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Milí čtenáři,
událostí číslo jedna v tomto roce je pro většinu kato-
lických křesťanů ve světě zvolení papeže Františka. 
Pro velkou část věřících nejen v naší zemi je však nej-
významnějším momentem letošního roku probíhající 
oslava cyrilometodějského jubilea. To navíc neplatí 
jen o katolících - oslavy 1150. výročí příchodu slovan-
ských věrozvěstů na Velkou Moravu se konají také 
v pravoslavné církvi a inspirují také křesťany hlásící 
se k reformačním tradicím.
Zdálo by se, že číslovka 1150 nepatří k nejkulatějším 
a událost, sama nám značně vzdálená v čase, je na-
víc už natolik zahalena pláštěm bájí, že vlastně není 
co slavit. Přes mnohé rozpory mezi historiky co do 
detailů soluňské mise zůstává nicméně nesporným 
faktem, že k našim předkům na Velkou Moravu při-
šli roku 863 z byzantské Soluně (dnešní Thesaloniki 
v Řecku) věrozvěstové, tedy lidé poslaní zvěstovat 
křesťanskou víru.
Byli to dva bratři z rodiny blízké byzantskému císař-
skému dvoru. Ač Řekové, znali také jazyk Slovanů ži-
jících v okolí Soluně, řeč tehdy jen nepatrně odlišnou 
od řeči Slovanů velkomoravských. Pro své poslání 
však měli i jiné předpoklady. Starší Michal (pozdě-

ji přijal jméno Metoděj) předtím působil jako císařův 
místodržitel na území severně od Soluně a získal zde 
„manažerské“ zkušenosti, které se mu jako pozdější-
mu arcibiskupu moravsko-panonskému a tudíž nej-
vyššímu církevnímu představiteli v oblasti dnešní ČR, 
Slovenska a Maďarska budou náramně hodit. Mladší 
Konstantin (známý též svým řeholním jménem Cyril) 
tíhnul spíš ke knihám a zejména jeho zásluhou tak 
Moravané získali své písmo - hlaholici - i překlady Bib-
le a bohoslužebných textů.
Působení soluňských bratrů mezi Slovany trvalo jen 
něco málo přes dvacet let a brzy po smrti Metoděje 
v roce 885 byli jejich žáci z Velké Moravy vyhnáni. Sa-
motný stát pak zanikl pravděpodobně při maďarských 
nájezdech o dalších dvaadvacet let později. Bylo by 
nicméně laciné považovat tuto misi za neúspěšnou. 
Na tradici sv. Cyrila a Metoděje se dnes odvolávají 
církve západního i východního křesťanství, katolíci 
i pravoslavní, a už před více než sto lety se právě 
v jejich jménu začali setkávat křesťané různých církví 
ze slovanských národů.
Podobně tomu má být i letos, kdy budou cyrilome-
todějské oslavy na nedalekém Velehradě a v Mi-
kulčicích hostit řadu církevních představitelů i pro-
stých věřících z mnoha okolních národů a možná 
přijede i papež František - v době uzávěrky tohoto 
čísla Zpravodaje zůstává tato možnost otevřena. 
Veškeré další informace o letošních oslavách cy-
rilometodějského jubilea jsou k dispozici na webo-
vých stránkách www.velehrad.eu - a nabídka akcí je 
skutečně bohatá!
Letošními oslavami tedy navazujeme na tuto cyrilo-
metodějskou tradici a připomínkou 1150. výročí začát-
ku byzantské mise chceme  i my ukázat, že jsme si 
vědomi kořenů křesťanské víry v naší zemi. Z těchto 
kořenů vyrůstá naše civilizace a není radno se jich 
vzdávat, jinak hrozí, že takto vzniklé vakuum brzy vy-
plní kultura jiná, cizí a postavená na odlišných zákla-
dech než na křesťanských principech jako je svoboda 
a důstojnost každého člověka.       
    

Jiří Gračka
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 64. zasedání konaném dne 10. dubna 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí zprávu z jednání 
Dozorčí rady společnosti Technis Ko-
jetín spol. s r. o., ze dne 16. 4. 2013,
- schválila Výroční zprávu společ-
nosti Technis Kojetín spol. s r. o. za 
rok 2012, včetně roční účetní závěr-
ky a to bez výhrad, návrh na rozděle-
ní zisku roku 2012, dle předloženého 
návrhu společnosti Technis Kojetín 
spol. s r. o. a ceny vstupného na kou-
pališti Kojetín pro rok 2013 ve stejné 
výši jako v roce 2012,
- vzala na vědomí vyhodnocení top-
né sezóny společnosti Technis Koje-
tín spol. s r. o. za rok 2012,
- vzala na vědomí předloženou 
zprávu o  hospodaření Města Kojetí-
na za období 1-3/2013,
- vzala na vědomí žádost Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majet-
kových, Územní pracoviště Ostra-
va, o vyjádření k možnému převodu 

pozemku pozemková parcela č. 39, 
ostatní plocha - ostatní komunikace 
o výměře 1792 m2, který je ve vlast-
nictví ČR s příslušností hospodařit 
s majetkem státu Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
a předloží k projednání ZM 6/2013,
- souhlasila s platností Obecně 
závazné vyhlášky Města Kojetína  
č. 1/2002 o použití koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitosti i pro rok 
2014,
- souhlasila s podáním žádosti  
o dotaci do Regionálního operační-
ho programu Střední Morava, Výzva 
41/2013 2.2.3 Infrastruktura pro roz-
voj vzdělávání,
- souhlasila s vyčleněním finančních 
prostředků z rozpočtu města ve výši 
až 30% způsobilých výdajů v letech 
2014 - 2015 na spolufinancování 
projektu, „Renovace učeben přírodo-

vědných předmětů na ZŠ nám. Míru, 
Kojetín“ v případě, že bude dotace 
poskytnuta,
- pověřila starostu města přípravou 
a zajištěním realizace celého projektu 
a zajištění projektu po dobu udržitel-
nosti, po dobu pěti let má obec zajiš-
těny prostředky na provoz předmětu 
projektu,
- souhlasila s vyčleněním finančních 
prostředků z rozpočtu města ve výši 
až 30% způsobilých výdajů v letech 
2014 - 2015 na spolufinancování 
projektu, „Rekonstrukce Masaryko-
va náměstí v Kojetíně“ v případě, že 
bude dotace poskytnuta,
- souhlasila s vyčleněním finančních 
prostředků pro financování provozu 
v době udržitelnosti (2015 - 2020), 
a to ve výši dle zpracované finanční  
a ekonomické analýzy projektu.

Jiří Šírek

- schválila uzavření zprostředko-
vatelské smlouvy mezi Městem Ko-
jetínem, jako „Zájemcem“ a Realitní 
společností Zvonek, s. r. o., Kromě-
říž, jako „Zprostředkovatelem“, na 
pronájem volných bytových jednotek 
A1, A3, A4, A6, B1, B6, F1, včetně 
příslušných parkovacích stání, na-
cházejících se v bytovém domě na 
ul. Sladovní 1309, Kojetín, za podmí-
nek uvedených ve zprostředkovatel-
ské smlouvě,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 7/2013, které zahrnuje:

- příjmy ve výši          124,81 tis. Kč
- výdaje ve výši          124,81 tis. Kč,

- uložila finančnímu odboru zpra-
covat nové znění textu „Smlouvy  
o nájmu bytu“ v bytových domech  
a Domech s pečovatelskou službou, 
ve vlastnictví města Kojetína, v ter-
mínu do 30. 11. 2013 tak, aby byl 
v souladu s občanským zákoníkem, 
účinným od 1. 1. 2014,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku p. č. 5764/1, 
ostatní plocha - ostatní komunikace  
o výměře cca 110 m2, který je ve 
vlastnictví Města Kojetína, za kupní 
cenu 100 Kč/m2 a za podmínky úhra-
dy veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím - geometrický 
plán, právní služby, správní poplatek 

při vkladu práva do KN, daň z převo-
du nemovitosti,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje neobsazené bytové jednotky 
1192/14, o velikosti 2+1, která se na-
chází  v domě č. p. 1192, na adrese 
Sladovní 1192, Kojetín, na pozemku 
p. č. st. 254, vše ve vlastnictví Města 
Kojetína, za cenu nejvyšší nabídnuté 
kupní ceny obálkovou metodou - mi-
nimální kupní cena bude stanovena 
ve výši dle znaleckého posudku,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 10.000 Kč občanskému 
sdružení KAPPA-HELP, Přerov, jako 
příspěvek na realizaci projektu „Po-
radenské centrum pro problémy se 
závislostmi“ a „Terénní program pro 
osoby ohrožené drogovou závislostí“ 
v roce 2013,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na přípravu a realizaci podlimitního 
výběrového řízení na akci „Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky“, 
mezi objednavatelem: Městem Ko-
jetín, a zhotovitelem: BM asistent 
s. r. o, s nabídkovou cenou 20.000 
Kč bez DPH,
- jmenovala členy hodnotící komise 
pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek na pořízení cisternové 
automobilové stříkačky,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 

na přípravu podkladů pro podání 
žádosti o dotaci k projektu „Rekon-
strukce Masarykova náměstí v Koje-
tíně“ mezi objednavatelem: Městem 
Kojetín, a zhotovitelem: BM asistent 
s. r. o., s nabídkovou celkovou cenou 
100.000 Kč bez DPH (I. etapa pro-
jektu: 45.000 Kč bez DPH, II. etapa 
projektu 55.000 Kč),
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na zpracování architektonicko-urba-
nistického záměru k projektu „Rekon-
strukce Masarykova náměstí v Koje-
tíně“ mezi objednavatelem: Městem 
Kojetín a zhotovitelem: MORAVIA 
CONSULT Olomouc a. s., 
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové dokumen-
tace na akci „Renovace učeben pří-
rodovědných předmětů na ZŠ nám. 
Míru Kojetín“ mezi Městem Kojetín 
a zhotovitelem: Ing. Pavlem Olšov-
ským,
- schválila uzavření mandátní 
smlouvy k zajištění kompletního 
zpracování žádosti pro dotaci v rámci 
Regionálního operačního programu 
Střední Morava - Infrastruktura pro 
rozvoj vzdělávání, „Renovace uče-
ben přírodovědných předmětů na 
ZŠ nám. Míru, Kojetín“ mezi Městem 
Kojetín a mandatářem INNOVOU Int.  
s. r. o. Zlín.

Rada Města Kojetín se na 65. zasedání konaném dne 22. dubna 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Jiří Šírek
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Ve zkratce
Malá vzpomínka
na 2. světovou válku
a její kojetínské oběti
Tradiční krátké informace uváděné 
jako Ve zkratce si tentokrát dovo-
lím věnovat vzpomínce na konec 
2. světové války, od nějž uplyne 
68 let. Místo výčtu dat o osvobozo-
vání Kojetína bych rád na osudu tří 
našich občanů ukázal na nesmy-
slnost a krutost této události, která 
má stále své pamětníky a je svý-
mi důsledky stále živou kapitolou 
i našich současných dějin. Zároveň 
bych chtěl tímto příspěvkem uctítt 
všechny kojetínské oběti této novo-
dobé katastrofy.

Nakladatelství P3K vydalo před ne-
dávnem knihu autora Jindřicha Fia-
ly „Kuneš Sonntag“ - životní příběh 
syna prvorepublikového ministra, 
který se zapojil do protinacistického 
odboje a v listopadu 1939 jej jako 
studentského vůdce zatklo gestapo. 
Spolu s dalšími českými vysokoško-
láky byl odeslán do koncentračního 
tábora Sachsenhausen, kde strávil 
tři roky. Po válce dokončil studium 
na právnické fakultě a podílel se na 
obnově univerzity v Olomouci. Při 
jednom z procesů v padesátých le-
tech byl odsouzen k dvanácti letům 
v pracovních táborech. Domů na 
Hanou se vrátil po šesti letech, a ač 
byl právníkem, musel pracovat jako 
skladník. Těžištěm knihy je líčení ži-
vota v obou táborech - nacistickém 
i komunistickém.  K. Sonntag ze-
mřel v lednu 2010. V knize je mimo 
jiné uvedeno i zajímavé svědectví 
o posledních chvílích Otomara 
Schicka, ředitele kojetínského liho-
varu, které se tak po letech dostalo 
na vědomí i rodině, která o podrob-
nostech skonu svého příbuzného 
neměla ponětí. Kuneš Sonntag 
v rozhovoru uvádí: 

„Lékařská ošetření v táboře byla 
většinou dosti primitivní. Často byl 
odmítnut i velmi nemocný člověk. 
Jednou jsem běžel po táboře a vi-
děl jsem, jak z ošetřovny právě vy-
hodili člověka, který po chvíli padl. 
Vzal jsem ho, abych ho donesl 
zpět, ale zemřel mi v náručí. Stačil 
mi ještě říci, že je český Žid a že je 

sokol. Prosil mne, abych pozdravo-
val jeho rodinu. Jmenoval se Schick 
a byl ředitelem cukrovaru a lihovaru 
v Kojetíně. Po propuštění z koncen-
tráku jsem na tamějším obecním 
úřadě nechal vzkaz, pokud by se 
z jeho rodiny někdo vrátil živý…“
Vzkaz zřejmě nikdy nikam nedora-
zil. Když se na mě obrátil autor kni-
hy s prosbou o poskytnutí Schicko-
vy fotografie do knihy, poslal jsem 
zprávu o posledních okamžicích 
Schickova života jeho vnučce a ro-
dině. Po téměř sedmdesáti letech 
se tak dozvěděli díky Sonntagovu 
svědectví o konci života svého pří-
buzného.

Další osudy, válkou postižených ko-
jetínských občanů jsou popsány ve 
vlastivědné revue Střední Morava 
č. 33, kde Petr Jirák z přerovské-
ho archivu popisuje tragický osud 
bratrů Jaroslava a Stanislava Žáko-
vých. Sborník mi věnoval a na člá-
nek upozornil jejich bratr Jindřich, 
který i přes svůj vysoký věk občas 
navštěvuje Kojetín. Dovolte mi cito-
vat z jejich korespondence s rodi-
nou, která je zde uveřejněna: 
„Rozhodli jsme se, že utečeme přes 
Nizozemsko do Anglie nebo Fran-
cie. V době, kdy snad budete tento 
dopis číst, budeme, jak doufáme, 
na českém konzulátu v Amster-
damu, odkud Vám pošleme další 
zprávu. Chlapci slyšeli české zprávy 
z Francie, které jsou hlavní příčinou 
našeho útěku. Proto, abychom se 
k Vám mohli vrátit do vlasti, která, 
jak doufáme, bude brzy obnove-
na… Povinnost volá každého dob-
rého Čecha na stranu našich přátel 
a já již nemohu déle zůstat v Ně-
mecku. Teď mám v hlavě jen pře-
chod do Nizozemska, ale ničeho 
se nebojím… protože nevím, jestli 
budu zítra na živu, zda se mně pře-
chod podaří, či zda mě zadrží a jako 
velezrádce postaví ke zdi. Kdybys 
viděla, co se zde děje. Kdybys vidě-
la ty spousty zraněných, pochopila 
bys, že již nemohu zůstat netečný, 
že nemohu nepřiložit ruku k zániku 
Německa, který nedávno začal…. 
Jedinec nezmůže nic, ale v jednotě 
je síla, řekl Masaryk, a těchto zásad 
se držím. V jednotě je síla, proto 
čím více,  a čím rychleji bude proti 
Německu, tím dříve a jistěji s ním 

bude konec. Jsem Čech a tak to 
i zůstane. Za hranicemi budeme 
více užiteční, než zde.“

Bratrům se však útěk na Západ 
nepodařil. Němečtí pohraničníci je 
chytili a začal kolotoč vyslýchání 
a vyšetřování. Vězněni byli v Briegu, 
což byly studené kobky, zamřížovaná 
okna a nuzná strava. Vězni spali po 
šedesáti až devadesáti v prostorách 
v zimě nevytopených, v létě zamo-
řených štěnicemi a jiným hmyzem. 
Pracovalo se ve dvanácti hodi-
nových směnách v koželužně, ve 
zbrojovce, na velkostatku, při sběru 
proutí. Hlad a nemoci provázely věz-
ně od prvních dnů, mučily je choro-
by, jako tuberkulóza, srdeční a led-
vinové choroby. Rodiče obou bratrů 
žádali několikrát o milost, nikdy jim 
však nebylo vyhověno. Stanislav 
trpěl tuberkulózou a podlehl jí zde 
19. června 1943, Jaroslav skonal 
28. února 1944 v lazaretu v Briegu. 
Jak uvádí Petr Jirák, oběma bratrům 
nelze upřít snahu zapojit se do boje 
proti nacistické totalitě, limitované 
samozřejmě jejich mladým věkem. 
V případě boje proti Německu (včet-
ně neúspěšných pokusů), pohlíželi 
nacisté na příslušníky protektorátu 
jako na Němce.  I proto byli bratři 
Žákové označeni za vlastizrádce 
a postaveni před Lidový soudní 
dvůr, který je poslal do vězeňského 
zařízení, kde oba zemřeli.                                                                                                 

Jiří Šírek

Jindřich Žák (žijící v USA) u pamětní 
desky na Sokolovně (duben 2013)
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861
Ferdinand Venclík

Byl jmenován čestným občanem 
města Kojetína po téměř čtyřiceti-
letém učitelském působení v tomto 
městě. V Kojetíně vychoval řadu ge-
nerací  občanů, ve kterých pěstoval  
vlastenectví, učil je dějinám rodné 
vlasti,  lásce ke knihám, k rodnému 
jazyku,  učil je poznávat přírodu. 
Jako učitel pracoval nejen ve ško-
le, ale zapojil se také do veřejného, 
kulturního, společenského a tělový-
chovného života v Kojetíně.
Ferdinand Venclík se narodil 
3. května 1866 v Tovačově manže-
lům Arnoštu a Terezii Venclíkovým. 
Studoval na  gymnáziu v Přerově 
a po maturitě absolvoval  abiturient-
ský jednoroční učitelský kurz. Aby 
nemusel nastoupit na vojenskou 
službu zažádal o místo učitele. Mohl 
nastoupit do Klenovic nebo do Koje-
tína,  vybral si  Kojetín a působil zde 
jako učitel téměř čtyřicet let a žil až 
do své smrti. Učil na prvním stupni. 
V roce 1904 se oženil s Jenou Bo-
kůvkovou, která byla také učitelkou. 
Jejich manželství bylo velmi šťast-
né, avšak bezdětné. Paní Venclí-
ková byla vážně nemocná, zemřela 
v roce 1938.
Učitel Ferdinand Venclík byl jmeno-
ván provizorním učitelem v Kojetíně 
13. srpna 1886, tehdy na šestitřídní 
národní škole v Kojetíně. Ředite-
lem školy byl František Robenek, 
starostou města Eduard Dudík, 
předsedou  místní školní rady farář 
P. Rudolf Secky. Do výslužby ode-
šel v roce 1924. Jako učitel poznal 
ještě školní budovy  na dnešním 

Masarykově náměstí (tzv. Englišova 
hospoda, pozdější městský úřad), 
školní budovu v dnešní Husově uli-
ci (později tzv. starý obecní dům), 
byl svědkem stavby obou nových 
školních budov. František Venclík  
používal při vyučování nové učební 
metody, používal učební pomůcky, 
např. mapy, názorné obrazy, učební 
tabule, mikroskop a další. Ne vždy 
se setkal s pochopením u svých 
nadřízených i u místní školní rady, 
která na tyto učební pomůcky po-
skytovala finanční prostředky.
Ihned po svém příchodu do Koje-
tína se Ferdinand Venclík zapojil 
do veřejného života. Byl členem 
Občanské besedy Jaroslav, která 
vznikla v roce 1876 splynutím Zpě-
vácko - hudebního spolku Jaroslav 
a Čtenářského spolku. V programu 
spolku byla zábava a vzdělávání. 
Občanská beseda zanikla v roce 
1934. Aktivně se také zapojil do 
činnosti Sboru dobrovolných hasi-
čů, ve kterém působil až do chví-
le, kdy si při zásahu způsobil úraz. 
Byl vynikajícím řečníkem a velmi 
rád hovořil na různých slavnostním 
shromážděních. Jeho projevy byly 
působivé, dynamické, obsahově 
bohaté a především vlastenecky 
zaměřené.
Do historie města Kojetína se Ferdi-
nand Venclík zapsal jako významný 
činovník Tělocvičné jednoty Sokol, 
v jejichž řadách stál od založení 
jednoty v roce 1888. Působil v růz-
ných funkcích, od roku 1925 do 
roku 1933 zastával funkci staros-
ty tělocvičné jednoty. V této funkci 

přednesl také zahajovací proslov 
na slavnostní akademii konané 
4. srpna 1928 v předvečer slavnost-
ního otevření kojetínské sokolovny 
5. srpna 1928. Při této příležitosti 
řekl: „Po čtyřiceti letech usilovné 
práce prosycené láskou a oběta-
vostí, odříkáním a sebezapíráním, 
splňuje se naší jednotě dávný sen 
- vybudování vlastní sokolovny.“
Po skončení funkce starosty byl 
jmenován  „čestným starostou Tě-
locvičné jednoty Sokol Kojetín“. 
Ferdinand Venclík patřil mezi vý-
znamné občany města Kojetína. 
Na začátku 2. světové války, 1. září 
1939, když došlo k zatýkání také 
v Kojetíně, byl mezi nimi také Ferdi-
nand Venclík. Pro stáří byl po deseti 
dnech propuštěn, ale poznal, že je 
neustále sledován gestapem. 
Pocit nejistoty a obav oslaboval jeho 
zdravotní stav. Zemřel 22. července 
1942 na následky srdečního selhá-
ní. Jeho pohřeb se stal pro občany 
města a okolí tichou protiněmeckou 
manifestací. Smuteční průvod za-
stavil před bývalou radnicí, kde se 
s ním rozloučili představitelé města.
Bývalí žáci Ferdinanda Venclíka, 
z nichž mnozí zastávali ve společ-
nosti významná místa, na svého 
učitele nikdy nezapomněli.

(Za poskytnutí podkladů děkuji 
Bohumilu Venclíkovi z Tovačova, 
zvláště pak za poskytnutí vzpo-
mínek Ferdinanda Venclíka „A tak 
jsem žil …“ ( 1. část - Kojetín).

František Řezáč 
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Pozvánka na svezení 
zvláštními vlaky 
do Tovačova

Rok s rokem se sešel, máme tu opět 
jaro a s ním přichází i ten správný 
čas na „odemykání lokálek“ bez 
pravidelného provozu, mezi které 
patří i naše „Tovačovka“.
Květnové jízdy v režii zvláštních 
vlaků Kroměřížské dráhy, o. s. se 
na tovačovské trati staly za posled-
ní roky tradicí, kterou bychom ani 
letos nechtěli porušit.
A tak mi dovolte vás všechny touto 
cestou pozvat na nevšední svezení 
historickým červeným motoráčkem 
„Hurvínek“ z 50. let minulého sto-
letí, který bude po trati mezi Koje-
tínem a Tovačovem jezdit po celý 
víkend 4. a 5. května 2013.
Zvláštní vlaky se na trať vydají při 
příležitosti konání hned tří kultur-
ních akcí při trati, které jistě stojí  
i za vaši návštěvu! 
V prvé řadě půjde o hody v obci 
Uhřičice, kde pro vás budou už od 
soboty na hřišti připraveny pouťové 
atrakce, v neděli s úderem 10.30 
hodin pak začne tradiční hodový 
program v podobě průvodu od ha-
sičské zbrojnice k soše sv. Floriá-
na, kde proběhne slavnostní mše 
svatá.

Druhou, tentokráte ryze sobotní 
akcí, bude 4. ročník modelářské 
výstavy Plastic People of Tovačov, 
která se koná od 9. hodiny v prosto-

rách tovačovské sportovní haly ne-
daleko vlakového nádraží. Kromě 
soutěžní výstavy modelů budou, 
stejně jako v minulých letech, před 
halou vystavena skutečná vojenská 
vozidla jako BVP, OT-64 a další, 
občerstvení zajistí polní kuchyně  
a obvyklé kluby vojenské historie 
by se zde letos měly představit ve 
výrazně větším počtu! 
Třetí, opět tovačovskou a tento-
kráte celovíkendovou akcí budou 
tradiční závody psů Key Disc Dog 
Freestyle, které se budou konat 
na hřišti mezi rybníkem Kolečko  
a zámkem. 
A když už jsme 
u zámku, také 
ten bude veřej-
nosti otevřen po 
celý víkend, a to 
vždy od 10 do 17 
hodin.
Pevně věříme, 
že i kdyby vás 
náhodou žádná 
ze jmenovaných 
akcí neoslovila, 
že určitě neza-
nevřete alespoň 
na svezení naši-
mi vláčky. Jezdit 
budou za každé-
ho počasí, ceny 
jízdného (30 Kč 
za jednosměr-
nou a 50 za zpá-
teční lepenkovou 
jízdenku pro do-
spělou osobu, 

resp. 30 Kč za zpáteční a 20 Kč 
za jednosměrnou jízdenku pro dítě 
6 až 15 let na celou trasu) zůstávají 
stejné jako v uplynulých šesti letech  
a místo by se mělo najít i pro kočá-
rek či jízdní kolo, které ve vlacích 
také přepravujeme!
Předběžný jízdní řád zvláštních vla-
ků, jejichž dopravcem budou Čes-
ké dráhy, uvádíme níže. Podrobné 
informace o jízdách najdete na we-
bových stránkách tovačovské trati: 
www.prototypy.cz/tovacovka

Těšíme se na vás! 
členové Kroměřížské dráhy, o. s.

334 (Kroměříž) Kojetín - Tovačov a zpět (platí 4. a 5. května 2013)
km ČD, a. s. + KMD, o.s. 001 003 005 007 009 011
0 Kroměříž 8.52
9 Kojetín 9.04

Kojetín 9.10 10.22 12.10 13.22 15.00 16.10
13 Uhřičice - U hřbitova  x 9.15 x 10.27 x 12.15 x 13.27 x 15.05 x 16.15
17 Lobodice 9.21 10.33 12.21 13.33 15.11 16.21
20 Tovačov 9.30 10.42 12.30 13.42 15.20 16.30

km ČD, a. s. + KMD, o.s.  002 004 006 008 010 012
0 Tovačov 9.45 10.55 12.45 14.10 15.30 16.40
3 Lobodice 9.50 11.00 12.50 14.15 15.35 16.45
7 Uhřičice - U hřbitova x 9.55 x 11.05 x 12.55 x 14.20 x 15.40 x 16.50
11 Kojetín 10.05 11.15 13.05 14.30 15.50 17.00

Kojetín 17.04
20 Kroměříž 17.16

x  zastávka Uhřičice - U hřbitova se nachází na přejezdu u hřbitova a je na znamení. 
Nástup a výstup do/z vlaku je možný jen prostřednictvím prvních dveří vlaku na straně k obci. 
Na této zastávce není možný nástup a výstup s kočárky.
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English Corner
Just recently in America 
the Congress debated new 
restrictions on gun ownership 
and they could not agree on a new 
law. Many Czech people cannot 
understand why the American 
people are so crazy about guns. 
With all the violence and terrible 
shootings in recent years, it is 
hard to understand why it is still 
so easy to own a gun in the USA. 
As an American and former gun 
owner, let me try to explain. First, 
the history of America is based 
on the right to own and use guns. 
It is a part of our constitution. For 
the first settlers in America it was 
a necessity to have a gun - for 
hunting and for protection.
Second, hunting is a very popular 
activity and has a long tradition 
in America. This means that 
many guns are inherited from 
previous generations. Third, 
the gun is a symbol of freedom 
for many Americans. When the 
government or some organization 
tries to take away the right to own 
a gun, they are trying to take away 
a fundamental freedom. I know 
that most Europeans will never 
understand why Americans love 
their guns so much, but it is a part of 
the American culture and it always 
will be. On a side note: I have 
been teaching at the high school 
in Kojetin this past year. I’ve been 
teaching the 4th year and Oktava 
students. I want to wish them the 
best on their leaving exams and 
in whatever they decide to pursue 
after school. You guys have been 
great! All the best!

restriction (ri’strik∫n) - omezení
gun (gan) - střelná zbraň
ownership (‘əunə∫ip) - vlastnictví
former (fo:mə) - bývalý
explain (iks’plein) - vysvětlit
based on (beisd on) - založený na
right (rait) - pravo
hunting (hantîŋ) - myslivost
inherit (in’herit) - zdědit
fundamental (,fandə’mentl)
                                       - základni
on a side note (on a said nəut)
                              - mimochodem

Jay Davis

Došlo do redakce

Květnový běžecký 
závod v Kojetíně  
se blíží

Navazuje po osm-
nácti letech na 
třináct ročníků 
běhů Kolem 
Moravy, které 

úspěšně pořá-
dal Josef Ospalý 

s partou nadšenců pod hlavičkou 
tehdejšího Selika. 
Úvodní ročník by se měl počítat 
jako nultý, protože se znovu začíná 
od nuly. Bez podpory Města Koje-
tín, MěKS Kojetín, DDM Kojetín  
a v neposlední řadě Městské poli-
cie Kojetín by bylo velmi složité se 
do takové akce pouštět. Dík patří 
i organizacím a firmám, které i v této 
nelehké době podporují v našem 
městě sport.
Start hlavního běhu na 10 km je 
v sobotu 25. května 2013 na lodě-
nici v 11 hodin. Desetikilometrová 
trať pro trénované sportovce je ob-
rátková a vede z loděnice Špalírem 
po cyklostezce až před Lobodice  
a zpět do cíle v loděnici. 
Ale i ostatní zájemci všech věko-
vých kategorií si mohou od 9.15 do 

Velikonoční běh 
v Tovačově
Na neděli velikonoční 31. břez-
na 2013 se pravidelně (letos už 
28. ročník) konal oblíbený běh v To-
vačově kolem tovačovského zám-
ku a jeho krásným okolím. V tomto 
termínu už běžce láká a hřeje jarní 
počasí. Málokdo si pamatuje tako-
vé Velikonoce jako ty letošní, které 
připomínaly spíše Vánoce (viz sní-
mek ze startu), přesto se letošního 
běhu na 7,5 km zúčastnilo šedesát 
běžců, mezi nimi i tři borci z Ko-
jetína: Pavel Složil, Petr Zdražil 
a Jaroslav Bělka. Přestože podmín-
ky byly náročné (husté sněžení) 
všichni běžci závod v pohodě do-
končili a byli spokojeni se svými vý-
kony. Dokonce se běhalo příjemně, 
protože na sněhu byly měkčí do-
šlapy. Velikonoce nám připomněli 
čokoládoví zajíci, které pořadatelé 
pod vedením Milana Blaha připra-

vili pro každého účastníka. Tak za 
rok nashle a snad v květnu při běhu 
v Kojetíně nám bude počasí více 
nakloněno.               Jaroslav Bělka

10.15 hodin zkusit kondiční běh na 
kratší trať různé délky. Prezentace 
je od 9 hodin. Smyslem akce je vrá-
tit Kojetín na běžeckou mapu Mo-
ravy a propagovat běh, který láká 
stále více lidí. 
Informace o závodě jsou i na 
www. stmsvs.cz sekce atletika a na 
www.bezvabeh.cz
Chceme, aby to byla další alternati-
va sportovního vyžití po Běhu proti 
drogám, který pořádá každoročně 
koncem června Městská policie 
Kojetín a je hlavně určen pro školní 
mládež.
Ne vždy je však sport jen zábavou. 
Když jsem se dozvěděl o výbuchu 
bomby nastražené na běžce a divá-
ky při slavném bostonském marato-
nu, nevěřil jsem tomu, že někdo je 
schopen něčeho takového. I když 
byli pachatelé vypátráni, nevinným 
obětem tohoto zrůdného činu už 
nikdo život nevrátí. Věřme, že se 
jedná o ojedinělou akci, kdy terčem 
byla sportovní akce.
Paradoxní je, že běh patří k nej-
čestnějším sportům, který přináší 
radost. Proto i „náš“ kojetínský běh 
dne 25. května 2013 bude příleži-
tostí uctít památku obětí atentátu 
vzpomínkou a aktivním během.

Jaroslav Bělka
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Mateřská škola Kojetín

Anketa - První máj
Při příležitosti květnových svátečních dnů se studentky 

Gymnázia Kojetín zeptaly několika občanů na to, jak tráví sváteční chvíle. 
S rodinou, s kamarády, či v práci?

Marta Soukyňková
Já trávím veškeré 
svátky v práci, jeli-
kož pracuji v ústavu 
pro mentálně posti-
žené. Práce mi bo-
hužel zasahuje do 
všech podobných 
svátků.

Manželé Pivní
Svátky slavím  
s manželem doma 
a Den matek 
s mojí maminkou 
zde v Kojetíně. 
„V dnešní době je 
všechno jinak. Svát-
ky už se neslaví tak 

jako kdysi,“ říká manžel.

Lenka Toboláková
Tradičně pořádám 
ve školce v Uhřiči-
cích na Den matek 
vystoupení s dětmi. 
Jinak svátky moc 
neslavím.

Marie Veselá
Dnes už se tyto 
svátky moc neslaví, 
ale Den matek trá-
vím se svojí dcerou 
a vnučkou.

Markéta Večerková s dcerou
Svátky nijak zvlášť 
neslavíme, ale od 
té doby, co mám 
dceru, nás zajímají 
zvířátka a jezdíme 
do ZOO. 

Ptaly se 
Kristýna Stratilová 

a Gabriela Rygrová 

Jaký byl duben 
v MŠ Kojetín
Jaro je v plném proudu a příroda 
načerpala nové síly po nekonečné 
zimě. Při vycházkách objevujeme 
první broučky, ve větvích jsme za-
hlédli pavučinky s pavoučky a teplé 
sluníčko nás konečně vylákalo ke 
hrám na školních zahradách.

V obou mateřských školách jsme 
opět přivítali „Kašpárka“ s maňás-
kovou pohádkou, kterou zahrály 
dětem učitelky. V pondělí 15. dubna 
2013 za námi také přijelo Hudební 

divadlo z Brna s pořadem „KUK  
a CUK“. Bylo to pestré pásmo hud-
by, písniček, scének a klaunských 
hudebních výstupů. Děti byly od 
začátku představení nenápadně 
vtahovány do hry, která vrcholila 
soutěžemi ve sborovém zpěvu. 
Na čarodějnické rejdění se těšily 
děti ze tříd „Sluníček“ a „Koťátek“. 
Ve třídách celý týden plnily různé 
kouzelnické úkoly, vyrobily si kou-
zelnické brýle, hada „Zmijáka“, čer-
ného netopýra, naučily se zaříkadla 
a na závěr se proletěly na koštěti.
A co nás čeká v květnu? Chystáme 
besídky k svátku našich maminek, 
těšíme se konečně na dopravní 
hřiště v Kroměříži a koncem května 
určitě vyrazíme na školní výlety...

vedení MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín
Šablony skončily

Celkem třicet měsíců (od října 2010 
do března 2013) měla naše škola 
možnost čerpat finance z granto-
vého programu EU peníze do škol. 
Garantem programu bylo minister-
stvo školství. Náš projekt „Dveře do 
21. století“ jsme nastavili tak, aby 
co nejvýhodněji pokryl naše potře-

by a současně vyčerpal maximálně 
dostupné finance. 
Mohli jsme si vyzkoušet stav, kdy 
má škola dostatečné finanční zá-
zemí a může reagovat na konkrétní 
situaci ve škole. Jak můžeme hod-
notit výsledek? Prvním okruhem, 
který jsme zařadili do projektu, byla 
individualizace výuky. Dělené vyu-
čovací hodiny poskytly vyučujícím 
prostor pro efektivní výuku českého 

jazyka, angličtiny, matematiky i in-
formatiky a žáci tak měli dostatečný 
prostor pro uplatnění vlastních do-
vedností. Odezva u žáků i vyučují-
cích byly velice příznivá. 
Další oblastí, které jsme věnovali 
pozornost, byla tvorba výukových 
materiálů. Zde se do vytváření elek-
tronických výukových materiálů ak-
tivně zapojilo celkem osm učitelek, 
které zpracovaly 432 pracovních 
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Pěvecký úspěch 
V sobotu 13. 
dubna 2013 se 
v Korvínském 
domě Muzea 
Komenského 
v Přerově ko-
nala soutěž ve 

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Úvodní konference 
Život není černobílý

Dne 4. dubna 2013 jsme se se sku-
pinou žáků osmé a deváté třídy 
zúčastnili úvodní konference v Olo-
mouci. 
Jak již plyne z názvu, byla tato akce 
brána jako úvodní, kde byly sděleny 
informace projektu, které se týkají 
snížení rasové nenávisti a zaměření 
se na manipulaci veřejného mínění 
o menšinách médii v Olomouckém 
kraji. Následovat bude putovní vý-

stava a workshopy, které mají za cíl 
zvýšit povědomí v řadách veřejnos-
ti a tím upevňování vzájemné tole-
rance. Na závěr proběhne debatní 
turnaj smíšených týmů ve spoluprá-
ci s Českou debatní společností, 
o. s., která v létě 2013 pořádá me-
zinárodní debatní turnaj Heart of 
Europe, na kterém budou o proble-
matice menšin diskutovat jak v rám-
ci turnaje, tak na nezávislém work-
shopu středoškolští a vysokoškolští 
studenti z celého světa. Dojde tak 
ke srovnání náhledu na menšiny na 
jednotlivých kontinentech. Projekt 

listů, prezentací, křížovek a dalších 
pomůcek, ověřily je ve výuce a na-
bídly ostatním kolegům i kolegyním 
na webových portálech pro školy. 
Velice účelná vizitka šikovnosti vy-
učujících naší školy. 
Významnou kapitolou projektu, kte-
rá se nepodařila splnit zcela podle 
našich představ, byla část věno-
vaná preventivnímu programu ur-
čenému pro třídy s problémovými 
žáky. Zjistili jsme, že to je okruh, 
který vyžaduje dlouhodobou práci 
ve spolupráci s odborníky (a to bez 
vnějších zdrojů není v běžném pro-
vozu školy reálné). Rozhodně však 
hledáme cesty k řešení této situace 
formou zapojení do dalších progra-
mů, které tuto záležitost pokrývají.  
Asistence pedagoga u žáků, kteří 
mají tuto pomoc doporučenou od 
školního psychologa, byla nedílnou 

součástí výuky na škole. Bohužel 
po skončení projektu se přes veš-
keré proklamace o maximální pod-
poře těchto žáků opět vrátíme do 
tvrdé reality, kdy se o potřebné pod-
poře rozhoduje od zeleného stolu 
a v prvním řadě se hledí na finan-
ce a ne na děti. Škola měla tímto 
způsobem možnost si vyzkoušet 
funkčnost této formy podpory výuky 
a ověřila si i její účelnost.
Jednou z kapitol projektu, který 
jsme realizovali, bylo i zapojení vy-
učujících do vzdělávacích kurzů, 
které přispěly k rozšíření znalostí 
i dovedností potřebných pro výuku. 
Osvědčení o absolvování  jsou jed-
ním z dokladů, které potvrzují naše 
výstupy.
Nemalou pomoc pro naši školu zna-
menala i oblast učebních pomůcek, 
kdy jsme pořídili spoustu nových 

pomůcek podle potřeb požadavků 
od učitelek a učitelů. Keramické 
tabule, učebnice, informační tech-
nologie, výukové programy a další 
pomohly částečně vyrovnat ohrom-
ný dluh v této oblasti, kde stát inten-
zivně šetří na úkor podmínek pro 
výuku (za poslední čtyři roky pokles 
více jak 40% prostředků určených 
na pomůcky - k tomu se přiřadila 
povinnost hradit část nemocenské 
pro pracovníky školy z těchto finan-
cí).
Celkově hodnotí vedení školy pro-
jekt jako výrazný přínos pro výuku 
a věří, že naznačený zájem o vzdě-
lání ze strany centrálních orgánů 
nebude pouze teoretický, ale pro-
jeví se také v konkrétní podpoře 
všech zmíněných oblastí spojených 
s životem školy.   

      Zdeněk Šípek

zpěvu lidové písně. Zúčastnil se 
jí i Vojtěch Ošťádal, žák 5. B tří-
dy ZŠ nám. Míru Kojetín. Soutě-
žil s moravskou písní z Hané „Za 
horama svitá“ a postoupil do ve-
řejného finále. To se bude konat 
15. června 2013 od 12 hodin na 
Horním náměstí v Přerově v rámci 
pořádaného folklorního festivalu 

- Život není černobílý, se přesune 
do jiných krajů a bude dále rozšiřo-
vat své aktivity. 

Marian Gábor

Týden zdraví

Při každoroční přípravě organizace 
školního roku automaticky zařazuje-
me na konec měsíce dubna Týden 
zdraví. Žáci naší školy tuto tradici 
už velmi dobře znají, ale protože 
„zdraví“ je velmi široký pojem, oče-

kávají vždy, co pro ně v tomto týdnu 
po domluvě s třídními učitelkami, 
učiteli a vyučujícími připravíme. Při 
našich aktivitách nám významně 
pomáhají i další organizace, letos 
např. DDM Kojetín, HZS Kojetín, 
UP Olomouc, Radka Michálková 
a Jiří Kilhof, vedoucí sportovně re-

laxačního centra v Kojetíně.
V letošním školním roce jsme se 
zaměřili na tyto oblasti: zdravově-
da, zdravý životní styl, první pomoc, 
dopravní výchova, protipožární pre-
vence, environmentální výchova 
a ochrana člověka za mimořádných 
událostí, plnění programu Zdravé 

Základní škola nám. Míru Kojetín

„V zámku a podzámčí“. Zde si za-
zpívá za doprovodu „opravdové“ 
cimbálové muziky Primáš.

Blahopřejeme Vojtovi k úspěchu 
a přejeme ještě spoustu krásných 
chvil s hudbou.   

         
B. Mračková
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Kadeřnická přehlídka
ve školní družině

Ve středu 10. dubna jsme si ve 
školní družině uspořádali kadeřnic-
kou přehlídku. Zapnuli jsme fény 
a kulmy a všichni mohli ukázat 
své kadeřnické umění. Jednalo se  
o každoroční akci s názvem „ Spla-
šené kadeře“. Jak už je u nás zvy-
kem, nebyly to účesy jen tak obyčej-
né, ale velmi netradiční a bláznivé. 
Nálada spolu  s tvůrčí atmosférou 
byly naprosto skvělé. 

Alice Stonová

zuby. Tato témata byla po celý tý-
den náplní hodin prvouky, přírodo-
vědy, přírodopisu, tělesné a občan-
ské výchovy a výchovy ke zdraví. 
V pondělí si žáci 3. - 5. ročníku 
ověřili, prohloubili a doplnili své te-
oretické znalosti z oblasti dopravní 
výchovy při testech.
V úterý přišli členové HZS s výuko-
vým programem za žáky 2. a 6. roč-
níku. Jejich ukázky výstroje i techni-
ky zaujmou žáky vždy.
Ve středu přijeli pracovníci UP Olo-
mouc za žáky 6. a 7. ročníku s velmi 
zajímavým programem Hýbeme se 
s internetem, který v rámci projektu 
Popularizace vědecko - výzkumné 
činnosti UP seznamuje žáky s vý-
znamem zdravého životního stylu 
a motivuje je pomocí internetových 
portálů a programů ke zvýšení je-
jich pohybové aktivity.
Ve čtvrtek si žáci 1. stupně ověřili 
své znalosti v soutěži Den Země, 
kterou pořádal DDM Kojetín, chlap-
ci 2. stupně vyzkoušeli svou fyzic-
kou kondici v kojetínské posilovně, 
dívky pak při „Cvičení s Radkou“.

V pátek si celá škola na projekto-
vém dni při pobytu v přírodě zopa-
kovala své znalosti a zasoutěžila při 
úkolech z oblasti „Ochrana člověka 
za mimořádných událostí“.

Všechny aktivity v tomto týdnu vy-
cházely z projektu Zdravá škola 
a rozvíjely kompetence žáků obsa-
žené v našem školním vzdělávacím 
programu Škola pro všechny.

Miluše Štefanová
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Základní škola Sladovní Kojetín

Základní umělecká škola Kojetín

Tonda Obal
EKO-KOM Praha
Milý Tondo!
Moc Tě všichni pozdravujeme 
a děkujeme Ti za návštěvu u nás ve 
škole, která se uskutečnila 3. dub-
na 2013. Velmi nás zaujaly záběry 
města, ve kterém bylo plno lidí, aut, 
všude se válely rozházené odpad-
ky a lidé kolem nich jen netečně 
procházeli… Rozhodně bychom 
nechtěli, aby se něco podobného 
přihodilo i u nás! Vzpomínáme, jak 
jsi nám povídal o tom, jak odpa-
dy vznikají, jak je třídit a recyklo-
vat, jaké je jejich opětovné využití. 
Uvědomili jsme si, že nechceme, 
aby se zvětšovaly velké hromady 
komunálního odpadu. Slibujeme, 

že budeme odpady poctivě třídit 
do barevných kontejnerů nejen ve 
škole, ale i doma. Už víme, jak by 
to vypadalo, kdybychom odpady 
netřídili podle toho, z čeho byly vy-
robeny. Všichni přece chceme šetřit 
a chránit naši přírodu! Kdybychom 
si s něčím nevěděli rady, podívá-
me na Tvoje internetové stránky, 

které velmi srozumitelně přibližují 
problematiku nakládání s odpady 
nejen dětem, ale i všem dospělým. 
Zatím se s Tebou loučíme, ale ještě 
Ti napíšeme, jak se nám daří náš 
slib dodržet.

žáci Základní školy v Kojetíně
Sladovní ulice 492

Celostátní soutěž ZUŠ
Dne 20. dubna 2013 se naše škola 
zúčastnila ústředního kola celostát-
ní soutěže Základních uměleckých 
škol, které proběhlo tentokrát v Li-
berci. Náš komorní soubor zobco-
vých fléten ve složení Lucie Gry-
garová, Lucie Zajacová a Barbora 
Kalousová získal a obhájil 2. místo 
v rámci celé naší republiky. Je to 
výsledek lepší, než jaký získaly jiné 
renomované školy, jako je Praha 
apod. Děkuji touto cestou Ritě Ryn-
dové za jejich přípravu.

Petr Vacek
ředitel ZUŠ Kojetín

 Základní umělecká škola Kojetín 
si vás dovoluje pozvat 

na tradiční

koncert žáků 
a souborů, 

který se se uskuteční 
ve středu 22. května 2013 

v 16 hodin 

v sále Sokolovny Kojetín

Všichni jste srdečně zváni!
Těšíme se na vaši návštěvu!

Základní umělecká škola Kojeín 
oznamuje všem zájemcům, že

PřIbíRáME nOVé ŽáKy 
DO VýUKy:

- na rozličné hudební nástroje, 
- nově i do pěveckého oddělení, 

kde vás povede nová, 
mladá paní učitelka. 

bližší informace 
na telefonním čísle: 603 223 844

 Přihlášky:
 jsou k dispozici v odpoledních

hodinách v ředitelně školy

Gymnázium Kojetín

Česko-polské 
partnerství škol na 
Gymnáziu Kojetín

Gymnázium Kojetín přivítalo 
15. dubna skupinu polských žáků, 
kteří se účastní česko-polského 
projektu. Žáci tercie se na ně dlou-
ho těšili a už od září pracovali na 
prezentacích, ve kterých představí 
svůj region, tradice a způsob života. 
Mezi českými a polskými studenty 
probíhala nepřetržitě komunika-
ce na facebooku, posílali si dopi-
sy a vlastnoručně vyrobená přání. 
Všichni si našli svého kamaráda, 
kterého ubytovali u sebe doma. 
Polští studenti tak lépe poznají ži-
vot v českých rodinách. Pro žáky je 

dále připraven bohatý program za-
hrnující netradiční výuku, sportovní 
a umělecké aktivity a také výlety 
v regionu. Naším cílem je, aby se 
zde polští studenti cítili jako doma a 
odvezli si z výměnného pobytu hez-
ké vzpomínky.

Pavla Minaříková

Tento projekt byl re-
alizován za finanční 
podpory Evropské 
unie. Za obsah sdě-
lení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují ná-
zory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za 
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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Rozhovor 
s Lenkou Gardavskou

Lenka Gardavská je studentkou 
sexty Gymnázia Kojetín, už mno-
ho let reprezentuje naši školu 
v recitačních soutěžích a ne-
dávno dosáhla svého největšího 
úspěchu… Více se dočtete v ná-
sledujícím rozhovoru.

Jak ses k recitování dostala?
K recitování jsem se dostala ve dru-
hé třídě základní školy, když paní 
učitelka vybrala několik žáků z naší 
třídy a já byla mezi nimi. Poté kaž-
dému z nás vybrala básničku a po-

Gymnázium Kojetín 
dvacetileté

Naše škola si připomíná v letoš-
ním roce 20 let od svého založe-
ní. Celý školní rok je touto udá-
lostí ovlivněn a oslavy vyvrcholí 
21. června 2013 v 17 hodin 
setkáním absolventů, bývalých 
a současných učitelů školy v sále 
Sokolovny Kojetín. Tomuto se-
tkání bude předcházet od 15 do 
17 hodin „Den otevřených dveří“, 
na který zveme i zájemce z řad 
veřejnosti. Bližší informace lze 
průběžně nalézt na webových 
stránkách školy: www.gkj.cz.

mm

Gymnázium Kojetín
máhala nám s její přípravou.

Jaké byly tvé začátky?
Má první soutěž mě velice povzbu-
dila do dalších účastí na recitačních 
soutěžích, protože jsem skončila 
druhá. Nedostala jsem se sice dál 
než do školního kola, ale i druhé 
místo pro mě bylo velkou motivací.

Co pro tebe recitování znamená?
Touto cestou se učím jistějšímu vý-
stupu před lidmi. A je to pro mě jistá 
forma zdravé trémy.

Jakých výsledků jsi už dosáhla  
a v jakých soutěžích?
V okresních kolech jsem se umis-
ťovala na předních pozicích a to mi 
zajišťovalo postup do krajských kol. 
Ovšem největšího úspěchu jsem 
dosáhla nedávno - 22. března - a to 
v krajském kole soutěže „Wolkerův 
Prostějov,“ kde jsem získala cenu 
poroty s doporučením na celostátní 
přehlídku.

Chtěla bys s recitováním pokra-
čovat i po gymnáziu? nebo je to 
pro tebe jen zvýhodnění do při-
hlášky na vysokou školu?

Rozhovor 
s Janem Skalíkem

Honza je letošní maturant, nato-
lik šikovný, že zvládá spoustu 
zájmů, školu a dokonce si udělal 
čas i na to, aby si našel skvělou 
přítelkyni. Chvíli si vyhradil také 
pro odpovědi na naše otázky.
Jakým činnostem se věnuješ ve 
svém volném čase?

Hlavně dělám karate a na trénink 
chodím třikrát týdně, potom celkově 
sportuji. Běhám, dělám atletiku, po-
silování. Každý pátek se dvě hodiny 
věnuji skautům.

Recitaci bych se ráda věnovala i na-
dále, ale obávám se, že při mnoha 
mých volnočasových aktivitách na ni 
nezbude čas. Při přijímacích zkouš-
kách to pro mě zvýhodnění nebude, 
protože se chystám věnovat přírod-
ním a nehumanitním vědám. 

Děkuji za rozhovor!
Ptala se Soňa Žatecká, sexta GKJ

Co tě vedlo k tomu, že jsi začal 
s karate?
Nechtěli mě ve fotbalu, protože 
jsem byl podle nich neohrabaný, 
a karate mě začalo zajímat, už když 
jsem viděl ve filmu třeba Jackieho 
Chana. I když ten karate nedělá.

Daruješ krev, není ti při pohledu 
na ni zle?
Ne. Proč? Chci být doktor, krve se 
nebojím. Rád bych daroval i kostní 
dřeň, ale doposud nebyl čas se re-
gistrovat. Nebo taky krevní plazmu, 
ale její odběr snižuje imunitu a to 
nechci riskovat, i když můžu dostat 
peníze. Kvůli těm to ale nedělám.

Pracuješ taky, jak jsi říkal, s dětmi 
ve skautu. Stačí ti na ně nervy?
Věnuji se starším klukům, takže 
s těmi nervy je to někdy složitější, ale 
baví mě to. Celý červenec trávím na 
táborech. Momentálně ale nemám 
moc času na chystání programu.

Co předchozí studium a jaké máš 
plány do budoucna?
Chodil jsem devět let na chropyň-
skou základní školu a potom jsem 
se přihlásil na umělecké kovářství, 

kde jsem byl pět dní. Protože mi 
ale školní prostředí nevyhovovalo, 
tak jsem přestoupil na gymnázium 
v Kojetíně. Rád bych se dostal na 
medicínu, nebo na něco, co souvisí 
s chemií a třeba s experimentální 
biologií, případně bych chtěl být zá-
chranářem.

Jak zvládáš skloubit zájmy se 
školou?
Momentálně se nejvíc věnuji přípra-
vě na maturitu, ale stíhám to celko-
vě dobře. Maturovat budu z čes-
kého jazyka, angličtiny, biologie  
a chemie. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
úspěch ve všem, co děláš.

Marta Benová a Ivana Tichá
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DDM Kojetín informuje
Akce, které jste mohli navštívit...

Zábavné dopoledne 
na domečku 
Jaro o Velikonocích ještě nevykouk-
lo, a proto namísto venkovních ak-
tivit jsme připravili pro děti program 
na Domě dětí a mládeže. Na zábav-
né dopoledne dne 28. března 2013 
plné her a tvoření přišlo dvacet dětí 
a některým se dokonce nechtělo 
ani domů.                                  -az-

Jarní ples

Jarní ples pro děti patří již k tradič-
ním akcím DDM Kojetín. V letošním 
roce se konal v době velikonočních 
prázdnin, a sice 29. břena 2013. 
I když v tento den počasí spíše připo-
mínalo zimu, chtěli jsme spolu s dět-
mi přivítat jaro a zvolit krále a králov-
nu jara pro rok 2013.  Společenský 
oděv, ve kterém většina účastníků 

přišla, přispěl ke slavnostní atmosfé-
ře. V zábavném programu plném her, 
soutěží a tance se představily i děti 
z tanečních kroužků DDM. Příjem-
ným zpestřením byla výuka Makare-
ny, do které se zapojili všichni účast-
níci. Vyvrcholením celého odpoledne 
bylo vyhlášení krále a královny pro 
rok 2013.  Králem se stal Daniel Šóš 
a královnou byla odbornou porotou 
zvolena Tereza Poláchová. -mb-

Turnaj ve florbale

V rámci pátečního florbalového 
kroužku byl uspořádán dne 5. dub-
na 2013 turnaj, ve kterém si pomě-
řili síly odrostlejší florbalisté s těmi 
menšími. K hráčům se přidali i oba 
vedoucí florbalu. Mladší florbalisté 
se nenechali zahanbit a vybojovali si 
vítězství.                                    -az-

Florbalisté DDM Kojetín 
v Hranicích

Na přátelské utkání ve florbalu se 
v sobotu 6. dubna 2013 vypravily 
do Hranic dva týmy z DDM Kojetín. 
Celkem se turnaje zúčastnilo pět 
týmů, naše dva, dva domácí týmy a 
jeden z Bělotína. Kapitáni se účast-
nili rozlosování pořadí. Systém hry 
spočíval v tom, že hrál každý s kaž-
dým 3x5 minut. Pro tým DDM Koje-
tín „B“ to byl první zápas, kdy opus-
tili domácí hřiště. Bojovali za velké 
podpory až do konce, ale v celko-
vém pořadí obsadili páté místo. 

DDM Kojetín „A“ jel obhajovat vý-
hru z podzimního turnaje, který se 
konal v našem městě. Zápasy byly 
z velké části vyrovnané, ale chlapci 
prvenství obhájili a domů si odvezli 
putovní pohár DDM Hranice.    -az-

Výukové programy 

Ve dnech 5. a 9. dubna 2013 pro-
běhly dva výukové programy pro děti 
Mateřské školy Kojetín v keramické 
dílně. Děti pracovaly s keramickou 
hlínou a glazovaly výrobky.       -mb-

DDM Kojetín vás zve na výstavu 
výtvarných a rukodělných prací 

dětí, mládeže a dospělých
ze zájmových kroužků

VOLnOČASOVé AKTIVITy 
VE VýRObCíCH

Výstavu můžete navštívit 
v galerii VIC Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
od pondělí do pátku 

od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin, 
v sobotu a neděli po tel. domluvě 

581 202 202, 774 001 403 
Výstava potrvá do 10. května 2013
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DDM Kojetín informuje

Slavnostní předání 
rybářských dokladů 
mladým rybářům
Dne 21. března 2013 proběhlo na 
DDM Kojetín slavnostní předání  ry-
bářských dokladů třinácti mladým 
rybářům z rybářského kroužku Cy-
prinus Carpio Kojetín.  Mladí rybáři 
se na tuto událost připravovali od 
začátku školního roku, kdy v září 
2012 poprvé přišli do rybářského 
kroužku. Co tedy předcházelo to-
muto slavnostnímu okamžiku v ži-
votě mladého rybáře? Naučit se 
základy všeho, co malý rybář po-
třebuje k tomu, aby mohl poprvé jít 
na ryby. Mimo jiné poznávat ryby, 
vázat háčky a znát svá práva a po-
vinnosti, které pro něho platí podle 
rybářského řádu. Všechny tyto do-
vednosti a znalosti museli předvést 
v závěrečných zkouškách, které 
se skládají z testu rybářských zna-
lostí a ústní zkoušky. Tyto zkoušky 
proběhly 28. února 2013 na DDM 

Kojetín za účasti hospodáře MO 
Tovačov, Romana Uherka a všech 
třináct našich mladých rybářů uspě-
lo! Samotné předání tedy proběhlo 
21. března 2013 na DDM Kojetín za 
účasti hospodáře MO Tovačov. Mla-
dí rybáři obdrželi své první povo-
lenky k lovu a Martin Nosek, který 
nejlépe uspěl při zkouškách, tašku 
plnou rybářských drobností, které 
se mu jistě budou hodit při chytání 
ryb.
Co tedy ještě dodat?  Ať se našim 
malým rybářům daří, nachytají 
spoustu ryb a rybaření pro ně bude 
hlavně zábava. Petrův Zdar!

Slávek Ruman a Tomáš Bělka, 
vedoucí rybářského kroužku 

Cyprinus Carpio

Pletení z pedigu
Tvořivé sobotní dopoledne 13. dub-
na 2013 bylo uspořádáno pro velký 
úspěch již po třetí. Pod odborným 
vedením Ziny Illeové účastníci pletli 
ošatky na pečivo, obaly na květi-
náče i krásné podnosy z běleného 
pedigu.                                     -mb-

Patchwork
Každý měsíc se schází příznivci 
techniky Patchworku na „domečku“ 
k vytvoření nových motivů a výrob-
ků. Markéta Pavlíková pro sobotní 
dopoledne 13. dubna 2013 připravi-
la techniku kaleidoskop pro výrobu 
prostírání.                                -mb-

Parkový běh 
Loučná nad Desnou
Naše pedagogická pracovnice Ale-
na Zicháčková reprezentovala DDM 
Kojetín ve třetím ročníku Parkového 
běhu v Loučné nad Desnou. Pořa-
datelem tohoto Chlapáckého běhu 
2013 je ZO AVZO TSČ ČR Rybník 
Kocián Loučná. Běžci běželi 8 km 
krásnou přírodou zámeckého par-
ku, kde terén byl často velmi členitý. 
Trasu jim ztěžovaly mokřiny, které 
zůstaly po nedávné sněhové nadíl-
ce. Alča bojovala z plných sil a do-
běhla si ve své kategorii pro krásné 
4. místo. Doběhla se slovy: „Popo-
háněla jsem všechny ze zadu, aby 
se do cíle neloudali.“                J.H.

Z činnosti zájmových kroužků…

Modelářský soutěžní 
rok začal
Zájmový kroužek Plastikový mo-
delář má na Domě dětí a mláde-
že v Kojetíně dlouholetou tradici. 
Každoročně se účastní mnoha 
soutěží. Letošní sezonu na kon-
ci března odstartovala přehlídka 
výrobků plastikových modelářů 
v Prostějově. Zastoupení z na-
šeho zájmového kroužku na této 
soutěži bylo ve více kategoriích. 
Nejmladší účastník David Bíbr 
sice nedosáhl na medailové pozi-
ce, ale byla to pro něj první velká 
modelářská zkušenost. Ale ostat-
ní chlapci své schopnosti potvrdili. 
Ve starších žácích získal Ondřej 
Mořický za své dva modely první 
místa a v kategorii juniorů dosáhl 
prvenství Lukáš Bíbr. Další soutěž 
čeká mladé modeláře 4. května 
2013 v Tovačově.   

Miloš Ševeček,
 vedoucí zájmového kroužku 
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Léto s Domečkem
29. 6. - 6. 7. 2013

Rybářský tábor Cyprinus Carpio
Pálava

8. 7. - 12. 7. 2013
„Pohádkové prázdniny“

příměstský tábor  

14. 7. -  26. 7. 2013
„nejdecká akademie“

letní pobytový tábor - Nejdek 
(obsazeno)

29. 7. - 2. 8. 2013
„Po stopách profesora Zichyho“

příměstský tábor

4. 8. - 10. 8. 2013
„Smím prosit“

taneční pobytový tábor - Rovná 

19. 8. - 23. 8. 2013
„Pirátská dobrodružství“

příměstský tábor

25. 8. - 30. 8. 2013
„Soptík a jeho lumpárny“

pobytový tábor pro mladé hasiče  
Nejdek

6. - 7. května 2013 
VČELy A MED

- pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ - 

VýUKOVé PROGRAMy
práce s keramickou hlínou

14. - 15. května 2013 
VýUKOVý PROGRAM

zaměřený na dopravní výchovu 
pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ

17. - 18. května 2013 
SOUSTřEDění ZK PATCHwORK

(téma: šijeme tašky)

25. května 2013 
FESTIVAL VOLnOČASOVýCH 

AKTIVIT DDM KOJETín 
16 - 19 hodin

- sokolská zahrada Kojetín

Připravujeme:
3. - 4. června 2013 

VČELy A MED
- výukový program 

pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ

3. - 6. června 2013 
VýSTAVA  V RáMCI

PROTIDROGOVé PREVEnCE 
- ve spolupráci s Městskou policií 

Kojetín, Policií ČR, 
odborem protidrogové prevence

22. června 2013 
náVŠTěVA EKOFARMy

„U LAMáKA“

28. června - 7. čevence 2013 
ITáLIE - GARGánO 
(Villaggio San pablo)
letní zahraniční pobyt 

pro rodiče s dětmi

bližší informace o všech připravovaných akcích: DDM Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, tel.: 581 762 498

Fotky z akcí najdete na adrese:
http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/ 

DDM Kojetín informuje

Městská knihovna MěKS Kojetín
Z akcí, které se konaly

Lekce informační 
výchovy 

Náplní lekcí informační výchovy pro 
4. třídy základních škol  bylo sezná-
mení s katalogy v knihovně - s kla-
sickým i elektronickým, vysvětlení 
rozdílů mezi oběma typy, výhody 
a nevýhody. 
Hlavní pozornost ale byla již  za-
měřena na katalog elektronický. 
Děti se učily, jak se katalog použí-

Historie počítačového 
hraní
Besedy s šéfredaktorem časopisu 
ABC Zdeňkem Ležákem s názvem 
„Historie počítačové hraní“ se kona-
ly tentokrát přímo na Základní škole 
nám. Míru V Kojetíně. Zdeněk Le-
žák žákům zasvěceně vylíčil vývoj 
počítačů a počítačových her od čty-
řicátých let minulého století až do 
současnosti, uvedl  příklady popu-

vá, jak se v něm hledá, co vše si 
v něm mohou najít, jak se dostanou 
na webové stránky knihovny a on-

line katalog přes internet i ze svého 
domova.

 -div-

lárních her v jednotlivých obdobích, 
rovněž poukázal na nebezpečí, kte-

ré mohou některé hry přinášet.
-div-
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středa 15. května 2013 
v 10.00 hodin

koukám a co nevidím 
- beseda ve spolupráci 

s Centrem denních služeb Kojetín 
o knihách Ivanky Deváté

Hrajeme si 
na detektivy 
- soutěž pro mladší 

dětské čtenáře v knihovně

nej čarodějnice
- výstavka nejlepších prací ze 
soutěže (v dětském oddělení)

Městská knihovna MěKS Kojetín
Humor je kořením života
Tato beseda o knihách Zdeny Frý-
bové se zaměřením na ty humoris-
tické, obzvláště na jednu z jejích 
nejpopulárnějších knih „Robin“,  se 
konala ve spolupráci s Centrem so-
ciálních služeb Kojetín  ve Víceúče-
lové klubovně na DPS Dr. E. Bene-
še.                                            -div-

Připravujeme
středa 15. května 2013 

v 17.30 hodin
jak přežít 

v době finanční krize?
- přednáška 

o finanční gramotnosti 
s Jiřím Dubským, 

manažerem obchodní skupiny 
pro Zlínský, Moravskoslezský 

a Jihomoravský kraj, 

sál Vzdělávacího 
a informačního centra Kojetín,

Masarykovo náměstí 8, Kojetín. 

vstup: zdarma

Městské kulturní středisko Kojetín

Úspěšná premiéra
Hanácké scény Kojetín
Pro letošní divadelní sezonu si Ha-
nácká scéna zvolila komedii součas-
ného českého autora, kroměřížské-
ho rodáka, Antonína Procházky 
s názvem „Ještě jednou, profe-
sore“, kterou úspěšně a s kladným 
diváckým ohlasem uvedla na prk-
na, která znamenají svět, v pátek 
12. dubna 2013.
Rok 2013 tedy přináší v pořadí 
patnáctou hru nastudovanou koje-
tínským souborem a také mnoho 
novinek. Nová hra, nový režisér, 
dva noví herci, tři hostující herci, 
nová scéna, nové rekvizity a nové 
zážitky. To vše dali kojetínští ochot-
níci dohromady během pěti měsíců 
zkoušek.
Hlavní roli Ivoše hraje hostující Ra-
dek Svoboda z Kroměříže, postavu 

Z kulturních akcí, které se konaly

Nataši ztvárňuje nová tvář kojetín-
ské scény - Pavlína Rösslerová 
z Vyškova, roli Emy se zhostila Ma-
rie Němečková, Katku ztělesňuje 
Marcela Válková, v roli Oty vidíme 
hostujícího Radka Baštince z Bez-
měrova, Duňašu hraje svérázná 
Helena Tabarová, v roli Libora se 
objevuje náš starý známý, z letošní-
ho Divadelního Kojetína diplomem 
oceněný, Michal Maťo, představite-
le Daniela hraje uvolněně Jan Rac-
lavský, role Julie byla svěřena další 

nové posile Kateřině Hudečkové 
z Kroměříže a s rolí Bolkonského 
bude bojovat nováček souboru, le-
tošní maturant, Michael Chochel.
Scénu a rekvizity tradičně zajistili 
manželé Marie a František Němeč-
kovi, hudbu namixoval Aleš Přikryl 
a kostýmy hercům ušila švadlenka 
Miloslava Kuciánová. Světla a zvuk 
z horní kabiny obstarává Jakub 
Maťo a Alexandr Michajlovič. Text  
zpoza portálu sleduje Naděžda Šo-
borová.
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Městské kulturní středisko Kojetín
A kdo režíjně stojí za touto kome-
dií? Náš dobrý dlouholetý divadelní 
kamarád, herec a režisér Divadel-
ního spolku Kroměříž, Jirka Kašík, 
kterému tímto patří obrovské díky, 

že kojetínskou Hanáckou scénu 
úspěšně dovedl k premiéře.
Poděkování patří všem členům Ha-
nácké scény i hostujícím v soubo-
ru, že věnují svůj volný čas divadlu 

a v našem městě pokračují v krás-
né divadelní tradici. Přeji jim, ať 
s touto komedií objedou celou re-
publiku a vždy se setkají s kladným 
přijetím diváků.

Cvičme v rytme
Dopoledne plné pohybu bylo urče-
no nejen pro všechny ženy a dív-
ky, které si přišly zacvičit v sobotu 
13. dubna 2013 do kojetínské Soko-
lovny na sportovně zaměřenou akci 
s názvem Cvičme v rytme.
Všichni zúčastnění si řádně protáh-
li svá těla ihned na první hodině, 

kdy předcvičovala Zumbu Gábina 
Matoušková z Kojetína, druhá ho-
dina s cvičitelkou Monikou Nováko-
vou z Chropyně byla zaměřena na 
posilování, formování celého těla 
s aerobikovými prvky.
Závěr akce se opět nesl v latinsko-
amerických rytmech s cvičitelem 
Zumby Markem Vrlákem z Olomou-
ce.

Výstavy v galerii VIC
Galerie VIC se nachází v přízemí 
budovy Vzdělávacího a informační-
ho centra na Masarykově náměstí 
v Kojetíně a téměř pravidelnně ote-
vírá každý měsíc novou výstavu.
V měsíci lednu se obdivovatelům fo-
tografického umění představila pře-
rovská skupina SNAFO (Sdružení 
nezávislých amatérských fotografů 
- cca dvacet autorů z Přerovska), 

kteří zde vystavili soubor fotografií 
s názvem „Fantastický svět okolo 
nás“.
V měsíci březnu měli návštěv-
níci možnost nahlédnout do fo-
tografické dílny dvou fotografek 
z Němčicka. Soubor fotografií 
s názvem „Estado de anímo“ pre-
zentovala Hanka Skalková z Vitčic. 
Život ve fotografii pod uceleným ná-
zvem   „All around me“  představila 
Tereza Coufalíková.

Měsíc duben přinesl do kojetínské 
galerie konečně jaro. V hlavním 
výstavním prostoru byly nainsta-
lovány výtvarné a rukodělné práce 
a výrobky dětí, mládeže a dospělých 
ze zájmových kroužků Domu dětí 
a mládeže Kojetín. Výstava nese 
název „Volnočasové aktivity ve 
výrobcích“. Mimořádnou prezen-
taci překrásných prací z domečku 
můžete obdivovat do 10. května 
2013.

Výstava skupiny SNAFO Výstava H. Skalkové a T. Coufalíkové Výstava kojetínského DDM Kojetín

Divadlo žije
Městské kulturní středisko Kojetín 
připravilo na jarní část divadelní 
sezóny 2013 dvě divadelní před-
stavení v rámci minipředplatného 
„Divadlo žije aneb neseďte doma 
- pojďte do divadla“.

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se divá-
kům představilo Divadlo Dostav-
ník Přerov s hudební komedií 
Terryho Pratchetta „Maškaráda“ 
s hudbou a písněmi domácího au-
tora Zdeňka Hilberta. Satirická hu-
dební komedie byla jevištní adapta-
cí humoristického fantasy románu 

T. Pratchetta, inspirovaného slav-
ným muzikálem Fantom Opery, ve 
které nadsázka, ironie a svérázný 
humor vytvářel odvážnou pohádku 
nejen pro dospělé. Vypravili jsme 
se s čarodějkama Zeměplochy, 
Bábi Zlopočasnou a Stařenkou Og-
govou, do Ank-morkporkské Ope-
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ry, kde pobíhal šílený Duch s bílou 
maskou a nechával za sebou jednu 

Městské kulturní středisko Kojetín
mrtvolu za druhou.Tato inscenace 
byla doporučena a postoupila na 
celostátní divadelní přehlídku 2. Di-
vadelní Piknik Volyně 2013.
V měsíci květnu se uskuteční druhé 
představení v rámci předplatného. 
V pátek 17. května 2013 se může-
me těšit na známé a mezi ochotní-
ky uznávané Ořechovské divadlo, 
které do Kojetína přiveze rozvernou 
komedii „Rychlé šípy  z Oltecu 
aneb Opereta třetího věku“ z pera 

samotného režiséra tohoto spolku 
Vlastimila Pešky.
Půvabné, místy i drsné slovní hříč-
ky brněnského slangu a především 
pevná víra v to, že slavné Rychlé 
šípy pocházejí z brněnského Oltecu 
a ne z Prahy, dokreslují veseloherní 
linku Peškovy komedie, která si ne-
násilnou formou „utahuje“ ze zmí-
něného brněnského patriotismu.
Využijte této možnosti a „neseďte 
doma - pojďte s námi do divadla!“

Cantas a první koncert 
v jeho jubilejním roce
Pěvecký soubor Cantas, který pů-
sobí pod Městským kulturním stře-
disku v Kojetíně si letos připomene 
své desáté výročí. K tomuto jubileu 
připravuje několik pěveckých akcí.
První z nich se konala v sobotu 
27. dubna 2013 v nově zrekonstru-
ovaném kulturním domě ve Zdoun-
kách, kde si členky kojetínského 
souboru zazpívaly na společném 
koncertě se smíšeným pěveckým 
sborem ZeSrandy z Kroměříže. 
V první části podvečera zazněly 

písně z muzikálu Kočky od zpěváků 
z Kroměříže. Poté se místnímu pu-
bliku představily členky pěveckého 
souboru Cantas, které zařadily do 
programu lidové i moderní písně 
za doprovodu klavírní hry Zuzany 

Zifčákové a dirigentskou taktovkou 
Renáty Vozkové z Kroměříže.
Závěr patřil opět smíšenému sboru 
z Kroměříže, který zakončil koncert 
lidovými písněmi, spirituály a sklad-
bami českých i světových autorů.

bezměrovsky Hody
v sobotu 18. května 2013

na místním hřišti

na co všecko se možete těšit:
16.00 hodin

Vystópijó mažoretky babylon
16.15 hodin

národopisný soubor Hanák z Tróbek
16.30 hodin

Hodový právo, kácení a dražba májky
17.15 hodin

Kněžpolský mužský sbor
17.30 hodin

Průvod obcó s vrškem máje a jízda králů
(v průvodu uvidíte krojovany sóbory z Kojetína,

Tróbek, Hrušky a Bezměrova

Ve 20 hodin v kulturním domě:
 - hodová zábava se skupinó Kozaband

 a s tradiční cimbálovó muzikó
- v průběhu večera vystópí
Hanácká beseda z Kojetína

- sóběžně bude probíhat ve sklepě diskotéka

Vstup 80 Kč
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno!

Srdečně zvó všeci
z Bezměrováku o.s.

MěKS Kojetín
nabízí k pronájmu

 zkušebnu
pro Hudební kapelu
v Kulturním domě - zámečku 

v Kovalovicích
Více informací  na telefonu: 

581 76 20 46 
nebo na mobilu:  774 001 405

Pěvecký soubor Cantas
MěKS Kojetín hledá nové

 zpěvačky i zpěváky
pro sborový zpěv 

Pravidelné zkoušky
ve Vzdělávacím a informačním centru 

každou středu od 18.30 hodin
Více informací na telefonu: 581762046 

nebo na mobilu:  774 001 405
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Kam za kulturou

Stálá expozice muzea
zajímavosti a kuriozity

kojetínskÉHo muzea
Otevřeno celoročně

Výstava výtvarných a rukodělných prací dětí, mládeže
a dospělých ze zájmových kroužků

volnočasovÉ aktivity 
ve výrobcícH

Výstava otevřena od 15. dubna do 10. května 2013

Výstava pohlednic ze soukromé sbírky
Františka Riegla z Kojetína

tematickÉ HistorickÉ
poHlednice ze soukromÉ
sbírky františka rieGla

Výstava otevřena od 20. května do 26. července 2013
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě 774 001 403

Repríza úspěšné komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín

Antonín Procházka:
ještě jednou, profesore

úterý 14. května 2013 - 20 hodin
Kulturní dům bezměrov, vstup: 50 Kč

pátek 7. června 2013 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč

v režii Jiřího Kašíka z Kroměříže
Účinkují: Ivoš - Radek Svoboda j. h., Nataša - Pavlína 
Rösslerová, Ema - Marie Němečková, Katka - Marcela
Válková, Ota - Radek Baštinec j. h., Duňaša - Helena

Tabarová, Libor - Michal Maťo, Daniel - Jan Raclavský,
Julie - Kateřina Hudečková j.h., Bolkonskij - Michael Chochel

Hudbu napsal: Aleš Přikryl, scéna: Marie a František
Němečkovi, zvuk: Alexandr Michajlovič, světla: Jakub Maťo

švadlenka: Miloslava Kuciánová,
text sleduje: Naděžda Šoborová

Komedie „Ještě jednou, profesore“ patří k nejlepším a nejhranějším 
hrám Antonína Procházky.  Líčí osud vysokoškolského profesora, 

který utíká před vyhořelým manželstvím a okolním světem,
jehož moderním způsobům nerozumí, do světa své milované
literatury. Obrat ale nastane ve chvíli, kdy neodolá nabídce

přesunout se pomocí technického experimentu do historické
epochy svého oblíbeného románu „Vojna a mír“.

Vděčný motiv současníka, který se ocitne v jiném prostředí
a jiné době vyvolává celou škálu komických situací,

zvláště pak ve chvíli, kdy se postavy z historie zase omylem
naopak ocitnou v naší době. Tato svižná komedie diváka nejen 

pobaví, ale nabídne mu i zamyšlení nad dnešním způsobem života. 

 

Zájezdní vystoupení národopisného souboru
Hanácká beseda MěKS Kojetín

zájezd HanáckÉ besedy
do bruselu - belGie

5. - 9. května 2013
Zájezd organizuje poslankyně Evropského

parlamentu Olga Sehnalová (celodenní výlet do měst 
Bruggy a Ghent, společná večeře s europoslankyní 

Olgou Sehnalovou, návštěva Parlamentu EU,
prezentace a vystoupení (slavnostní nástup, taneční 

pásma Hanácká svajba a Moravská beseda)
na Hanáckém večeru v budově Biblioteque Solvay, 

návštěva centra a další...

Víkendové nahrávání výročního CD
pěveckého souboru Cantas Kojetín

naHrávání cd „dál za vozem...“
cantas kojetín

víkend 11. - 12. května 2013
Sokolovna Kojetín

Národopisné sóbor Hanácká beseda Kojetín
všecky zve na takovó veseló záležitost, jakó je

kácení mája
sobota 1. června 2013 - 16 hodin

nádvoří Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Divadlo žije! aneb neseďte doma - pojďte do divadla!
ořecHovskÉ divadlo
rycHlÉ šípy z oltecu

aneb opereta třetího věku
pátek 17. května 2013 - 19.30 hodin

Uvádí: Ořechovské divadlo
Hudební komedie autora Vlastmimila Pešky

Kam se na nás hrabali Cajzli?!“ Volně přeloženo:
„Co v té době znamenali Pražáci?!“ Půvabné, místy i drsné
slovní hříčky brněnského slangu a především pevná víra

v to, že slavné Rychlé šípy pocházejí z brněnského Oltecu
a ne z Prahy, dokreslují veseloherní linku Peškovy komedie,

která si nenásilnou formou „utahuje“
ze zmíněného brněnského patriotismu.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

ZUŠ Kojetín a MěKS Kojetín zvou na
jarní koncert základní
uměleckÉ školy kojetín

- v programu vystoupí žáci a učitelé
pro veřejnost - středa 22. května 2013 - 16 hodin

pro školy - čtvrtek 23. května 2013 - 10 hodin
Sokolovna Kojetín

Jarní koncert pěveckého souboru
Cantas MěKS Kojetín s křestem výročního CD

koncert a křest
výročníHo cd cantasu kojetín

„dál za vozem...“
středa 29. května 2013 - 18 hodin

Sokolovna Kojetín Pro děti k jejich svátku
vítání lÉta

pátek 31. května 2013 - 15 hodin
Program: od 15 hodin na Masarykově náměstí
- dětský bigbít a dechový orchestr ZUŠ Kojetín

od 17 hodin na nádvoří VIC Kojetín - taneční, hudební
a divadelní vystoupení, hry a soutěže...

VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín
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Pionýrská skupina Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín pořádá tradičně

      letní tábor v Rajnochovicích

      1. - 13. 7. 2013

- SVĚTLE MODRÝ SVĚT
- MODRO MODRÁ TMA

- MODRÁ KAM SE PODÍVÁŠ
- NIC NEŽ MODRÁ

- MODRÁ NENÍ DOBRÁ,
ALE NEJLEPŠÍ

A SPOUSTU DALŠÍCH 
TEMATICKÝCH HER, SOUTĚŽÍ

A PŘEKVAPENÍ!

ZNÁMÉ TÉMA V NETYPICKÉM 
POJETÍ, VE SKVĚLÉ PARTĚ

A SUPER PROSTŘEDÍ!!!

vyšmoulenÉ 
prázdniny

Přihlášky od 15. března 2013 na MěKS Kojetín - Sokolovně, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel: 581 762 046
a ve VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín, tel.: 581 202 202, 774 001 403

nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín, tel.: 777 709 432
info, foto, mapa: http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html nebo: www.dobrytabor.cz

cena tábora je 3 100 Kč
v ceně tábora je zahrnuta:

doprava na tábor a zpět, doprava na výlety a vstupné,
ubytování ve stanu s  podsadou, strava 5x denně,

pitný režim, pojištění
Počet míst je kapacitně omezen!

Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi.
Tábor je pořádán za podpory 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

aneb modrá kam se podíváš

Centrum sociálních služeb Kojetín

Výroba 
velikonočních ozdob
Ještě před velikonočními svátky, 
konkrétně 28. března 2013 se ně-
kteří naši senioři setkali v kulturní 
místnosti na DPS J. Peštuky, kde si 
společně vyrobili drobné velikonoč-
ní ozdoby. Nálada byla velmi ve-
selá, tvořivá, ale zároveň i napjatá 
a plná očekávání z toho, zda se 
všem podaří složitější tvary šablon 
vystřihnout a své dílo dovést do 
zdárného konce. Tato rukodělná 
činnost všem napomáhá k procvi-
čení jemné motoriky a přispívá k je-
jímu udržení či zlepšení.

Jak je z fotografií vidět, výsledky sna-
žení našich klientů byly velmi hezké. 
Nejen slepičky, ale i zajíčci symboli-
zují Velikonoce. Všichni přítomní si 
mohli odnést své výrobky domů a tě-
šit se na přicházející velikonoční at-
mosféru. Kdo z osmi zúčastněných 

seniorů nemohl ze zdravotních dů-
vodů ozdoby vyrábět, mohl alespoň 
zasvěceně radit a ti ostatní jim za to 
na oplátku výzdoby taktéž vyrobili. 
Bylo velmi potěšující a příjemné při-
hlížet jejich vzájemné solidárnosti. 
                           Andrea Hrdličková

Jarní posezení spojené 
se seminářem

Již se v naší organizaci 
stalo dobrým zvykem, 
že všechna roční ob-

dobí vítáme s našimi seniory pěkně 
zvesela, ve velkém počtu, za účasti 

zajímavých hostů a s hezkým kultur-
ním vystoupením. Ani rok 2013 nebu-
de výjimkou. 
A tak jsme i letošní jaro, které se 
nám ukázalo ve své vrtkavé podobě 
(co se počasí týče), přivítali v pátek 
22. března 2013, na Sokolovně v Ko-
jetíně, za účasti 81 návštěvníků. 
Abychom společně strávený čas vy-

užili nejen k pobavení, ale i ke vzdě-
lávání, využili jsme nabídky europo-
slankyně Olgy Sehnalové uspořádat 
v našem městě seminář na téma: 
„Nekalé obchodní praktiky (nejen) 
vůči seniorům.“ Díky ní, za účasti 
vrchního rady České obchodní in-
spekce Zdeňka Krula a za finanč-
ního přispění EU, jsme mohli tyto 
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Centrum sociálních služeb Kojetín

Humor je kořením života

Jak už sám název příspěvku napo-
vídá, důvod, pro který se naši klienti  
v odpoledních hodinách 17. dubna 
2013 sešli ve Víceúčelové klubovně 
byl jasný. Zasmát se a pobavit, potě-
šit své duše něčím příjemným. Záro-
veň tak mohli strávit chvíle ve společ-
nosti známých a vrstevníků.
Jednou z nejlepších cest, jak tako-
vého cíle dosáhnout, je vzít do ru-
kou dobrou knihu, začíst se do jejich 
řádků a nechat se vtáhnout do děje 
postav a událostí, o kterých autor po-
jednává.
Zdena Frýbová, novinářka a spiso-
vatelka, ta byla důvodem, proč se 
našich šest seniorů usmívalo a po-
baveně pokyvovalo hlavou nad ukáz-
kami z knihy Robin, ze které jim při-
šla předčítat Hana Divilová, vedoucí 
Městské knihovny MěKS Kojetín.
Za jednou z nejznámějších českých 
spisovatelek, která zemřela 22. úno-
ra 2010, zůstala díla nejen humoris-

tická, jako už zmiňovaná kniha Ro-
bin nebo např. Dvě dámy v tísni, ale 
též knihy s žánrem psychologickým 
(Hrůzy lásky a nenávisti), či knihy 
o manželských nevěrách psané s hu-
morem jí vlastním (Falešní hráči).
A co bylo příčinou úsměvů na tvá-
ři posluchačů? No, posuďte sami. 
Manželé, jejichž dospělé děti vyletí 
z mateřského hnízda, zaplní prázd-
né místo po dětech tím, že svolí 
s pořízením si psa Robina - foxteri-
éra. Spisovatelka pak v knize vel-
mi obratně popisuje nejen pohodu  
a radost, ale také nečekané maléry 
a události, které jim život se psem při-

náší. V knize se dočtete nejen o tom, 
jak psa vybírali, jaké má vlastnosti, 
jak probíhaly rozhovory mezi rodiči 
a dětmi, ale také o tom, co vše se 
může stát, když necháte svého oblí-
bence na chvíli doma, bez dozoru. 
A jak vše dopadne? To si už může 
každý přečíst sám. Stejně jako po-
kračování těchto psích příběhů v na-
vazující knize „Robin Druhý a jeho 
rodina 2.“
Děkujeme Haně Divilové za zpříjem-
nění jarního slunného odpoledne na-
šim seniorům.

Andrea Hrdličková

velmi užitečné informace sdělit i na-
šim klientům a všem občanům se-
niorského věku, kteří se setkání zú-
častnili. Zdeněk Krul poskytl účast-
níkům setkání praktické informace 
o současných nekalých praktikách 
některých obchodníků nejen při po-
domních prodejích a předváděcích 
akcích. Obsah semináře stejně tak 
dobře posloužil i jako obecné „práv-
ní minimum“ o koupi zboží.
O hudební produkci se nám opět 

skvěle postaral Jaroslav Přikryl 
a kulturní vystoupení tentokrát bylo 
vskutku na profesionální úrovni 
díky tanečnímu páru manželů Šte-
cových, kteří vystoupili s ukázkou 
čtyř latinsko - amerických tanců. 
Ani tentokrát nechybělo bohaté ob-
čerstvení a tak kdo měl chuť a ná-
ladu, mohl se bavit až do pozdních 
odpoledních hodin, kdy jsme sál 
Sokolovny opouštěli v dobré náladě 
společně s  věrným návštěvníkem 

našich akcí panem Kuncem, který 
se i přes svůj věk a handicap doká-
zal na parketu rozparádit s našimi 
pečovatelkami.
Děkujeme touto cestou všem, kdo 
se jakýmkoliv způsobem podílel na 
přípravě tohoto setkání a už teď se 
těšíme, že společně s našimi seni-
ory přivítáme letošní léto minimálně 
s takovým elánem a dobrou nála-
dou, jako tomu bylo u tohoto roční-
ho období.           Andrea Hrdličková

Kojetínský vodovod 
Kojetín odedávna trpěl nedostat-
kem nezávadné pitné vody. Čas-
to se vyskytovaly epidemie. Proto 
se jeho obyvatelé snažili zajistit si 
pitnou vodu z náhradních zdrojů. 

Zaniklý Kojetín
Podle literatury se již v 16. století 
pitná voda přiváděla do některých 
domů dřevěným potrubím od Kře-
novic. Odvodňování pozemků na 
konci 19. století mělo za následek 
pokles vody v domácích studních.
Vybudování vodovodu se stalo 

podle pamětí učitele Ferdinanda 
Venclíka významným volebním 
programem při obecních volbách 
na přelomu 19. a 20. století. Vol-
by se konaly pod heslem: „Pro vo-
dovod – proti vodovodu.“ Kojetínu 
byly dokonce nabízeny subvence 
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na tuto veřejně významnou stavbu, 
přesto myšlenka vybudování vodo-
vodu nenacházela mezi veřejností 
příznivý ohlas.
V roce 1911 nabídl továrník 
T. Redlich městu Kojetínu pro-
jekt nového vodovodu vypracova-
ný vídeňskou firmou „Fliegl, Karl 
a Stark“. Voda měla být čerpána  
z prostoru mezi řekou Moravou 
a kojetínským mlýnským náhonem. 
Město Kojetín si vyžádalo posou-
zení tohoto projektu od odborníků, 
kteří  nedoporučili jeho realizaci 
pro nepříznivou jakost vody jak 
z hlediska původu, tak i z hledis-
ka chemického složení. Dotázaní 
znalci naopak doporučili, aby pro 
získání zdravotně nezávadné pit-
né vody bylo prozkoumáno údolí 
Hané od Kojetína ke Stříbrnicím.
Vypracování posudku na zásobo-
vání města Kojetína vodou bylo 
v roce 1929 zadáno Státnímu úřa-
du hydrologickému  a geologické-

Zaniklý Kojetín
mu. Jeho odborníci konstatovali, 
že hydrologické a výškové poměry 
v okolí Kojetína nedovolují zřízení 
vodovodu gravitačního, zásobová-
ní vodou musí být tedy řešeno vo-
dovodem výtlačným.
Při místním šetření dne 29. srpna 
1929 byly v blízkosti Kojetína kro-
mě dalších zjištěny také prameny 
u Popůvek (nad cihelnou) a pra-
men Korábka u kaple sv. Anny 
u Křenovic. V dalším období byly 
provedeny pokusné vrty na území 
katastru obce Křenovice, sice pět 
sond průměrně do hloubky 35 me-
trů, první z nich opět při prameni 
„Korábka“. Vrty nalezen byl zdroj 
bakteriologicky a chemicky plně 
nezávadné pitné a užitkové vody, 
jejíž množství by pro město Kojetín 
a přilehlé obce stačilo na 30 let.
Vybudování vodovodu v dalším ob-
dobí to už je záležitost šedesátých 
let 20. století a jiných pramenišť.

-řez-

Parní a vanové
 železito - sírové lázně 
na Hrázi v Kojetíně
Tyto lázně byly původně panské, 
poté byly prodány městu Kojetínu.
Ve známost vešly především kon-
cem 16. století pod názvem Obec-
ná lázňa, k níž přináležela městská 
zahrada. Ke konci 90. let 19. století 
koupila lázně i se zahradou Ře-
meslnicko - rolnická záložna, která 
v roce 1900 lázně nově postavila 
a zmodernizovala. 
Koncem 1. světové války lázně kou-
pil Jan Sázel a po úpravě je předal 
svému synovi Františku Sázelovi 
i se zřízenou restaurací. 
Po roce 1948 byla restaurace zná-

rodněna a František Sázel předal 
Hráz městu.
V roce 1960 byly lázně opět zmo-
dernizovány a restaurace byla roz-
šířena.
František Sázel zemřel svobodný 
v roce 1962.

V lázních se léčil železito - sírovou 
vodou úspěšně revmatizmus.

Z poznámek M. Navrátila, 
archiváře a správce muzea.

Fotografie lázní pochází
 z roku 1904.
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Církev Československá husitská

PROGRAM SETKání V KVěTnU 2013 (V ČASE „MáJE“ A SVáTKů SVATODUŠníCH)

1. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5. a  29.5.2013 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5. a 30. 5. 2013 (čtvrtek)
Májová pobožnost v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

5. 5. 2013 (5. neděle po Velikonocích - Rogate)
bohoslužby 

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10 hodin v Husově sboru

6. 5., 13. 5., 20. 5. a 27. 5. 2013 (pondělí)
Duchovní výchova

od 12.45 hodin v ZŠ Sladovní ulici (3. třída)

7. 5., 14. 5., 21. 5. a 28. 5. 2013 (úterý)
Duchovní výchova

od 13.40 hodin v ZŠ nám. Míru (uč. HV)

7. 5. 2013 (úterý)
Májová pobožnost v Tovačově
od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)

12. 5. 2013 
(6. neděle po Velikonocích - Exaudi)

 Den matek 
bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

19. 5. 2013 (boží hod svatodušní)
bohoslužby 

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10 hodin v Husově sboru

12. 5. 2013 
1. neděle po svatém Duchu 

nejsvětější Trojice 
bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

nábOŽEnSKá ObEC KOJETín A TOVAČOV

                           „Bůh ať je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal!“                  Žalm 66,20
V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti. 

Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.

Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové došli 
u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, 

                                                     co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.“                                  Židům 11,1-3

Čtvrtého máje 
slavíme svá-
tek patrona 
všech hasičů, 
sv. Floriana.

Již ve středově-
ku lidé považovali 

sv. Floriána za ochránce před ne-
bezpečím ohně (snad pro jeho ná-
silnou smrt ve vodě), lidé věří také 
v jeho ochranu před bouří, velkou 
vodou či suchem...

Datum narození Floriána (Florianus) 
se nepodařilo zjistit. Byl pokřtěn 
a vychován křesťansky. Po několi-
ka letech služby důstojníka vojska 
se stal šéfem kancléře císařského 
místodržícího v římském Laurinku, 
což je dnešní Lorch u Ennsu v Hor-
ním Rakousku. Aquilinus dal příkaz 
svému nejbližšímu spolupracovní-
ku Floriánovi, aby ze státních úřadů 

propustil všechny křesťany. Florián 
to nechtěl udělat, vystoupil z jeho 
služeb a žil pak v Cetiu (dnešní St. 
Polten). Na počátku 4. století velel 
posádkám některých římských vo-
jenských stanic na tzv. římském li-
mitu, opevněné hranici římské říše 
ve střední Evropě, táhnoucí se po-
dél řeky Dunaje. 
Když se doslechl, že v celé provincii 
jsou jeho souvěrci zatýkáni a žalá-
řováni (v Noriku bylo té době za-
tčeno 40 křesťanů), rozhodl se, že 
se vydá za nimi, aby je povzbudil. 
Údajně dokonce osnoval jejich taj-
né osvobození. Vypravil se do vla-
dařova sídelního města Lauriaka 
na soutoku řeky Emže s Dunajem. 
Při pokusu dostat se do žaláře byl 
však zatčen a předveden před mís-
todržícího Akqilina, svého přímého 
představeného. Nejprve jej místo-
držící sesadil z funkce a vyšetřující 
soudce jej pak nechal krutým způ-

sobem mučit. Florián odolával pře-
mlouvání i výhružkám a nezlomilo 
ho ani mučení. 
Když Florián odmítl obětovat po-
hanskému bohu a ani nebyl ocho-
ten odpřísáhnout zapření víry, byl 
jako křesťan odsouzen císařským 
správcem ke smrti utopením. Soud 
nevzal ohledy na jeho zásluhy 
v armádě, ani jeho bezúhonný ži-
vot a vydal ho do rukou katů, kteří 
mu přivázali na krk mlýnský kámen 
a nechali ho svrhnout z mostu do 
řeky. Byl to tehdejší obvyklý způsob 
poprav. 
Z mlýnským kamenem na krku 
stál prý dlouho na mostě přes řeku 
Emži (Enns) u římské pevnosti Lau-
reacum (Lorch). Legionáři odmítali 
vykonat rozsudek, svrhnout velitele 
do řeky. Nakonec přiběhl jakýsi cizí 
člověk surově do odsouzence vrazil 
a shodil ho z mostu.

Jiří Pleva
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DůM SVATéHO JOSEFA - CEnTRUM DEnníCH SLUŽEb PRO SEnIORy
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín

tel. 581 762 160, mobil 720 126 475, e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

PROGRAM nA MěSíC KVěTEn
PRO VŠECHny SEnIORy Z KOJETínA A OKOLí

Charita Kojetín

V průběhu května oslavujeme 
10. výročí zahájení provozu 

Domu sv. Josefa - centra
denních služeb pro seniory.

Milí senioři!
Na Charitě Kojetín slavíme!

Dne 1. května 2003 byl zahájen 
provoz Denního stacionáře  

sv. Josefa, který byl v roce 2007 
přeregistrován do současné 
podoby na Dům sv. Josefa 
- centrum denních služeb 

pro seniory.
Všichni návštěvníci,

 kteří v průběhu měsíce května 
zavítají do Domu sv. Josefa, 
dostanou malou pozornost 

spojenou s naším 
„velkým“ výročím! 

středa 15. května 2013 
od 10 hodin

Beseda s pracovnicemi Městské 
knihovny Kojetín na téma „Koukám 
a co nevidím“ Humorné posezení 

s knihami Ivanky Deváté
 

pondělí 20. května 2013 
od 9 hodin

Srdečně vás zveme na další 
přednášku z cyklu Rok víry 

přednáší kněz 
P. Marek Glac

působící v Kojetíně na téma: 
Rok víry z pohledu seniorů.

úterý 28. května 2013 
od 14 hodin 

Srdečně vás zveme na zdravotní 
přednášky

Miloš Táborský
na téma: 

„Nové poznatky v léčbě fibrilace síní“
yvona Hrčková

na téma: „Nejčastější thyreopatie“
- choroby štítné žlázy

bc. beata brošová na téma: 
„Pohybová aktivita 

- cestou sv. Cyrila a sv. Metoděje“

Po přednáškách vás zveme na 
Zahradní slavnost s grilováním! 

V rámci slavnosti bude 
vyhodnocena soutěž 

„O nejkrásnější skalku či záhon“!

čtvrtek 30. května 2013 
od 9 hodin
Mše svatá 

za Charitu Kojetín, 
její pracovníky i uživatele.

čtvrtek 30. května 2013 
od 10.30 hodin

Vystoupení dětí z MŠ 
ke svátku matek

Zveme všechny mamiky,
babičky i prababičky 

na příjemné posezení 
a povídání o svých mateřských 
a babičkovských zkušenostech. 
Potěší vás děti z MŠ sv. Josefa 

svými tanečky a říkankami

Na všechny programy 
je možný dovoz 

i odvoz zpět domů
charitním automobilem. 

Je nutné se předem osobně 
nebo telefonicky domluvit.

Církev Československá husitská
Hasičské desatero:
Hasičské desatero, kterým by se 
měl řídit každý dobrovolný hasič. 
Tak jako jsou ve všech lidských 
činností obecné zákonitosti, tak 
i v dobrovolném hasičském sboru 
něco takového platí.
1) Nehledej v dobrovolném sboru 
hasičském ni zisku, ni slávy, ný-
brž jen povinnosti bratrské pomoci 
v neštěstí.
2) Jsi-li hasičským dobrovolníkem, 
buď jim celou duší a celým tělem, 
nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovol-
níkem a jsi dobré věci na obtíž.
3) Buď obětavý a statečný, ale 
jednej vždy s rozvahou, zbytečně 
nevydávej se v nebezpečí a dbej 
v činnosti hasičské svého zdraví.
4) Jsi-li činovníkem, nevypínej se 
nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě 
zvolili, očekávají od tebe činnost 
zvýšenou a všechny přednosti těla 
i duše.

5) Bratry a sestry své považuj za 
rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej 
jimi, ale hleď se jich povznést.
6) Pamatuj, že na hasičském dob-
rovolníku se žádá povaha přímá, 
šlechetná a vlastenecká, v pospoli-
tém jednání počestná a vlídná.
7) Užitečnost hasičského zřízení 
dokazuje se lépe skutky než slo-
vy, ale zájmy hasičské dlužno vždy 
a všude slušným způsobem hájit.
8) Nevyvolávej ve spolku různic, 
sporů a pohoršení, ale přičiň se 
kvůli dobré věci, abys všelijaké ne-
shody přátelským způsobem zame-
zil nebo usmířil.
9) Máš-li na sobě čestný stejnokroj 
hasičského dobrovolníka, pamatuj, 
že nevhodným způsobem a chová-
ním nezpůsobíš hanbu jen sobě, 
ale zřízení, jehož odznak nosíš.
10) Jsi-li členem hasičské dobro-
volnosti, pak se tímto desaterem řiď 
a pak budeš dobrým hasičským 

dobrovolníkem.

Hasičská modlitba:
nechť kdekoliv oheň vzplane,

já splním svoji povinnost,
pro záchranu životů Pane,

dodej mi síly dost.
V náruči vynést dítě,

když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku, 
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolaným jsem,

před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej, Pane, mé rodině
laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.

Amen.

http://www.stare-herminovy.eu 
/svaty-florian/
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Pozvánky na akce

Prodám byt 2+1 v KoJetíně
57m² v osobním vlastnictví

Cena: 660 000 Kč
Při rychlém jednání sleva!!!    tel: 720 142 738

TJ Sokol Obědkovice vás zve
na 16. ročník

májovÉHo pocHodu
„Po stopách posledních bojů 

II. světové války“
v sobotu 11. května 2013

Prezentace: od 8.00 do 8.30 hodin 
na hřišti TJ Sokol Obědkovice

Startovné:
 15 Kč děti, důchodci, 30 Kč dospělí

Délka tras:
   dětská trasa: cca 5 km      velká trasa: cca 15 km

V cíli pochodu odměna pro všechny.    Srdečně zvou pořadatelé!

Galavečer v dubu
18. května 2013

začátek v 19.00 hodin
barokní kostel

Očištění Panny Marie Dub n. M.

Jako hlavní host tohoto galavečera vystoupí

houslový virtuóz Jaroslav Svěcený,
sopranistka Markéta Mátlová

a multiinstrumentalista Jiří Škorpík.
na varhany doprovodí Josef Popelka.

Celý večer doplní
výstava fotografických obrazů Jadrana Šetlíka. 

Tento večer se koná pod záštitou starosty
města Tovačova Leona Bouchala.

Vstupenky na galavečer je možno zakoupit
na informacích Vzdělávacího a informačního

centra Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín 752 01
Telefon 581 202 202, 774 001 403. 

Cena vstupenky 100 Kč

VEDEní ÚČETnICTVí A DAňOVé EVIDEnCE

Jitka Poláková Kojetín
Telefon: 737 605 954            polakova@jituna.cz

Inzerce

- zpracování DPH,
- kompletní mzdová

evidence včetně
zpracování DzPZČ,

- silniční daně,
- daně z nemovitosti, 

- zastupování na úřadech,
- kontroly FÚ, OSSZ a ZP.

Již pátek 10. května 2013 od 17 hodin
se v Obědkovicích představí se svým programem  

Klub vojenské historie Dukla Prostějov.  
Program klubu bude demonstrovat,

jak mohlo probíhat osvobození obce.
Válka se blíží ke konci a německé jednotky ustupují 
pod tlakem sovětských jednotek. Při ústupu obsazují 

obce a města, kde násilně získávají zásoby
a tažné zvířectvo pro další postup.

Jedna taková jednotka je bez spojení a proto
nestihne před ruskou průzkumnou hlídkou ustoupit.

Ruští vojáci vchází do vesnice
a pátrají po Němcích...

Na hřišti TJ Sokol Obědkovice bude následovat
ukázka výstroje a výzbroje zúčastněných armád.

Součástí pátečního večera i možnost
posezení na hřišti s táborákem.

 

V sobotu 11. května v 9 hodin proběhne
slavnostní zahájení pochodu

za účasti Klubu vojenské historie.
Účastnící pochodu si mohou vybrat z dvou tras.

Jedna měří 5 km a je vhodná pro rodiče
s malými dětmi. Ta druhá měří 15 km.
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Inzerce

TECHnIS Kojetín spol. s r.o.  
nabízí dodávku 

volně loženÉ
 mulčovací kůry

vhodné k dekoraci, 
zkrášlení vašich záhonů a zahrad.

Předností kůry je stálé udržení vlhkosti, 
zamezení prorůstání plevelů a v neposlední řadě  

zvýšení estetičnosti vašich zahrad.

Zajišťujeme výhodný prodej 
od minimálního množství 1m3, 

včetně dopravy na místo v Kojetíně 
a nejbližším okolí, za jednotnou cenu,

 zvýhodněnou dle množství
 a v termínu dle dohody.

MáTE ZáJEM O KOUPI MULČOVACí KůRy?
Neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech: 

581 762 012, 581 762 778
e-mail: vlps@technis.kojetin.cz

váš partner 
v poskytování služeb

váš partner 
v poskytování služeb

TECHNIS Kojetín spol. s r. o.  
nabízí službu

ODFRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
Likvidaci pařezů provádíme pomocí speciální pařezové frézy

do hloubky až 15 cm pod povrch. S odfrézováním pařezu
jsou likvidovány i kořeny, které k němu patří. 

Zajišťujeme za výhodné ceny, 
zvýhodněné ve vazbě na 

množství a průměr pařezů. 
Cena frézování se stanovuje 

před zahájením práce,
dle počtu a průměru pařezů.

Průměr pařezu je měřen 
v úrovní terénu.

V ceně je odstranění
maximální výšky pařezu
15-20 cm nad povrchem. 

Další odstranění je provedeno 
nad úroveň stanovené ceny.

Uvedené ceny nezahrnují úpravu místa po frézování  (odvoz pilin, 
zasypání jámy, ..).  Doprava není zahrnuta v ceně frézování. 

Termín realizace zajistíme dle dohody.

PŘEKÁŽÍ VÁM PAŘEZY, 
CHCETE ZLEPŠIT VZHLED VAŠICH ZAHRAD?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech: 
581 762 012, 581 762 778

e- mail: vlps@technis.kojetin.cz

KOUPíM RD v CHROPynI 
- vhodný k rekonstrukci, 

- s pozemkem (menší zahrádkou a dvorkem),
- nejlépe jednopodlažní dům,

 popř. s garáží, studnou, podsklepený.

- Výslednou velikost domu po rekonstrukci
bychom chtěli asi 5+kk

- Případné přístavbě se nebráníme.
 

- Cena nemovitosti by měla odpovídat 
stavu domu a velikosti pozemku. 

Případní zájemci prosím volejte 
na telefonní číslo: 737 912 783.

odvoz a likvidace 
autovraků zdarma

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku nA MíSTě

 tel: 777 550 621
  608 749 219 

Autovrakoviště Třebětice
skoro kompletní autovrak = kč 500,-
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TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

29. 6.  - 7. 7. 2013
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 19 let
 Cena: 1.800 Kč

Přihlášky: Lucie Janoušková
telefon: 728 800 904

e-mail: lucka.janous@seznam.cz

7. 7. - 20. 7. 2013
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.450 Kč

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

 20. 7. - 27. 7. 2013
Tábor Rodiče a děti I.

pro děti ve věku 2 - 7 let
Přihlášky: Ivana Stavinohová

telefon: 606 415 262

PRáZDnIny POD STAnEM VE VRáŽnéM V ROCE 2013
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny 

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

27. 7. - 3. 8. 2013
Tábor Rodiče a děti II.
pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky: 

Zuzana Veselá, 
tel.: 608 505 280,

 e-mail: veselazuzana@seznam.cz
nebo na www.vrazne.net

3. 8. - 10. 8. 2013
Rodinné hry 

- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

10. 8. - 17. 8. 2013
 Tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: Petr Musil

telefon: 731 558 566

17. 8. - 24. 8. 2013
 Tábor Rodiče a děti IV. 

 pro děti ve věku 3 - 9 let
Informace a přihlášky:

Lenka Urbánková
telefon: 777 030 811

lenicka.nemeckova@centrum.cz

MIMOřáDná nAbíDKA: 
Cvičitelům, kteří mají zájem získat 

zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

DALŠí AKCE VE VRáŽnéM:
26. 6. - 29. 6. 2013

Stavění tábora
24. 8. - 25. 8. 2013

bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš

telefon: 777 116 443, 

Podrobné informace získáte od vedoucích jednotlivých turnusů.
Veškeré informace na www.sokolkojetin.estranky.cz

Ze sportu
Memoriál 
Rudolfa Silouška

Poslední březnovou sobotu se ko-
nal již 17. ročník Memoriálu Rudol-
fa Silnouška - oddílového turnaje  
a nepsaného přeboru Kojetína. Od-
díl stolního tenisu se v uplynulé se-
zóně rozrostl o další družstvo, pod-
pořené i některými kojetínskými teni-
sovými hvězdami, které už ve svém 
sportu asi dosáhly všeho a zkouší 
nové věci nebo nejspíš už konečně 
pochopily, který sport má budouc-
nost. Účast byla hojná. Šestnáct 
účastníků na startu a dokonce účast 
pana starosty při oficiálním zahájení  

a vyhlášení, je pozitivní jev. Turnaj 
byl oproti minulým letům pojat hen-
dikepově, tedy tak, aby měli šanci 
i výkonnostně zatím slabší hráči. 
Co soutěž, to bod v setu k dobru. 
Začínat set do 11 míčů s hráčem 
OP IV. za stavu 0:5 není moc kom-
fortní, ale zajistilo to alespoň napí-
navé boje a bylo pořád o co hrát.  
Do závěrečných kol se až na vý-
jimky, dostali přece jen hráči, kteří 
toho mají odehráno více. Překva-
pením je postup Jaroslava Matuly 
- černého koně turnaje, přes Kubu 
Odehnala až do finále, kde ale pod-
lehl 0:3 kojetínské jedničce, stolně-
tenisovému guru a vládci sociálních 
sítí - Jiřímu Zuzaňákovi. Kuba Ode-

hnal vyhrál zápas o třetí místo 3:2 
s Tomášem Zítkou. Díky všem za 
účast! Kdo se chce o stolním teni-
su v Kojetíně dozvědět více, ať na-
vštíví www.pineckojetin.estranky.cz 
nebo fcb profil Stolní tenis Kojetín, 
kde udílí rady naše hvězda v nepra-
videlném okénku Jirky Zuzaňáka.

S pozdravem - Stolní tenis není 
sport, stolní tenis je umění!

Tomáš Zítka - prezident
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Vzpomínky

Dne 5. května 2013 by se dožila devadesáti let

paní Květoslava Hromadová
Vzpomínají dcera Helena a syn Alois s rodinami.

Kdo jste ji znali, věnujte tichou vzpomínku.

Dne 20. května 2013 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka

pana Antonína Pěnčíka
S láskou vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,
své nejdražší zde člověk ukládá a vzpomínky se vrací.

Odešel jsi náhle, jak udeří blesk, v srdcích nám zůstává bolest a stesk.

Dne 25. května 2013 si připomeneme nedožité 50. narozeniny

pana Vladimíra Tomečka z Kovalovic
Stále vzpomínají maminka, děti Lucie, David, Adam, 

sourozenci Pavel, Petr, Irena s rodinami a Iveta.

Dne 3. května 2013 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí manžela, tatínka a dědečka

pana Vladimíra Svízely

Stále vzpomíná manželka, syn s rodinou a bratr s rodinou.

V úterý 23. dubna 2013 zemřel ve věku nedožitých 70 let

pan Ing. Vladimír Ševela

Po prvních svobodných volbách v roce 1990
byl zvolen do funkce starosty  města Kojetína,

kterou vykonával do roku 1994.
Čest jeho památce!

Smutná zpráva

Letecké pohledy Kojetína
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blahopřání

Dne 7. května 2013 oslaví pěkné životní jubileum 70 let

pan František Jordán
Do dalších let, hlavně pevné zdraví a spokojenost 

přeje sestra Dana a přátelé! 

Vítání občánků
V sobotu 13. dubna 2013 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Foto: J. Večeřová
Blahopřejeme! 

Adam Slováček

Jan Machala

Jan ŠťastnýMichaela Toráčová

natali Zavadilová

Vzpomínky
Sněhové vločky z úpatí padají,

tak jako slzy z našich smutných tváří,
sluneční paprsky na nich třpytivé hvězdičky hledají,

naše srdce však již nikdy nerozzáří.

Dne 5. května uplynou dva roky od úmrtí mého syna, bratra a tatínka

Jaroslava Kratochvíla
Stále vzpomínají maminka s přítelem, sestry a dcery.

Dne 28. března 2013 oslavili diamantovou svatbu,
šedesát let společného života,

manželé Marie a Rostislav Hedvíčkovi
Do dalších společných let  přejí  hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

dcera Marie s rodinou a syn Rostislav s rodinou


