila Charita Prostějov, zda nemáme
možnost ubytovat dvě ukrajinské rodiny. Nezaváhal jsem ani minutu a začal řešit
možnost, jak tyto dvě rodiny ubytovat. Zrovna v tuto dobu se nám uvolnily dva městské
byty, které jsme mohli nabídnout těmto rodinám, které utekly před válkou na Ukrajině.
Přes městský Facebook a známé se nám podařilo byty vybavit vším potřebným. Lidé
nám darovali postele, peřiny, povlečení, ručníky, ledničky, sporáky, vybavení kuchyně
atd. V jednom bytě scházela kuchyňská linka, a město tak dostalo šanci také přispět
darem do tohoto bytu. Na přípravě těchto bytů jsme intenzivně pracovali celý víkend.
Vše jsme nachystali tak, aby rodiny měli vše připraveno a cítili se tu u nás dobře a
bezpečně. V neděli 7.3. a v pondělí 8.3 jsme zde tyto rodiny přivítali. V jedné rodině
jsou i malé děti, kterým jsme předali hračky, které nám darovali naši občané.
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem dárcům, kteří přispěli do humanitární sbírky,
dle svých vlastních možností a pomohli nám vybavit byty pro tyto dvě rodiny. Jsem rád,
že kosteleckým občanům není lhostejný osud Ukrajinců. V neposlední řadě bych chtěl
poděkovat zaměstnancům radnice a dobrovolníkům z řad našich dobrovolných hasičů,
kteří se zapojili do organizování sbírky a přípravy bytů.
František Horák, starosta města

STATISTIKA Z MATRIKY
K 31. 12. 2021 žilo v Kostelci na Hané 2 857 obyvatel. V roce 2021 se v Kostelci na
Hané narodilo celkem 32 dětí, z toho 16 chlapců a 16 děvčátek. Nejstarším občanem
Kostelce na Hané byla žena, která v loňském roce dosáhla úctyhodných 96 let, a
nejstarší muž loni dosáhl 97 let.
Nora Hynštová, matrikářka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z nových knih ve fondu městské knihovny
Caplinová, Julie

Kavárna v Kodani – Vtipný příběh o lásce, štěstí a
cestování, který vás chytne od první stránky. Úspěšná
manažerka Kate má přesně takový život, jaký si vysnila,
dokud jí přítel neukradne nápady, díky nimž je povýšen
místo ní. Pracovní cesta do Kodaně všem účastníkům
změní životy a všichni získají mnohem víc než jen námět
na články nebo pracovní příležitost.

Grünigová, Michaela

Rodinný hotel. Nový začátek – Úvod rodinné ságy o
hoteliérské rodině začíná v roce 1912. Rodina berlínského
hoteliéra Kuhlmanna má veliké plány: postavit konkurenci
slavnému Grand Hotelu v lázeňském městečku
Heiligendamm. Nový začátek a velké sny v nádherném
letovisku u moře…

Hawkins, Paula

Pomalu hořící oheň – Nový román autorky Dívky ve vlaku
– knihy, která se stala fenoménem. Když je na říčním člunu
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v Londýně nalezen zavražděný mladík, v centru pozornosti
se ocitají tři ženy, které nemají společného nic kromě zášti,
jež k zavražděnému cítily… Jak dlouho mohou doutnat
křivdy a stará tajemství, než se rozhoří v divoký plamen?
Herman, Marek

Máma není služka, máma je dáma – Knížka krátkých
fejetonů a milých postřehů o výchově a o tom, jak to udělat,
aby doma bylo dobře. Autor zkoumá svět malých dětí a
porovnává ho s pohledem dospělých. Proč je tolik
rozmazlených dětí a proč jim rodiče donekonečna ustupují?
Proč mámy dělají dětem služky? Proč jsou věčně uštvané a
vystresované? A co s tím?

Klabouchová, Petra

Prameny Vltavy – Umrzlá dívka s židovskou hvězdou v
pruhovaném mundúru. Křivdy, které Šumava nezapomíná.
Vyšetřování se proplétá s pátráním po skutečném účelu
koncentračního tábora Prameny Vltavy a vrací
neobjasněné osudy vězňů. Jak moc ale vražda dívky
s minulostí tábora souvisí? A jaká další tajemství vydají
šumavské kopce?

Mlynářová, Marcela

Chalupářkou z donucení – Nejnovější kniha oblíbené české
autorky popisuje s typickou notnou dávkou humoru
příhody, slasti a strasti rozvedené ženy se třemi dětmi v
době, kdy se sama pustila do budování rekreačního
objektu.

Šárková, Danka

Krkonošská kuchařka – Autorka shromáždila recepty od
krkonošských hospodyněk, které nazývá kouzelnicemi,
jelikož ze základních potravin, jako jsou brambory, mouka,
zelí, mléko, vejce, houby, jablka apod. dokázaly zasytit
celou rodinu včetně čeledínů. Zkuste si připravit typické
kyselo, hladkou ančku, houbovec nebo upéct rozcuchanou
nevěstu.
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Švédová, Zuzana

Štědrý bylinářův rok – Nejnovější kniha regionální autorky
vás provede celým jedním rokem, nastíní tradice, život
našich babiček a vezme vás na místa, kde to voní
mateřídouškou, výhonky smrků či medovými květy lípy
srdčité. Na téměř 400 stranách na vás čeká poetické, milé a
pohodové čtení plné lásky k přírodě, spousta receptů, tipů
a návodů.

Třeštíková, Radka

Tajemství – Všichni občas potřebujeme někoho, kdo nás
zachrání… Napínavé vyprávění o lidech v horách a horách
mezi nimi, které už nejde obejít, ale dá se z nich spadnout
a dá se v nich ztratit. Parta kamarádů a jejich dospívajících
dětí řeší v odlehlé chatě staré konflikty, nové vztahy a
neodpuštěné křivdy.

Zibura, Ladislav

Prázdniny v Česku – Vydejte se na výlet po českých luzích
a hájích a připomeňte si, v jak rozmanité a krásné zemi
žijeme. Můžete se těšit na vyprávění plné zajímavostí,
pozoruhodných příběhů z naší historie a setkání se
svéráznými lidmi. Načerpáte tipy na vlastní výpravy a jako
obvykle se také od srdce zasmějete.

Pro děti a mládež
Gaudin, Jean-Charles

Byl jednou jeden život. Svaly – Komiksové zpracování
kultovního animovaného seriálu. Vydejte se do hlubin
lidského těla. Zjistíte, že je v něm přes 650 svalů a každý z
nich má svoji nezaměnitelnou funkci. Naučíte se, jak svaly
správě používat, dozvíte se také zajímavé informace
o tukové tkáni a tucích a jejich významu pro naše zdraví.

Kinney, Jeff

Deník malého poseroutky 16. Velká šance – Greg se
nečekaně dostane do basketbalového družstva. Toho
nejhoršího. Když zahajují sezónu, jejich šance na vítězství
jsou naprosto mizivé. Ale ve sportu se může stát cokoli.
Překoná Greg sám sebe nebo svou velkou šanci jen tak
zahodí?
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Peroutková, Ivana

Pilkey, Dav

Reviláková, Naďa

Ženy, co se nedaly – K čemu jsou na světě holky? Přece
k tomu, aby si šly za svým! Připomeňte si významné
momenty ze života 25 výjimečných žen v originální
publikaci, která je inspirující po všech stránkách.
Dogman. Volání kočičiny – Další díl světově proslulé série
o nejlepším psolicajtovi ve vesmíru. Hrdina s psí hlavou je
obviněn z loupeže a jde kňučet za mříže. Naštěstí má
Dogman kámoše, ba dokonce Superkámoše, kteří neváhají
a jdou ho z té šlamastyky vysekat. Jak to všechno dopadne?
Deník Dory Grayové – Vítězný rukopis literární soutěže
nakladatelství Albatros o nejlepší příběh na téma Odvaha.
Strhující, dojemné i humorné pátrání po osudu zmizelé
židovské dívky a po stopách minulosti, která by se už nikdy
neměla opakovat. Pro čtenáře od 13 let.

Přehled o veškerých knižních novinkách získáte v elektronickém katalogu, který
najdete na webových stránkách knihovny www.kostelecnh.knihovna.cz.
AKCE V KNIHOVNĚ
Alena a Jirka Márovi – Guatemala a Mexiko
V pátek 4. února jsme se s manželi Márovými vypravili do teplých krajin. Před námi
byla cesta do Střední Ameriky, do států Guatemala a Mexiko.
První beseda letošního roku nás nejprve zavedla do hlavního města Guatemaly. Na
fotografiích a videích doplněných humorným i dramatickým komentářem jsme si mohli
prohlédnout typické barevné autobusy, koloniální architekturu, ulice plné pouličních
prodejců a tržnic, místní stadion nebo také reliéfní mapu Guatemaly z roku 1905.
Navštívili jsme také kalderové jezero Atitlán, město Antigua u aktivní sopky Fuego
či Hadí jeskyni. V džungli nás kromě vzácných stromů a zvířat čekaly vykopávky dříve
největšího a nejvýznamnějšího mayského města Tikal. Hranici do Mexika manželé
Márovi přešli pěšky a dále se pohybovali pronajatým autem. Jako první jsme zavítali
do mayské archeologické lokality Palenque. O kousek dál pak k vodopádu Misol-Ha
a světoznámým kaskádám Aqua Azul. V kaňonu Sumidero nás přivítali volavky, opice
i krokodýli. Navštívili jsme také město Merida, založené Španěli na troskách starého
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mayského sídla, Kukulkánovu
pyramidu a nechyběla ani
zastávka u moře a potápění
s mořskými želvami. Manželé
Márovi nám na závěr
představili
svoji
novou
fotografickou knihu S Jirkou
po Evropě, která mapuje jejich
cestovatelské zážitky z 16
evropských zemí. Jeden výtisk
je k dispozici i v naší
knihovně.
Danka Šárková – Alenka a Krakonoš
V pondělí 14. 2. přijela do
knihovny za nejmladšími dětmi
z kostelecké základní školy česká
spisovatelka Danka Šárková. Z
Krkonoš
s sebou
přivezla
kouzelné povídání o Alence,
Krakonošovi
a
zvířátkách.
Nechybělo ani vyprávění o životě
v našich nejvyšších horách.
Danka
Šárková
dětem
přiblížila práci spisovatelky a představila svoje knížky a jejich hlavní hrdiny. Holčičku
Alenku, čivavu Sisinku, kočky Dášu a Mášu, bernardýna Karla a také samozřejmě
vládce hor Krakonoše, který vždy všem pomůže a poradí. Děti měly možnost se na
chvíli v tyto hlavní postavy proměnit a zahrát si divadlo. Na závěr si mohly knížky od
Danky Šárkové zakoupit i s osobním věnováním.
Rok 2021 v číslech
I přesto, že byl rok 2021 poznamenán vládními restrikcemi, které se projevily
omezováním provozu a služeb knihoven, zachovala si naše knihovna i nadále své
příznivce. Celkem se půjčilo 10 517 knih a 1 014 časopisů. Mezi nejčastěji půjčované
časopisy patřila Tina, Svět motorů, Bart Simpson a Reflex. Mezi knihami vedly tituly
od slovenské autorky Kataríny Gillerové-Brezníkové, Mlha nad Shadow sands od
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Roberta Bryndzy, Šikmý kostel od Karin Lednické a také Listopád od Aleny
Mornštajnové. Děti si zase nejčastěji půjčovaly komiksy Dogman od Davida Pilkeyho
a Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneyho. Celkem bylo vyřízeno 179 rezervací.
Pro čtenáře přibylo v loňském roce na 300 nových knižních titulů. 194 starých
a opotřebovaných knih bylo z fondu vyřazeno. K poslednímu dni roku 2021 tak měli
čtenáři možnost výběru z 14 348 knih a 14 titulů periodik. Mezi čtenáři vedly ženy nad
muži. Bylo jich 76 %. Obyvatelé Kostelce tvořili 81 % všech návštěvníků a 47 % tvořily
děti do 15 let.
Zuzana Valášková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
VÁNOCE A ZIMA V MŠ
Vánoční atmosféru nám
krásně navodila nejen vánoční
výzdoba celé mateřské školy
a společné zdobení stromku,
ale také vánoční příběh
„Slyšte, slyšte“ o narození
Ježíška,
od
divadelní
společnosti Koráb z Brna.
Herec, který si pohádku
připravil, si vybral pomocníky
mezi dětmi a ty se nadšeně
a zodpovědně zapojily do
příběhu.
Vánoční besídky se opět z důvodů hygienických opatření konaly bez přítomnosti
rodičů.
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Rodiče byli ošizeni, o to, aby
viděli své děti při společném
vystoupení a děti se nemohly
pochlubit, jak se na besídku
připravily a co se vše naučily. Přesto
jsme si tento den u stromečků užili.
Zazpívali jsme si koledy,
společně rozbalovaly dárky a
pochutnávali si na dobrotách, které
pro děti rodiče zakoupili. Moc jim
všem děkujeme. Krátce si také děti
užily zimních radovánek. Jakmile nám školní zahrada zapadla sněhem, děti se pustily
do „ práce“. Stavěly sněhuláky, tvořily ze sněhu koule a bobovaly. Škoda, že to trvalo
jen krátkou dobu.
Teď nás čeká jen masopustní karneval. Těšíme se, že třídy budou opět plné
pohádkových postav. A potom – hurá do jara!
Zápis do MŠ Kostelec na Hané se bude konat ve dnech 4. a 5. května 2022.
Týká se dětí, které ve školním roce 2022/23 dovrší věku tří let. 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 budou rodiče seznámeni.
Nejdůležitější pro výběr jsou první dva body:
1.
2.

Věk dítěte (přednost mají děti v posledním roce předškolního vzdělávání)
Bydliště v Kostelci na Hané

Během roku do MŠ přibíráme pouze v případech, že se uvolní místo z důvodu
stěhování nebo jiných rodinných záležitostí. Zapsané děti nastoupí do mateřské školy
1. 9. 2022, je možné si dohodnout i jiný termín nástupu. Konkrétní podobu zápisu
zveřejníme dodatečně před zápisem na webových stránkách školy.
Ivana Kalábová, ved. uč. MŠ

8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZIMA 2021 / 2022
Ani v zimních měsících se na naší základní škole nezahálelo. Naši žáci se zúčastnili
mnoha zajímavých akcí, soutěží a programů. Tady je několik z nich…
Zeměpisná Olympiáda 2022
Dne 21. 1. 2022 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády v kategorii A
(6. ročníky). Celkem 15 žáků se zapojilo do řešení různých typů úkolů a práce s atlasem.
Do okresního kola, které se koná 23. 2. 2022, postupují 3 nejúspěšnější
řešitelé: Smutný A. (6.A), Hublarová H. (6.B), Pírková A. (6.C).
"Co se děje v lese"
Dne 3. 2. 2022 se žáci 6. ročníku
zúčastnili ekologického programu
"Co se děje v lese" pod vedením
ČSOP Iris Prostějov. Poznali jsme
les jako komplexní ekosystém,
vyzkoušeli jsme si poznávat
pobytová znamení, sestavit potravní
řetězec a rozpoznat činnost
lýkožrouta smrkového.
Radka Špačková
Spolupráce, samostatnost, sebehodnocení..
To vše a ještě mnohem víc se učíme
v CENTRECH AKTIVIT. Jednou za 4-5
týdnů se může třída 4.A těšit na trochu jiný
způsob práce. Během 6 dní se vystřídají
v 6 různých centrech (dílna čtení, psaní,
centrum matematiky, ateliér, centrum dějin,
hry), každý den sedí na jiném místě. Ve stejný
čas pracuje každá skupina na něčem jiném, je
třeba spolupráce, trochu vlastní sebekázně,
rozdělení si úkolů a na závěr vlastní
sebereflexe. To vše jen pod minimálním nebo téměř žádným vedením učitele. Společně
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tak probádali např. téma První Přemyslovci z více úhlů. Tento způsob práce je pro děti
ze 4.A nový, ale už teď můžu říct, že se osvědčil a děti baví. Nejen to, navíc se kromě
probrané látky učí komunikovat, řešit problémy ve skupině a jiné velmi potřebné
dovednosti. Ve čtvrtek 10. 2. 2022 proběhl ve třídě 3.A program Zdravá pětka. Děti se
naučily správně sestavovat svačinky tak, aby obsahovaly všechny důležité živiny.
Zuzana Nedomová
Výtvarný klub EXPERIMENT
Vánoční dílna Experimentu proběhla formou 2 dílen. Z keramické hlíny jsme
modelovali prostorové sošky andělů a vyzkoušeli jsme si práci s drátem, doplněným
korálky. Ve středu 12. 1. 2022 se konala 4. dílna. Vyzkoušeli jsme si drhání z
MACRAMÉ příze. Nebylo to úplně snadné, ale nakonec si každý domů odnesl krásné
peříčko. Ve středu 9. 2. 2022 jsme si ve výtvarném klubu Experiment vyrobili
ORIGINÁLNÍ NÁKUPNÍ TAŠKY. Seznámili jsme se s principy grafiky, vytvořili si
vlastní matrici technikou linorytu a tu jsme potom pomocí grafického lisu tiskli na
plátěnou tašku. Výsledky našeho snažení předčily naše očekávání. Velká radost!!!
Jarmila Kalvodová
Kroužek deskovek „Pojď si zahrát“
Kdo si hraje, nezlobí - aneb na kroužku deskových her se nenudíme! Zkoušíme nové
hry, učíme se prohrávat, ale také si užít výhru. V úterý si děti v kroužku zahrály turnaj
ve hře Šťastný candát. Díky spolupráci s firmou Albi na vítěze čekaly i krásné odměny.
Děkujeme a gratulujeme výhercům!
Zuzana Nedomová
Keramická dílna v budově 1. stupně je již připravena
Díky projektu EU (ve spolupráci s MAS Region Haná) a díky podpoře města
Kostelec na Hané mohu naši žáci a rodiče využívat moderní prostor a vytvářet tak ve
výuce i v kroužcích nejrůznější výrobky.
Jak funguje divadlo
Dne 25. 1. 2022 proběhl ve třídě 3.A projekt, ve kterém si žáci vyzkoušeli, jak funguje
divadlo. Nejlepší na tom je, že veškeré kulisy si vyrobili sami.
Michaela Sontáková
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Akce "Jeden den s fyzikou"
Dne 21. 12. 2022 se výběr žáků 8.A a 8.B zapojil do projektu Jeden den s fyzikou.
Společně s paní učitelkou Enevovou a Husičkovou žáci zavítali na Katedru
Experimentální fyziky UP Olomouc, kde si v prostorách katedry formou workshopů a
dílen vyzkoušeli řadu experimentů a pokusů. Žáci naší školy byli rozděleni do dvou
skupin a každá z těchto skupin absolvovala 4 různé dílny v rozsahu 50 minut. S sebou
jsme si přinesli spoustu materiálu na výrobu a stačilo se do toho pustit. Každá z dílen se
věnovala jednomu tématu (fyzika papíru, jednoduchá elektronika, netradiční pokusy
z optiky, výroba jednoduchých pomůcek) a žáci vyráběli např. Archimedův šroub nebo
autíčko poháněné balonkem.
Pavla Enevová
A toto je jen výběr z nepřeberného množství aktivit, které pro naše žáky neúnavně
připravují moje skvělé kolegyně a kolegové. Zbytek akcí najdete na Facebooku školy.
Tereza Večeřová.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ
JAKÝ BUDE LETOŠNÍ ROK VE FARNOSTI
Tak nějak si začínáme pomalu zvykat na zavedená opatření, která nás mají ochránit
před covidovou infekcí a nepřivádět nás na nemocniční oddělení. Každé ráno se
probouzíme s nadějí, že to jednou skončí a vir zeslábne a stane se méně nebezpečným.
K tomuto vývoji upíráme svoje myšlenky, sny a modlitby. Jak dlouho to potrvá, nelze
odhadnout. Musíme být však silní a trpělivý a především nepřestávat věřit, neboť to je
jediná cesta před depresí a sklíčeností. Naději lze hledat na různých místech, jedním
z nich je i kostel s křesťanskou myšlenkou, s níž se setkáváme již více než dva tisíce
let. Pro všechny, kteří hledají naději je chrám Páně otevřen a s ním i srdce všech lidí,
kteří tam pravidelně chodí. Místní duchovní správce nepřestává být optimistický a svoji
usměvavou náladu dokáže předávat při každém setkání i mších svatých, o čemž se
můžete přesvědčit sami.
Tak jako v předešlých letech, jsou i pro ten letošní rok předem určená přesná data
konání událostí opírajících se o takzvaný liturgický kalendář. K nim dále připojujeme i
data poutí a připravovaných akcí. Letošní rok je jubilejním pro kostelecký chám, jelikož
si v něm budeme připomínat 250 let od jeho posvěcení.
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Události připravované pro letošní rok
2. března – Popeleční středa – začátek doby postní
10. dubna – Květná neděle
14. dubna – Zelený čtvrtek
15. dubna – Velký pátek
16. dubna – Bílá sobota – kostel otevřen k modlitbě od 10:00-16:00, později Vigilie
Zmrtvýchvstání Páně
17. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31. května – Poslední májová pobožnost a mše svatá ve Stařechovicích
4. června – Vigilie ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého
5. června – Slavnost Seslání Ducha Svatého
10. června – Noc kostelů
19. června – Slavnost Těla a Krve Páně – „Boží Tělo“
29. června – Adorační den farnosti – od 10:00-17:45 bude kostel otevřen k adoraci, pak
mše svatá
1. července – Mše svatá pro děti a mládež na farním dvoře v 18:00 na poděkování za
školní rok
24. července – Jakubská pouť – Poutní mše svatá v 9:30
28. srpna – Mše svatá na poděkování za úrodu v 9:30 (kostelecké hody)
16. října – Slavnostní mše svatá k 250. výročí posvěcení kostela (18. 10. 1772)
1. listopadu – Slavnost Všech Svatých – mše svatá v 17:00
2. listopadu – Památka všech věrných zemřelých – mše svatá na hřbitově v 16:00
27. listopadu – 1. neděle adventní – žehnáním adventních věnců
24. prosince – Slavnost Narození Páně – Půlnoční mše svatá ve 22:00
25. prosince – Slavnost Narození Páně, odpoledne otevřen kostel k prohlídce betléma
26. prosince – Svátek Svatého Štěpána
30. prosince – Svátek Svaté Rodiny – mše svatá s obnovou manželských slibů v 17:00
31. prosince – Mše svatá na poděkování za rok 2022 v 17:00
Každý pátek probíhá příprava na udělení svátosti biřmování, které se po delší době
uskuteční v kostele sv. Jakuba Staršího v první polovině roku za účasti některého
z olomouckých biskupů.
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Svátosti udělené v kostele v minulém roce tvořilo devatenáct křtů, dvě svatá
přijímání a jedna svatba. Posledních rozloučení proběhlo celkem devět.
V letošním roce chceme obnovit konání koncertů, například při Noci kostelů, při
připomínce 250. výročí posvěcení místní kulturní památky a při dalších příležitostech.
Věříme, že se bude možné opět zaposlouchat do krásné hudby s akustikou, kterou
umožňuje prostor velkého kostela.
Děkujeme všem, kteří se zajímají a zapojují do chodu farnosti svou aktivní pomocí,
starostlivostí, finančními dary nebo i potřebnou modlitbou. To vše pomáhá utvářet
živou farnost a příjemné společenství důležité pro naši budoucnost. I když se současná
doba může zdát omezující a těžká pro spokojený život, bylo v dávné minulosti daleko
hůř, nesrovnatelně s dneškem. Vždy však pomáhala myšlenka naděje lepších zítřků, jíž
se musíme držet i nyní, třeba s písní Spirituál kvintetu …. jednou budem dál, já vím,
jen víru mít, doufat a jít, jednou budem dál, já vím..
Jiří Vrba

SAVANA KLUB KUŠÍ KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
NOVÝ ROK NA SAVANĚ
Do roku 2022 jsme
vstoupili
lednovou
Kosteleckou
halovkou,
která
se
uskutečnila
15.1.2022. Sešlo se 24
střelců, kteří se museli
prokázat očkováním nebo
negativními testy. Z našeho
klubu střílelo 11 střelců.
Mezi seniorkami se na
prvním místě umístila
Jaroslava
Nedělníková.
V seniorech si první místo vystřílel Josef Nedělník a kategorii uzavřel Svatoslav Kuba,
který se po několika letech vrátil k aktivní střelbě. Mezi nejmladšími se Anna Myšková
a Kristína Horáková probojovaly na druhé a třetí místo. Mezi juniory uteklo Lukáši
Andrésovi druhé místo o pouhé 4 centry a Jana Koleňáková si vystřílela místo čtvrté.
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V ženách se o přední příčky rvaly zástupkyně Savany a jejich zápolení skončilo pouze
několika bodovými rozdíly.
První místo si vystřílela Han Nedělníková, druhé místo obsadila Irena Hynková
a trojici uzavřela Karolína Hynková. V mužích si Jan Nedělník vystřílel místo první.
V únoru se náš klub účastnil halového závodu v Otrokovicích, který se konal
5.2.2022. Naši střelci tvořili jednu třetinu celkového počtu střelců. V kategorii seniorek
a seniorů si první místo vystříleli Jaroslava a Josef Nedělníkovi. V kadetech si druhé
místo vybojovala Anna Myšková. Stejně se umístil i Lukáš Andrés. Mezi ženami se
opět rozhodovalo o pořadí kosteleckých střelkyň. První místo si vystřílela Hana
Nedělníková, druhé Irena Hynková a třetí Karolína Hynková. Muže s přehledem
přestřílel Jan Nedělník. V březnu, přesněji 26. – 27. 3. 2022, se v Kostelci na Hané
bude konat Halové mistrovství střelby z polní kuše, které pořádá klub Falcon Plumlov.
Savana KKK

TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
Mladší žáci - Mistrovskou soutěží v naší kategorii je Házenkářský desetiboj.
V neděli 30.1.2022 se
ve sportovní hale města
Kostelce na Hané měli
utkat
tři
týmy
Olomouckého kraje v
kategorii mladších žáků –
TJ Sokol Centrum Haná,
HBC Olomouc 1966 a
Tatran
Litovel
v Házenkářském
desetiboji, ve kterém se v
této věkové kategorii
koná mistrovství ČR.
Zatímco samotné MČR
je třídenní turnaj, v krajských kvalifikacích je nutné absolvovat deset - s házenou úzce
spojených disciplín za jediný den.
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A tak to mělo být pro všechny tři účastníky Kosteleckého turnaje hodně náročné
a fyzicky namáhavé. Bohužel se družsto Tatran Litovel dva dny před konáním
kvalifikaze omluvilo ze zdravotních a karanténích opatření.
Soutěžilo se v deseti disciplínách: utkání v házené s nařízenou osobní obranou,
střelba shot-outů, utkání v házené, aktivita hráčů, hod míčem, skok z místa, rychlý běh
2x15 metrů, přesná střelba, překážková dráha a fair play.
Prémiový násobek - Joker
Každé družstvo má k dispozici kartu Joker. Tuto kartu smí před zahájením soutěže
vsadit na libovolnou disciplínu (s výjimkou disciplíny Fair play), ve které se domnívá,
že jako družstvo dosáhne nejlepšího umístění. Dosažené „body za pořadí“ v této Jokerdisciplíně se pak násobí dvěma. Na technické poradě před turnajem vedoucí
jednotlivých družstev Joker-disciplínu nahlásili.
TJ Sokol Centrum Haná
HBC Olomouc 1966

- osobka
- přesná střelba

Domácí družstvo díky vítězství postoupilo do regionálního kola, kde za Olomoucký
kraj se stal druhým účastníkem tým Házená Velká Bystřice (vítěz krajského
kvalifikačního kola ve Velké Bystřici). Regionální kvalifikace házenkářské desetiboje
se měli účastnit 2 družstva Olomouckého kraje a 2 družstva Pardubického kraje. Vítěz
postupuje do celostátního kola. Pardubický kraj svoji účast odvolal a tak se v sobotu
19.2. 2022 utkala pouze družstva TJ Sokol Centrum Haná a Házená Velká Bystřice opět
v Kostelecké sportovní hale. Přes poměrně vyrovnané výsledky vyšla domácím lépe
právě volba JOKERU. Takže do celostátního kola pořádaného Jihomoravským krajem
v červnu postoupili domácí TJ Sokol Centrum Haná a jako náhradníci jsou Házená
Velká Bystřice.
Starší žáci
Družstvo starších žáků se také účastní mistrovské soutěže ve své kategorii a tou je
Žákovská liga, do které postoupili díky úspěšné kvalifikaci na podzim loňského roku.
S bilancí 5 vyhraných a 7 prohraných utkání jsou aktuálně na 15. místě v tabulce
z celkového počtu 25 týmů.
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O víkendu 13. 3. 2022 nás čeká další
kolo, které pořádáme ve spojení s Tatran
Litovel ve sportovní hale ZŠ Vítězná
v Litovli. Pevně věříme, že se nám opět
podaří připsat pár důležitých bodů.
Nehledě na výsledek, je tato soutěž
obrovskou zkušeností pro všechny naše
hráče. Bohužel i tato soutěž jako vše
ostatní bylo ovlivněno epidemiologickou
situací, a proto jsme rádi, že se vůbec
soutěž koná a můžeme se této akce
účastnit se ctí.
Za tým trenérů - Pavel Rajtr

FC KOSTELEC NA HANÉ, z.s.
FOTBALOVÁ PŘÁNÍ
Poté, co došlo na jaře k opětovnému
ukončení všech soutěží, se naštěstí díky
příznivé situaci podzimní část ročníku
2021/2022 opět rozběhla a do našeho
areálu se vrátili hráči, diváci i fotbalová
radost!
Naše družstva jsou aktuálně
složena z týmu mužů „A“ hrající 1.A
třídu Olomouckého kraje, „B“ týmu
mužů hrající III. třídu OFS Prostějov a
týmu
dorostu
sloučeného
s Mostkovicemi, které hraje krajský
přebor Olomouckého kraje. Rovněž u družstev žáků jsme museli bohužel s ohledem na
neustále se snižující počty sportujících dětí sdružit družstvo s blízkými Smržicemi, kde
hrají naši starší žáci okresní přebor OFS Prostějov a mladší žáci měří síly v krajské
soutěži mladších žáků. V družstvech přípravek se nám úspěšně daří naplňovat jak
mladší, tak starší kategorii, k tomu se nám opět po dvou letech s covidovými opatřeními
rozjela fotbalová školička pro děti ročníku 2015 a mladší.
Pokud budeme hodnotit jednotlivé výkony, nevedou si naše družstva po předchozích
dvou zrušených sezónách vůbec špatně, ba naopak.
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Po podzimu tak můžeme vidět naše družstva na předních místech tabulek:
A tým – 1.A třída KSOL – 6. místo (7 výher, 5 proher)
B tým – III. Třída – 1. místo, 17b (6 výher, bez prohry)
Dorost – krajský přebor – 5. místo, 23b (8 výher, 5 proher)
Starší žáci – přebor OFS - 5. místo, 15b (5 výher, 3 prohry, kvůli covidu některé zápasy
nedohrány)
Mladší žáci – krajská soutěž - 5. místo, 19b (6 výher, 6 proher)
Starší přípravka a Mladší přípravka – hraje turnajově, důležité je, že se opět hraje!
Naštěstí se podzim i přes některé výjimky z důvodu karantény odehrál a poté, co se
v prosinci opět přitvrdila opatření, se nakonec začátkem února bez problému rozběhla
příprava A týmu a dorostu, přičemž obě družstva zahájí svá utkání jara už v posledním
březnovém víkendu venkovními utkání. Doma se tak našimi borci opět uvidíme
v sobotu 2.4.2022!
V letošním roce nás ovšem
čeká jedno velké jubileum, a to
90. výročí od založení našeho
fotbalového klubu. Velice nás
mrzí, že jsme nemohli uspořádat
tradiční fotbalový ples, kterým
bychom oslavy zahájili, ale už
nyní se finálně ladí detailní
program samotných oslav. Ty
budou vrcholit o víkendu 24.26.6.2022 a těšit se můžete na
fotbalové utkání našich současných i bývalých hráčů proti bývalým fotbalistům
některého z prvoligových klubů, dále bude program doplněn o výstavu historických
fotografií, kronik a článků o našem fotbalovém klubu, ale těšit se mohou i děti na
doprovodný program a promítání pátečního letního kina ve fotbalovém areálu.
V průběhu roku pak budou všechny materiály průběžně vystavovány a budou
k dispozici pro naše návštěvníky v areálu fotbalového hřiště tak, abychom si společně
připomněli nejen toto kulaté jubileum samotného klubu, ale rovněž všechny osobnosti
a bývalé významné členy FC Kostelec na Hané.
Krom oslav se také v letošním roce můžete těšit již na tradiční akce pořádané v našem
areálu, jakými jsou turnaj v malé kopané žen Hanácká kopačka, fotbalový kemp,
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hodové oslavy i s promítáním kina a hodovou zábavou či turnaj veteránů nad 40 let.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu a děkujeme za podporu!!!
Lubomír Baláš, sekretář FC Kostelec na Hané

SDH KOSTELEC NA HANÉ
Vážení spoluobčané,
většina z nás již vyhlíží příchod jara a já bych
chtěl přiblížit činnost hasičského sboru
v Kostelci na Hané. Od letních měsíců probíhalo
postupně stěhování ze starých prostor do nové
zbrojnice, abychom mohli původní prostory
postupně uvolnit pro potřeby města. V měsíci
říjnu jsme uspořádali sběr železného šrotu.
Oproti jarnímu sběru byl výtěžek sice menší, ale
uspokojivý. Ve stejný měsíc jsme pořádali
soutěž v dětské TFA za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje. Účast byla hojná
a vítězové byli odměněni věcnými cenami. Za
SDH Kostelec na Hané obsadil krásné třetí místo
Jakub Zapletal. Mezi dalšími se v první polovině
umístili Dan Janovský na šestém místě, Jaroslav
Rozehnal na sedmém a Matěj Nevtípil na jedenáctém místě. Děkujeme našim mladým
hasičům za příkladnou reprezentaci. Od měsíce září byl každý pátek otevřen kroužek
mladých hasičů. Schůzky děti byly bohužel značně omezený pro jejich průběžnou
nemocnost. Jak jistě všichni dobře pamatují, s příchodem podzimu naši společnost začal
opět ovlivňovat Covid-19. Bylo to opět ve znamení různých omezení a opatření.
Bohužel epidemie znovu znemožnila konání dalších akcí, na kterých jsme se ve
spolupráci s městem podíleli. Ze stejných důvodů byl nakonec zrušen i hasičský ples.
Zásahová jednotka i nadále zajišťuje nepřetržitou pohotovost pro případ zásahu.
Z pohledu zásahové činnosti jsme vyjížděli k několika technickým zásahům spojených
s pomocí snesení pacienta pro záchrannou službu. Dále k likvidaci obtížného hmyzu.
Samozřejmostí jsou i výjezdy k dopravním nehodám, které za uplynulé období byly
naštěstí jen s lehčím poraněním.
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V měsíci lednu jsme pak vyjížděli k ohlášenému požáru domu přímo v Kostelci.
Naštěstí se požár podařilo rychle zlikvidovat a tak škody nejsou vysoké.
Předposlední den v lednu všechny potrápil silný vítr, který zasáhl většinu České
republiky. V průběhu dne jsme absolvovali čtyři výjezdy. Jednalo se o jeden požár a tři
technické pomoci v souvislosti s vichrem.
V podzimním období jsme se soustředili na každoroční odbornou přípravu v oblasti
práce s motorovou pilou a vyprošťování zraněných osob po dopravních nehodách. V
listopadu jsme pak absolvovali obdobné školení na hasičské stanici v Prostějově. Další
členové absolvovali odborný výcvik práce ve výškách a nad volnou hloubkou pod
vedením instruktorů HZS. V předvánočním čase jsme provedli ještě další školení
zaměřené na teoretické poznatky a novinky na úseku požární ochrany a výjezdové
činnosti. Poslední prosinec proběhl ve znamení loučení se s končícím rokem a příchodu
roku nového. Veškeré oslavy příchodu roku 2022 proběhly v poklidu, a tak nebylo třeba
naší pomoci. Měsíce leden a únor byly ve znamení koloběhu každoročních činností bez
nějakých mimořádností. Všem přejeme pokud možno klidný rok a dobrou náladu
s příchodem teplejších měsíců a sluníčka.
Michal Pospíšil, SDH Kostelec na Hané

FOLKLÓRNÍ SOUBOR KOSÍŘ
Hanácký soubor Kosíř z
Kostelce na Hané v roce
2021 registroval 39. výročí
znovuobnovení
souboru.
Rok
2021
byl
velmi
poznamenán
pandemií
koronaviru.
To
se
samozřejmě projevilo i na
činnosti souboru Kosíř.
Předem
připravovaná
plesová vystoupení musela
být na základě koronavirové
situace a nouzového stavu odvolána. Z téhož důvodu se neuskutečnilo pravidelné
setkání U cimbálu v Bílovicích pod žudrem.
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Pokud to bylo možné, členové souboru se pravidelně scházeli a nacvičovali nové
sestavy a pásma na vystoupení. Jakmile to situace dovolila, účastnil se soubor Kosíř
kulturních a společenských akcí převážně regionálního charakteru.
Velice rádi jsme po dlouhé přestávce přijali pozvání zatančit a zazpívat u našich
kamarádů Hanáků na hodech v Troubkách a na hodových slavnostech v Kojetíně. Byli
jsme velmi potěšeni, že jsme mohli obohatit kulturní program na tradičních farských
hodech u nás v Kostelci na Hané a současně představit naše nové mladé dvě tanečnice
a jednoho tanečníka, kteří posílili naše řady ze souboru Malý Kosíř. Jejich zásluhou se
k nám přidal nedávno i jejich kamarád a vrstevník, který jde ve šlépějích své maminky,
naší dlouholeté členky.
Dále jsme vystupovali na Hanáckých slavnostech v Prostějově, na vítání občánků ve
Ptení, zorganizovali jsme propagační vystoupení na dětském táboře v Suchdole.
Úspěšně jsme se prezentovali na 12. Setkání Hanáků, které se po 10 letech vrátilo do
Tovačova u příležitosti oslav 700. výročí založení města. Dle informací v tisku městem
prošlo na sedm stovek krojovaných. V srpnu se uskutečnilo soustředění souboru Kosíř
ve Zdobnicích v Orlických horách. Zúčastnili se jej i naši noví mladí členové. Na
soustředění jsme pilně každý den nacvičovali základní hanácké tance a připravovali
nové taneční pásmo pro rok 2022. Jsme rádi, že se nám daří omlazovat Hanácký soubor
Kosíř a srdečně zveme další případné zájemce o tancování a zpěv hanáckých lidových
písní do našich řad. Vystoupení folklórních souborů jsou ukázkou lidových tradic
prezentovaných v lidových písních a tancích, které odráží nejen život minulých
pokolení, ale i přístup současné generace k uchování tradic svého kraje a lidu.
Prezentaci naší činnosti můžete nalézt na webových stránkách www.kosirwebnode.cz Hanácký folklórní soubor Kosíř, z.s. děkuje městu Kostelec na Hané a
Olomouckému kraji za finanční prostředky poskytnuté v roce 2021. Bez jejich podpory
by soubor nemohl vykonávat svoji činnost v takovémto rozsahu.
soubor Kosíř

OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA
Tělovýchovná jednota SOKOL slavila letos v únoru 160 let od svého založení. Bylo
to přesně 16. února 1862 v Malypetrově tělocvičně české reálky v Praze, Toto výročí
jsme si chtěly i my Sokolky z oddílu aerobiku v Kostelci na Hané připomenout při
setkání členů a příznivců Sokola u prostějovské sokolovny na Skálově náměstí.
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Při
příchodu k sokolovně
v Prostějově nás v den oslav
vítala hudba v podobě sokolských
pochodů a bílou a červenou
barvou nasvícená budova. Před
sokolovnou jsme si nejen my, ale
i další věrní Sokolu, vyslechli
projev starosty Sokolské župy
Prostějovské bratra Svatopluka
Tesárka, mapující historii vzniku
a existence této organizace. Hned
úvodem upozornil na fakt, že Sokol zakládali samí muži, kteří by se dnes asi hodně
divili, že se v něm angažuje tolik obětavých žen. Pojďme pomoci našim dětem, aby opět
objevily radost z pohybu, ti před námi to dokázali, věřím, že to zvládneme také. Tato
jeho slova byla výzvou a apelem pro všechny přítomné. Příjemnou atmosféru, k níž
dopomohlo připravené občerstvení a suvenýry pro děti, nezkazilo ani nevlídné, větrné
a deštivé počasí. A protože i nám, členkám oddílu aerobiku TJ SOKOL KNH přináší
pohyb radost, zlepšuje fyzickou i psychickou kondici a pomáhá udržet dobrou náladu,
tak si život bez pravidelného cvičení a pohybu nedovedeme představit, Takže SOKOLU
zdar!
Jana Marinicová

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – LUKOSTŘELCI
Lukostřelecký oddíl LK1997 z Tělocvičné jednoty Sokol Kostelec na Hané si letos
připomíná 25 let sportovní činnosti v lukostřeleckém sportu. LK1997 působí jako jeden
z oddílů kosteleckého Sokola. Spolu s oddíly florbalu dospělých a dětí, aerobiku,
cvičení dětí a věrné gardy se podílí na spolkové činnosti TJ Sokol Kostelec na Hané.
Snažíme se navázat na práci, kterou odvedli naši předchůdci zejména p. Martin Hámor,
Ing. František Špičák, Zdeněk Čepý a další. V současné době v oddíle sportuje 18
lukostřelců z toho 8 dětí do 15 ti let. Stejně jako v době založení oddílu sportovní
lukostřelby má i nyní oddíl ty nevyšší sportovní, výchovné a pořadatelské ambice
v oblasti sportovní lukostřelby. Specializujeme se na trénink a výuku střelby
z reflexního olympijského luku. Tréninková skupina dětí je vedena trenérem Karlem
Böhmem a Zdeňkem Smolkou. Oddíl pravidelně trénuje v zimním období ve sklepě
kostelecké sokolovny.
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Ve venkovní sezoně od dubna do října oddíl
trénuje na volné travnaté ploše. Získané dovednosti
z tréninkového úsilí se sportovní lukostřelci
uplatňují na celé řadě lukostřeleckých soutěží
v rámci regionálních soutěží až po mistrovství České
republiky. V loňské sezóně naše starší žačka Natálie
Fagošová vybojovala na MČR žactva v Kroměříži
v terčové lukostřelbě 3. místo v soutěži mix týmů. V
loňské sezóně naše starší žačka Natálie Fagošová
vybojovala na MČR žactva v Kroměříži v terčové
lukostřelbě 3. místo v soutěži mix týmů.
Pravidelně nejvýraznějších výsledků dosahují
naši senioři. Na mistrovství ČR v terčové
lukostřelbě v Prostějově družstvo seniorů ve složení Jiří František, Zdeněk Smolka
a Zdeněk Mniazga vybojovalo mistrovský titul v týmech a Jiří František spolu
s hostující Dalimilou Mališovou také bronz v soutěži mix týmů seniorů. Stejně mají
kostelečtí lukostřelci i nejvyšší ambice jako organizátoři lukostřeleckých soutěží
v halové a terénní lukostřelbě. V říjnu 2021 pořádali lukostřelci MČR v terénní
lukostřelbě dospělých a dorostu v Čechách pod Kosířem, a to již potřetí za poslední 4
roky. Také se specializují na pořádání lukostřeleckých soutěží v halové lukostřelbě. Zde
v Kostelci na Hané město Kostelec na Hané vytvořilo výtečné zázemí pro takový typ
soutěží. Aktuálně v prvním víkendu v březnu 2022 proběhne MČR žactva v halové
lukostřelbě. Očekáváme 120 soutěžících z řad starších a mladších žáků. Je to pro oddíl
pro rok 2022 největší pořadatelská akce. Věříme, že naše děti v domácích podmínkách
uspějí. Sokolský lukostřelecký oddíl může úspěšně vytvářet lukostřelecké příležitosti,
protože jsou v Kostelci na Hané vytvářeny městem, správou sportovní haly a areálu
velmi příznivé podmínky.
Za toto všem děkujeme a snažíme se naopak šířit slávu Kostelce na Hané v celé ČR
v rámci českého lukostřeleckého svazu. I nadále bychom rádi přivítali do našich řad
nové členy, a to o děti od 10 ti let, dorost, dospělé i seniory nad 50 let. Lukostřelba je
sport pro každého, rozvíjí u sportovce v souladu tělo i ducha. Zájemce seznámíme se
sportovní lukostřelbou, nářadí a pomůcky půjčíme. Zájemce získá aktivního koníčka.
Zájemci, přijďte se podívat na trénink v úterý a pátek do sklepa sokolovny od 17.00 do
18:00.
Jiří František, předseda oddílu LK1997
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LÉKÁRNA KOSTELEC NA HANÉ
KOSTELECKÁ LÉKÁRNA ROZŠIŘUJE SVÉ SLUŽBY
Kostelec se může kromě
kavárny, mateřského centra a
několika kulturních spolků
pochlubit
i
lékárenskými
službami. Kostelecká lékárna
působí ve městě už celou řadu
let. Nyní občanům nabízí ještě
víc.
Kostelecká lékárna nabízí své
služby několik desítek let. Před 6 lety si ji pod svá křídla vzali noví majitelé, kteří
v Prostějově vlastní další 2 lékárny a kteří se snaží Kosteleckým vyjít vstříc. „Chtěli
jsme pro občany zachovat lékárenskou péči, proto jsme místní lékárnu převzali.
Otevírací doba je uzpůsobena našim možnostem, ale snažíme se reagovat na potřeby
našich kosteleckých klientů, proto jsme ji prodloužili,“ vysvětluje změnu otevírací doby
Mgr. Patricie Kopečná, spolumajitelka zařízení. Kromě delší otevírací doby se lékárna
snaží držet krok i s potřebami místních obyvatel. Neustále tak doplňuje sortiment i
služby a přizpůsobuje i ceny. „Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Chceme, aby
místní občané věděli, že pokud potřebují s čímkoliv pomoci, domluvit se dá na všem.
Jen se nesmí bát zeptat,“ upřesňuje lékárnice. Lékárna kromě léků nabízí i bylinky,
homeopatika a kosmetiku. Cizí jí není ani poradenství, dodávka zboží z prostějovské
lékárny Vaše Srdcovka a v krizových případech i dovoz léků až domů.
Otevírací doba lékárny:
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

8:00 - 13:00 hod.
8:00 - 16:00 hod.
8:00 - 13:00 hod.
8:00 - 16:00 hod.
8:00 - 13:00 hod.
zavřeno
zavřeno
Patricie Kopečná
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MEZI NÁMI o.p.s.
PROPOJUJEME GENERACE I V KOSTELCI NA HANÉ
O soužití mezi generacemi se i díky pandemii
stále více mluví a píše. Ale jak se to vlastně dělá?
Jak dát dohromady seniory a děti? Jak dosáhnout
respektu mezi nejmladší generací a těmi, které
často někdy nazýváme 60+?
Někdy stačí málo - něco pro porozumění mezi
generacemi skutečně udělat. Že to jde, ukazuje
příklad obecně prospěšné společnosti Mezi námi.
Hlavní myšlenkou neziskové organizace Mezi
námi, o.p.s. je mezigenerační setkávání těch
nejmladších s těmi nejstaršími. Společnost má
sice sídlo v Praze, ale působí po celé republice.
V Kostelci na Hané díky Bc. Zitě Kubincové ze
ZŠ, řediteli Domova seniorů Mgr. Davidu
Ševčíkovi a sociálním pracovnicím tohoto zařízení se do aktivit společnosti Mezi námi
o.p.s. zapojují již od roku 2018. Další tři podobné skupinky pracují i v Prostějově.
Hlavní motto činnosti Mezi námi, o.p.s. zní: „Když se potkávají generace, dějí se
zázraky!“ Mateřská nebo základní škola se spojí se zařízením pro seniory a vytvoří tzv.
skupinku. Ta se potom setkává na různých zajímavých akcích, jako je společné zpívání,
čtení, hraní stolních her a hlavně rukodělné práce. Děti a senioři si navzájem předávají
krásné prožitky. Jde o objevování, poznávání, obohacování a hledání porozumění a
vzájemné úcty mezi generacemi. V Kostelci je spolupráce se seniory zaměřená díky
paní Kubincové především na výrobu keramických předmětů. Bohužel covidová
pandemie zasáhla i do této činnosti. Nicméně i na dálku kostelecká skupinka pracuje.
Před vánočními svátky děti z družiny nakreslily obrázky a připravily svým babičkám a
dědečkům „galerii na plot“. Obrázky umístily v parčíku na lavičky. Stejně tak poslaly i
vánoční přáníčka a drobné keramické dárky. A pevně věří, že s jarním sluníčkem zmizí
Maria Řičánková, koordinátorka Mezi námi o.p.s.
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