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V sobotu 17. května 2014 si členové Sboru dobrovolných 
hasičů  v  Kojetíně  na  slavnostní  schůzi  připomenou  již 
140.  výročí  svého založení.   Téměř  jedno a půl  století 
působí v Kojetíně  tato organizace, které  její zakladate-
lé dali do vínku „pomoc bližnímu“. Vzájemná sousedská 
pomoc nebyla v lidské pospolitosti ničím novým. Lidé si 
vzájemně pomáhali při neštěstích, při úmrtích, požárech  
a  katastrofách,  které  lidské  společenství  od  nepaměti 
postihovaly. K největším neštěstím patřily přírodní kata-
strofy, povodně a požáry. Lidé brzy poznali, že společně 
dokáží  snadněji nejen odolávat, ale také zdolávat běs-
nící živel.
Myšlenka vzájemné pomoci vedla v padesátých a šede-
sátých  letech  19.  století  k  zakládání  dobrovolných  ha-
sičských sborů. (Jejich vznik je spojen se jménem Titus 
Krška). 
Podobně  jako  jiná moravská města byl  i Kojetín  často 
postihován požáry, při kterých vzhledem ke stavebnímu 
materiálu vyhořely podstatné části města. Nebylo dese-
tiletí, aby Kojetín nebyl navštíven „červeným kohoutem“. 
Jen v období 1800 - 1860 je zaznamenáno v kronikách, 
kromě menších, šest větších požárů, které postihly vel-
ké  části ulic (Kroměřížská, Vyškovská, Šprloch, Žabák, 
Žebračka, Pořadí).
Myšlenka vzájemné pomoci a společné ochrany při těch-
to neštěstích  tedy vznikla  i  v Kojetíně a  realizovala  se 
12. května 1874 založením Spolku dobrovolných ha-
sičů v Kojetíně.  Spolek v tom dlouhém období činnosti 
několikrát změnil svůj název (Sbor dobrovolných hasičů 
v Kojetíně, Svaz požární ochrany…), ale základní poslá-

ní,  smysl a cíl zůstaly stejné: „pomoc bližnímu“.
Dlouhé období trvání nebylo vždy klidné a jednoduché. 
Můžeme z něho vydělit několik významných,  které ovliv-
nily  další  vývoj.  Již  na  samém počátku  vznikly  problé-
my národnostní,  jazykové. Má se velet v češtině, nebo 
v němčině? Vznikly problémy mající svůj původ v nepřes-
ném vypracování  stanov. Týkaly  se  záležitosti majetku 
v případě zániku spolku. To vše se ale vyřešilo změnou 
vedení (výboru) spolku, do kterého byli zvoleni občané 
české národnosti. 
Další  významnou  událostí  umožňující  lepší  koordinaci, 
možnost společného zásahu a vzájemnou podporu bylo 
založení společné župy okresů Přerov a Kojetín (1885), 
která měla své počátky v Kojetíně. 
Záslužná činnost dobrovolných hasičů v Kojetíně v prů-
běhu  let souvisí s osobnostmi, které věnovaly práci ve 
spolku svůj čas a své schopnosti. Byla to především tzv. 
zakladatelská generace  (Theodor Redlich, Eduard Du-
dík, Rajmund Skládal,  Josef  Jančík, Rudolf  Kalovský). 
Také  v  dalších obdobích úspěšná  činnost    sboru  stála 
především na osobnostech, které práci v jednotě věno-
valy všechny své síly, mnohdy i na úkor rodiny.
Sbor dobrovolných hasičů sice vznikl z potřeb zásahu při 
požáru, ale zásahová činnost hasičů se  rozšiřovala na 
další přírodní  katastrofy a neštěstí. První zásah hasič-
ského sboru při povodni je zaznamenán 20. a 21. května 
1911, kdy voda zaplavila Závodí, Hatě, Žabák a Kromě-
řížskou ulici. Následovala pak další pomoc při povodních, 
např. v roce 1940, 1947, 1985, 1997,  2002, 2006, 2010. 

pokračování na straně 10
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 87. zasedání konaném dne 23. dubna 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí  zprávu  o  hos-
podaření Města Kojetína za období 
1-3/2014 a informaci o hospodaření 
zřízených příspěvkových organizací 
za období 1-3/2014,
- schválila  rozpočtové  opatření 
č. 5/2014, kterým se zapojují do roz-
počtu města:
nové příjmy ve výši 453,72 tis. Kč
nové výdaje ve výši 583,72 tis. Kč
financování ve výši    130,00 tis. Kč,
- schválila uzavření  Pojistné 
smlouvy  pro  pojištění  majetku 
a  odpovědnosti  mezi  Městem  Ko-
jetínem  a  Kooperativa  pojišťovnou, 
a.  s.,  Vienna  Insurance  Group,  od 
1. 5. 2014
- souhlasila  se  zveřejněním  zá-
měru  prodeje  části  pozemku  p.  č. 
253/8,  ostatní plocha - ostatní ko-
munikace,  o  výměře  cca  110  m2, 
v  katastrálním  území  Kovalovice 
u Kojetína, za kupní cenu 20 Kč/m2 

a    za  podmínky  úhrady  veškerých 
nákladů s převodem spojených ku-
pujícím  -  geometrický  plán,  právní 

služby, správní poplatek při vkladu 
práva  do  KN,  daň  z  nabytí  nemo-
vitosti,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p. č. 658/3,  za-
hrada o výměře 426 m2, který je ve 
vlastnictví Města Kojetína,  zájemci, 
za minimální kupní cenu 100 Kč/m2 
a  za  podmínky  úhrady  veškerých 
nákladů s převodem spojených ku-
pujícím - právní služby, správní po-
platek při vkladu práva do KN, daň 
z nabytí nemovitosti,
- schválila uzavření Smlouvy o bu-
doucí darovací smlouvě na budoucí 
bezúplatný převod části pozemku p. 
č. 7058, ostatní plocha o výměře cca 
2000 m2, mezi Olomouckým krajem, 
jako  budoucím  dárcem  a  Městem 
Kojetín,  jako  budoucím  obdarova-
ným pro výstavbu sportovní haly,
- schválila Smlouvu  o  dílo  na  or-
ganizaci  výběrového  řízení  akce 
„Separace  a  svoz  bioodpadů  ve 
městě Kojetín“ mezi Městem Kojetín 
a MSPro s. r. o., Hulín za dohodnu-

tou cenu ve výši 30.000 Kč,
- schválila  poskytnutí  peněžitého 
daru občanskému sdružení KAPPA-
HELP,  Přerov  ve  výši  5.000 Kč  na 
aktivity  občanského  sdružení,  spo-
jené s problematikou se závislostmi 
v roce 2014,
- schválila  poskytnutí  peněžitého 
daru sportovnímu klubu RELAX Olo-
mouc ve výši 5.000 Kč na částečné 
pokrytí  nákladů akce  „Hanácká ko-
jetínská desítka - běh pro veřejnost“ 
konané dne 25. 5. 2014,
- souhlasila s poskytnutím peněži-
tého daru Náboženské obci Církve 
československé husitské v Kojetíně 
ve  výši  45.000  Kč  na  zhodnocení 
budovy,
- schválila uzavření příkazní smlou-
vy o dílo na přípravu a realizaci pod-
limitního výběrového řízení na doda-
vatele  akce  „Víceúčelová  sportovní 
hala  Kojetín“,  mezi  objednatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem BM 
asistent  s.  r.  o., Olomouc,  za  cenu 
35.000 Kč bez DPH.          Jiří Šírek

Ve zkratce
 Dovolte mi tradiční rubriku pojat 
tentokrát skutečně jako zkratku a re-
agovat tak názorněji na některé ná-
zory, které v posledních týdnech slý-
chám. Město Kojetín vlastní na Ma-
sarykově náměstí tyto domy - radni-
ci, budovu Vzdělávacího a informač-
ního centra, mateřskou školu a dům 
č.  54  s  byty  a  pronajatým  obcho-
dem.  O  tom,  kdo  a  odkud  se  na-

stěhuje do  jiných domů, které  jsou 
v  soukromém  vlastnictví,  město 
v  žádném  případě  nerozhoduje 
a nijak  to neovlivní. Město naopak 
ovlivnilo  snahy  udělat  ubytovnu 
z  bývalého  areálu  OSP  v  Křenov-
ské ulici tím, že jej díky vstřícnému 
přístupu Olomouckého kraje získalo 
do svého majetku a nyní jej chceme 
využít k dalšímu rozvoji Kojetína.

 Na březích řeky Moravy v úseku 
Kojetín  -  Uhřičice  realizuje  Povodí 
Moravy navýšení břehů a probíhají 
tak  další  protipovodňová  opatření. 
Břehy Moravy byly v některých mís-
tech snížené a narušené. Práce by 
měly  trvat podle pracovníka Povo-
dí Moravy Davida Čížka do  konce 
června. Vrchol hráze může být po-
užit po těchto úpravách v některých 
úsecích i jako základ pro cyklostez-
ku směrem na Tovačov.    Jiří Šírek
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V  letech  2011  -  2012  Město  Ko-
jetín  spustilo  první  vlnu  prodeje 
bytů  z majetku Města.  Jednalo  se 
celkem  o  82  bytových  jednotek, 
z  nichž  74  bylo  prodáno,  zbýva-
jících  osm  bytových  jednotek  je 
nabízeno  dále  k  prodeji.  Do  první 
etapy  nebyly  zahrnuty  bytové  jed-
notky, které se nacházejí v půdních 
vestavbách  v  domech  na  adrese 
Sladovní 1185, 1186, 1191 a 1192 
(celkem  dvacet  b.  j.),  jelikož  jaké-
koliv  nakládání  s  těmito  byty  bylo 
omezeno  dotačními  podmínkami, 
kterými bylo Město Kojetín vázáno 
po dobu dvaceti let od kolaudace. 
Dne 14. listopadu 2013 vyhlásilo Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj (MMR) 
výzvu k podávání žádostí o zkráce-
ní  vázací doby platnosti  podmínek 
pro  nakládání  s  byty  postavenými 
z dotací v letech 1997 až 2000. Na 
základě  uvedené  výzvy  požáda-
lo  Město  Kojetín  Ministerstvo  pro 
místní rozvoj o zkrácení vázací lhů-
ty. Dne  1.  dubna  2014  jsme obdr-
želi  sdělení MMR,  že  naší  žádosti 
bylo vyhověno. S ohledem na  tuto 
skutečnost  nebudou  převody  bytů 
dále omezené a byty bude možné 
nabídnout k prodeji. 
Na základě výše uvedeného schvá-
lila  Rada  Města  Kojetín  na  svém 
dubnovém  zasedání  zveřejnění 
záměru prodeje bytů v půdních ve-

stavbách v domech na ulici Sladov-
ní 1185, 1186, 1191 a 1192.
Začátkem května 2014 obdrží  stá-
vající  nájemníci  bytů  v  půdních 
vestavbách  písemnou  nabídku 
k  prodeji  bytových  jednotek,  a  to 
dle podmínek stanovených v Zása-
dách  pro  prodej 
bytů schválených 
v roce 2011.
Ode dne předání 
nabídky  budou 
mít  nájemníci 
šesti  měsíční 
lhůtu  na  její  při-
jetí  -  v    případě, 
že v průběhu této 
doby  nabídku 
nepřijmou,  ztrácí 
definitivně  mož-
nost předkupního 
práva a byt bude 
nabídnutý  k  pro-
deji  třetí  osobě 
(nový  Občanský 
zákoník platný od 
1. ledna 2014 ruší 
další  roční  lhůtu, 
po  kterou  trvalo 
stávajícím nájem-
níkům  předkupní 
právo).  
Návrhy  na  pře-
vod bytových jed-
notek  z  vlastnic-

tví Města do vlastnictví  stávajících 
nájemníků,  kteří  písemně  potvrdí 
přijetí  nabídky,  budou  předloženy 
ke  schválení  Zastupitelstvu  Města 
(v  červnu,  případně  září  2014) 
a  poté  dojde  k  podpisu  kupních 
smluv.                   Ilona Kapounová

Cyklostezka 
Kojetín - Uhřičice
- Lobodice - Tovačov
V  závěru  loňského  roku  podepsali 
zástupci měst a obcí Kojetín, Uhři-
čice, Lobodice a Tovačov Smlouvu 
o spolupráci za účelem zpracování 
vyhledávací studie a přípravné do-
kumentace k cyklostezce propojují-

cí tato města a obce. Studie spatřila 
koncem března světlo svého cyklis-
tického  světa  (viz  obrázek).  Jejím 
zpracovatelem byla Ing. Linda Smí-
talová z Olomouce, která je hlavním 
projektantem  ve  společnosti Atelis 
-  Ateliéru  liniových  staveb.  První 
krok  k  realizaci  myšlenky  této  tzv. 
Arcibiskupské cyklostezky byl  tedy 
učiněn. Nyní  nás  čekají  další  fáze 
-  vyřešení  majetkových  záležitos-

tí  dotčených  pozemků,  prověření 
možností získání dotací a vyčlenění 
financí na samotnou realizaci. Stu-
die  je  zpracována  po  jednotlivých 
dílčích  úsecích,  což  umožňuje  vý-
stavbu cyklostezky rozčlenit do ně-
kolika etap a také zvyšuje možnosti 
pro  získání  dotačních  prostředků 
na jednotlivé úseky.
Studie  nabízí  variantní  řešení, 
z  nichž  každé má  své  pro  a  proti. 
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Revitalizace 
Masarykova náměstí

V  prosinci  roku  2013  se  Městu 
Kojetín  podařilo  na  druhý  pokus 
uspět  se svou žádostí  v Regionál-
ním  operačním  programu  (ROP) 
Střední  Morava  -  Fyzická  revitali-
zace  území.  Projekt  byl  schválen 
s  částkou  v  předpokládané  výši 

24.999.999,71 Kč (max. 85%). Bez-
prostředně poté, co jsme byli Regi-
onální  radou ROP  informováni,  že 
náš  projekt  „Revitalizace  Masary-
kova náměstí, Kojetín“ byl schválen 
k  dopracování,  proběhlo  výběrové 
řízení  na  zpracovatele  projektové 
dokumentace. Do tohoto výběrové-
ho řízení se přihlásilo 13 firem, ví-
tězem se stala společnost Moravia 
Consult  Olomouc  a.s.  s  nabídko-

vou cenou 860.000 Kč 
bez DPH. V současné 
době  je  zpracováván 
projekt, jehož dílčí vý-
stup  byl  prezentován 
na březnovém jednání 
Zastupitelstva  Města 
a  je  nyní  předkládán 
i  čtenářům  Kojetín-
ského zpravodaje. Do 
konce  měsíce  června 
by měla být projektová 
dokumentace v úrovni 
pro územní rozhodnu-
tí a stavební povolení 
hotova,  a  to  včetně 
položkového  roz-
počtu.  Po  předložení 
těchto  požadovaných 
dokumentů  Úřadu 
regionální  rady  ROP 
Střední  Morava  by 
mělo  dojít  k  podpisu 
Smlouvy  o  poskytnu-

tí  dotace. Následně bude vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele stav-
by, předpokládaný začátek prací je 
podzim 2014 s  tím, že podmínkou 
poskytnutí dotace  je dokončení  fy-
zické revitalizace do června 2015.
Základní  rysy  revitalizace Masary-
kova náměstí:
-  zavedení  šikmého  parkování  po 
celém obvodu náměstí,  vybudová-
ní nového parkoviště před budovou 
Vzdělávacího a informačního cent-
ra (naproti parku),
-  zavedení  systému  ve  stávajícím 
„chaotickém“  parkování  na  parko-
višti před VIC,
-  zúžení  komunikace mezi dláždě-
nou a parkovou částí náměstí a její 
uzavření pro motorovou dopravu,
- počet parkovacích míst by se měl 
zvýšit na cca 90 ze současných 65,
- předláždění veškerých komunika-
cí (vyjma komunikací ve vlastnictví 
Olomouckého kraje),
- vybudování nové autobusové za-
stávky,
-  demontování  stávající  nefunkční 
kašny a  její nahrazení novým vod-
ním prvkem,
- vydláždění cest pro pěší v parko-
vé části náměstí,
-  instalace podzemních  kontejnerů 
na tříděný odpad.

Ilona Kapounová

Varianta I mezi Kojetínem (rybníkem 
Pod Hrází) a mostem přes řeku Va-
lovou  na  katastrálním  území  obce 
Uhřičice  je  vedena  po  stávajících 
účelových  komunikacích  a  bude 
vždy  znamenat  společný  provoz 
cyklistů se zemědělskou technikou, 
vzhledem  k  nemožnosti  najít  jiné 
alternativy,  jak obdělávat sousední 
pozemky.  Tato  trasa  je  průjezdná 
i  v  současném  stavu.  Na  její  sta-
vební  úpravy  však  nebude možné 
získat  příspěvek  na  výstavbu  cyk-

lostezek (podmínka dotací ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury - 
vyloučení motorové dopravy). Tuto 
nevýhodu  řeší  varianta  II,  kterou 
by v celém úseku šlo považovat za 
cyklostezku s občasným (mimořád-
ným) provozem vozidel Povodí Mo-
ravy, protože je umístěna na pravo-
břežní hrázi Moravy. 
Mezi mostem přes Valovou  a  jižní 
částí Lobodic je varianta pouze jedi-
ná. Nicméně by bylo vhodné v tom-
to úseku nalézt dílčí část, která by 

byla  označena  jako  cyklostezka 
s vyloučením motorového provozu, 
aby bylo zabráněno průjezdu zbyt-
né dopravy. Bude  však  záležet  na 
nutnosti obsluhy území motorovými 
vozidly.
Mezi  Lobodicemi  a Tovačovem pak 
existují tři možná variantní řešení, kdy 
nejlepším z nich se  jeví varianta  III. 
Jedná  se  vyloženě  o  volnočasovou 
trasu, která vede převážně mimo za-
stavěné území, kolem Tovačovských 
jezer.                     Ilona Kapounová

Příspěvek jednotkám 
Sboru dobrovolných 
hasičů
I  v  roce  2014  Olomoucký  kraj  vy-
členil  ve  svém  rozpočtu  částku 
(5  mil.  Kč)  pro  podporu  jednotek 
sboru  dobrovolných  hasičů  půso-
bících  v  obcích  Olomouckého  kra-
je. Pro  letošní  rok  došlo  ke  změně 

pravidel  pro  poskytování  příspěvků 
JSDH,  kdy  v  uplynulých  letech  byl 
poměr  dotace  Olomouckého  kraje 
a spolufinancování Města stanoven 
na 50:50, pro rok 2014 byl podíl spo-
lufinancování obcí zvýšen na 60%.
V lednu 2014 požádalo Město Koje-
tín pro své dvě jednotky SDH Koje-
tín a Popůvky o poskytnutí příspěv-
ku na nákup věcného vybavení. Na 
únorovém zastupitelstvu Olomouc-

kého kraje bylo schváleno rozděle-
ní  finančních  příspěvků  pro  JSDH 
na rok 2014, pro naše dvě jednotky 
pak v této výši:
- JSDH Kojetín: 14.000 Kč na poří-
zení plovoucího čerpadla PH 1200 
s motorem Honda GSV190
- JSDH Popůvky: 5.000 Kč na po-
řízení dvou kusů přenosných radio-
stanic Motorola.

Ilona Kapounová
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Pozvání na odemykání 
lokálky z Kojetína
do Tovačova
Po  už  tradičním  „zimním  spánku“, 
dá-li  se  tedy  uplynulé  období  od 
listopadu  do  března  vůbec  zimou 
nazývat,  díky vozbě štěrku nedáv-
no opět ožila lokálka z Kojetína do 
Tovačova.  Snad  všichni  Hanáci  si 
už ale zvykli i na to, že kromě pra-
videlných  nákladních  vlaků  občas 
koleje tovačovské trati zbrousí také 
mimořádné  osobní  vlaky,  které  na 
trať  vypravuje  občanské  sdružení 
Kroměřížská dráha. Ani v  letošním 
roce nehodlá sdružení ve svých ak-
tivitách na trati polevit, a tak je mou 

milou  povinností  pozvat  Vás  na 
symbolické  odemykání  lokálky  pro 
už osmou sezónu zvláštních vlaků! 
První letošní „osobáčky“ se na trať 
vydají v sobotu a neděli 31. května 
a 1. června 2014.
Důvody  pro  vypravení  vlaků  jsou 
hned dva: V sobotu jím bude koná-
ní už tradičního (a rok od roku lepší-
ho) srazu historické vojenské tech-
niky a modelářské výstavy Plastic 
People of Tovačov  v  tovačovské 
sportovní  hale  (nedaleko  nádraží), 
v neděli se pak můžete s dětmi zú-
častnit aktivit uspořádaných při pří-
ležitosti Dne dětí v zámecké zahra-
dě tovačovského zámku. 
A  čím  vlastně  budeme  po  trati  do 
Tovačova jezdit? Zvláštní vlaky ten-

tokráte odvozí „pradědeček orches-
trion“ M152.0002. Jde o nejstaršího 
dochovaného  zástupce  dnes  už 
z  provozu  postupně  vyřazované 
řady  810,  kterou  jste  se  donedáv-
na  běžně  vozili  po  trati  z  Kojetína 
na Kroměříž. Ale pokud si myslíte, 
že jde jen o „obyčejný motorák“, ří-

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Kojetína podle § 32 
zákona  č.  62/2003  Sb.,  o  volbách 
do  Evropského  parlamentu  a  o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu 
se uskuteční v pátek 23. května 
2014 od 14 do 22 hodin a v so-
botu 24. května 2014 od 8 do 14 
hodin.

2. Místem konání voleb:
- ve volebním okrsku č. 1 je míst-
nost v Kulturním domě - Sokolovna, 
náměstí  Republiky  1033,  Kojetín 
I  -  Město  pro  voliče  bydlící  v  uli-
cích: Nádražní, náměstí Republiky, 
Rumunská,  Kuzníkova,  Dudíkova 
a Padlých hrdinů;
- ve volebním okrsku č. 2 je míst-
nost  v  Základní  škole  Kojetín,  ná-
městí  Míru  83,  Kojetín  I  -  Město 
pro  voliče  bydlící  v  ulicích:  Tyršo-
va, Družstevní, Pořadí, Křenovská, 
Vyškovská,  náměstí  Svobody,  ná-
městí Míru, Palackého a Husova;
- ve volebním okrsku č. 3 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586, Kojetín I - Měs-
to pro voliče bydlící v ulicích: Nová, 
Ztracená,  Kroměřížská,  Růžová, 
Blanská a Komenského náměstí;
- ve volebním okrsku č. 4 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, Sla-
dovní  492,  Kojetín  I  -  Město  pro 
voliče  bydlící  v  ulicích:  Sladovní  
a Jana Peštuky;
- ve volebním okrsku č. 5 je míst-

nost  v  budově  Vzdělávacího  a  in-
formačního  centra  (Okresní  dům), 
Masarykovo  náměstí  8,  Kojetín 
I  -  Město  pro  voliče  bydlící  v  uli-
cích: Masarykovo náměstí, náměstí  
Dr. E. Beneše, Příční, Tržní náměs-
tí,  Olomoucká,  Stružní,  Mlýnská, 
Závodí, Podvalí, Zahradní, Přerov-
ská, Samota a Včelín;
- ve volebním okrsku č. 6 je míst-
nost  v  budově  Gymnázia  Kojetín, 
Svatopluka  Čecha  683,  Kojetín 
I - Město pro voliče bydlící v ulicích: 
Jiráskova,  Dvořákova,  Svatoplu-
ka  Čecha,  Hanusíkova,  6.  května, 
Tvorovská, Polní, Čsl. Legií, Marie 
Gardavské,  Chytilova,  Havlíčkova, 
Bří Šmejdovců, Stan. Masara a Sa-
dová;
- ve volebním okrsku č. 7 je míst-
nost  v  Kulturním  domě  v  Kojetíně 
II - Popůvkách 37 pro voliče bydlící  
v Kojetíně II - Popůvkách;
- ve volebním okrsku č. 8 je míst-
nost v Kulturním domě v Kojetíně III 
-  Kovalovicích  1  pro  voliče  bydlící  
v Kojetíně III - Kovalovicích.

3. Voliči bude umožněno hla-
sování poté, kdy  prokáže  svou 
totožnost  a  státní  občanství  Čes-
ké  republiky  (platným  občanským 
průkazem,  cestovním,  diplomatic-
kým  nebo  služebním  pasem  Čes-
ké  republiky,  cestovním  průkazem 
České  republiky),  nebo  totožnost 
a státní občanství jiného členského 
státu Evropské unie a zápis v evi-

denci obyvatel (je po dobu nejméně 
45 dnů veden v evidenci obyvatel).

4. Každému voliči budou dodány 
tři dny přede dnem konání vo-
leb do Evropského parlamentu 
hlasovací lístky. Ve  dnech  voleb 
Evropského parlamentu volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

Možnost volit na voličský prů-
kaz:
-  při  volbě  do  Evropského  parla-
mentu  je  možno  volit  na  voličský 
průkaz,
- o voličský průkaz je možno požá-
dat do 8. května 2014 na pracovišti 
matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín.

Možnost volit mimo volební míst-
nost:
-  ze  závažných,  zejména  zdravot-
ních  důvodů  může  volič  požádat 
MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i pří-
slušnou  okrskovou  volební  komisi 
o  to,  aby mohl  hlasovat mimo  vo-
lební místnost (pouze na území pří-
slušného  volebního  okrsku,  např. 
doma),
-  volič může požádat MěÚ Kojetín 
osobně  nebo  telefonicky  -  na  pra-
covišti  matriky  a  ohlašovny  MěÚ 
Kojetín.

Další informace k volbám na:
 www.kojetin.cz 

Jiří Šírek, starosta
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Druhý ročník běhu Hanácká kojetínská desítka

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
kám Vám, že určitě nemáte pravdu! 
Tento  vůz  byl  jako  druhý  ze  dvou 
zkušebních  prototypů  vyroben  ve 
vagónce  TATRA  Studénka  v  roce 
1973,  podrobil  se  řadě  náročných 
zkoušek, a po několika nezbytných 
úpravách  se  stal  vzorem  pro  ná-
slednou  sériovou  výrobu  dalších 
680ti  sériových  motorových  vozů, 
které se vyráběly až do roku 1982 
a jezdily téměř na každé trati v Čes-
koslovensku. Samotný druhý proto-
typ, který v podstatě vznikl vylepše-
ním starších motoráčků řady M131.1 
(oblíbených  červených  „Hurvínků“ 
s  dřevěnými  lavicemi,  které  znáte 
i z našich zvláštních vlaků), pak celý 
svůj  aktivní  život  sloužil  na  tratích 
obsazovaných vozidly depa Valaš-
ské Meziříčí a během tohoto téměř 
čtyřicetiletého  provozu  mnohokrát 
zavítal také do Kojetína.
V  roce  2012  byl  tento  historicky 
cenný  stroj  z  pravidelného  provo-
zu  vyřazen  a  jako  vozidlo  určené 
k muzejnímu zachování se podrobil 
důkladné opravě v dílnách ve Vese-

lí nad Moravou, po které se do Va-
lašského  Meziříčí  vrátil  v  podobě, 
v jaké byl roku 1974 vystaven jako 
ukázka technického pokroku na Me-
zinárodním  strojírenském  veletrhu 
v  Brně.  Vůz  dostal  nejen  původní 
barevný nátěr či lité tabulky se sta-
rým  označením,  ale  vrátila  se  mu 
například  také  původní  z  poloviny 
odklápěcí okna, která jej spolu s řa-
dou dalších nepřehlédnutelných de-
tailů činí výrazně odlišným od běž-
ných sériových vozů své řady. 
Právě  jízdy do Tovačova, na které 
vás zveme, budou premiérou nově 
opraveného vozu v jeho muzejní ka-
riéře! Vzhledem k tomu, že k moto-
ráčku dosud není k dispozici žádný 
vhodný přípojný vůz, budou všech-
ny spoje do Tovačova zajištěny jen 
motoráčkem samotným. Předem se 
tedy omlouváme za možné snížení 
komfortu  jízdy  tím,  že  bude  vlak 
plný. Protože ale nebude v Kojetíně 
a Tovačově nutné objíždět vozy, na-
výšili jsme počet spojů na osm párů 
denně,  které  budou  jezdit  (mimo 

polední  pauzy)  v  pravidelných  ho-
dinových  intervalech  -  pevně  tedy 
věříme,  že  k  výraznému přeplnění 
vlaku nedojde. 
Cena  za  svezení  se  ani  letos  ne-
bude  lišit  od předešlých sedmi  let, 
tedy 50 Kč za zpáteční jízdenku pro 
dospělého,  30  Kč  za  zpáteční  pro 
dítě od 6 do 15 let. Mladší děti jezdí 
samozřejmě  zdarma,  pouze  upo-
zorňujeme  na  omezenou  kapacitu 
vozu pro přepravu kočárků.
Podrobné  informace  o  zvláštních 
vlacích,  včetně  konečného  jízdní-
ho  řádu  najdete  na  stránkách  to-
vačovské  trati  www.prototypy.cz/
tovacovka  ,  předběžný  jízdní  řád 
uvádíme  také níže, ale protože se 
ještě může  změnit,  určitě  se  ještě 
před  jízdou  přesvědčte  na  plaká-
tech nebo uvedených stránkách, že 
vámi vybraný spoj opravdu jede!  
Těšíme se na setkání s vámi ve vla-
ku!

Za Kroměřížskou dráhu, o.s.
 Rostislav Kolmačka

  334 Kojetín - Tovačov a zpět   (platí ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2014)
Kojetín 8 20 9 23 10 20 11 23 13 23 14 23 15 23 16 23
Uhřičice u hřbitova  x 8 25 x 9 28 x 10 25 x 11 28 x 13 28 x 14 28 x 15 28 x 16 28
Lobodice  8 31 9 34 10 31 11 34 13 34 14 34 15 34 16 34
Tovačov○ 8 40 9 43 10 40 11 43 13 43 14 43 15 43 16 43

Tovačov 8 55 9 55 10 55 11 48 13 55 14 55 15 55 16 46
Lobodice  9 00 10 00 11 00 11 53 14 00 15 00 16 00 16 51
Uhřičice u hřbitova x 9 05 x 10 05 x 11 05 x 11 58 x 14 05 x 15 05 x 16 05 x 16 56
Kojetín○ 9 15 10 15 11 15 12 08 14 15 15 15 16 15 17 06

x zastávka Uhřičice u hřbitova se nachází na přejezdu u hřbitova a je na znamení. Výstup a nástup je možný  
jen prvními dveřmi vlaku na straně k obci; přeprava kočárků a jízdních kol z a do Uhřičic je vyloučena!

V neděli 25. května 2014 se usku-
teční 2. ročník běhu na 10 km, který 

v  loňské premiéře přilákal padesát 
běžců z toho jedenáct z mikroregi-

onu  Střední 
Haná. 
I  letos  je 
start  a  cíl 
běhu u lodě-
nice v Koje-
tíně,  kde  je 
veškeré  zá-
zemí  běhu. 
Běžecky za-
jímavá  trať 
je  vedena 
po  komuni-
kacích opra-
vených  po 

povodních:  kolem Moravy a Špalí-
rem s otočkou u obrázku Sv. Huber-
ta, kolem rybníka Na hrázi, ulicí Zá-
vodí a kolem fotbalového stadionu. 
Běží se dvě kola.
 Start hlavního závodu je v jedenáct 
hodin. Pro zájemce o kondiční běhy 
bude trať přiměřeně kratší se star-
tem od deseti hodin.
Pro všechny zúčastněné bude při-
pravena tradiční odměna v podobě 
hanáckých vdolků a koláčků.

Zkuste se proběhnout s námi 
a udělat něco pro své zdraví!

Jaroslav Bělka
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Došlo do redakce
Podivný přístup SBD 
Kojetín k převodu 
družstevního majetku 
do vlastnictví členům 
SBD

V minulém  století  probíhala  v  Ko-
jetíně  rozsáhlá  družstevní  bytová 
výstavba. V současné době už  jde 
jen o prodej a převod družstevního 
majetku  do  osobního  a  společné-
ho vlastnictví. Vedení SBD se drží 
zásady,  že  člen  SBD může  získat 
do vlastnictví  pouze byt a do spo-
luvlastnictví jen podíl na společných 
prostorách. Spoluvlastnictví nebyto-
vých jednotek vedení SBD vylučuje. 
Proto tento družstevní majetek SBD 
prodává. Získané finanční prostřed-
ky  však  nejsou  součástí  převodu 
majetku do spoluvlastnictví, ale zů-
stávají k dispozici vedení SBD.
V roce 1970 - 1973 byla na Masa-
rykově náměstí stavěna svépomocí 
budova se čtrnácti byty, krytem CO 

a  prodejnou  potravin.  Nájemníci 
nebytových jednotek se svépomoc-
ných  prací  neúčastnili,  ale  práce 
za ně musel někdo vykonat. Proto 
byl limit hodin svépomocných prací 
každého  člena  samosprávy  stano-
ven na dvojnásobek běžného limitu 
s prodlouženou dobou jeho plnění, 
a  to na  tři a půl  roku. Tato  investi-
ce  členů  samosprávy  byla  zhod-
nocena v nájemném z nebytových 
jednotek. Vedení SBD si však zisk 
z nájemného ponechalo a prodejnu 
potravin  prodalo.  Získané  finanční 
prostředky odmítlo vložit do opravy 
domu.  Upozorňujeme,  že  SBD  do 
stavby prodejny neinvestovalo žád-
nou finanční částku. Celkový výnos 
z vlastnictví prodejny byl několik mi-
lionů korun a ten si ponechalo sou-
časné vedení SBD.
Právní zástupce SBD vyjádřil  lítost 
nad  křivdou  způsobenou  transfor-
mačním zákonem, který nedovoluje 
členům  samosprávy  spoluvlastnic 
nebytovou  jednotku,  pokud  nebyla 
ve  společném  užívání.  V  takovém 

případě však měla být samospráva, 
která  nebytové  jednotky  postavila, 
finančně odškodněna.
Zákon bohužel způsob odškodnění 
neřeší! To mělo udělat vedení SBD, 
ale neudělalo! Finanční efekt z  re-
alizace  prodejny,  tak  získali  neo-
právnění členové SBD, kteří se na 
stavbě vůbec nepodíleli.
Dům je rozdělen na tři části:
-  společné  prostory  (vlastníkem  je 
SVJ),
-  prodejna  potravin  (prodána  SBD 
a zisk pro SBD),
- bytové jednotky (v osobním vlast-
nictví).
Shromáždění delegátů by se mělo 
touto  záležitostí  zabývat  a  sjednat 
nápravu. Vzhledem k tomu, že ve-
dení SBD odmítlo o této záležitosti 
se  samosprávou  jednat,  rozhodli 
jsme  se  informovat  řadové  členy 
SBD a širokou veřejnost tímto způ-
sobem.

Společenství vlastníků jednotek 
Masarykovo nám. 35 Kojetín

Jsem hrdá na svého 
praděda - legionáře, 
který se zasloužil
o vznik Českosloven-
ské republiky
Tuto větu pronesla při návštěvě vý-
stavy studentka kojetínského gym-
názia Marta Benová.
Chtěl  bych  tímto  poděkovat  vede-
ní Městského  kulturního  střediska, 
nejen za propůjčení prostor a pane-
lů,  ale  i  za  propagaci  a  umožnění 
této výstavy. Také poděkování patří 
všem,  kteří  se  jakýmkoliv  způso-
bem na této akci podíleli.
Výstava, která právě skončila, byla 
složena ze dvou částí. První z nich 
byla věnována prezidentu Masary-
kovi  a  stému  výročí  první  světové 
války  (1914).  Zde  byl,  mimo  jiné, 
k vidění bílý oblek pana prezidenta 
T. G. Masaryka a jeho osobní psací 
souprava. Tyto exponáty byly zapůj-
čeny ze sbírek Masarykova muzea 
v  Hodoníně.  Návštěvníci  se  mohli 
taktéž seznámit s mobilizačními vy-
hláškami a dalšími exponáty, které 
se týkaly I. světové války. Její druhá 
část  byla  věnována  českosloven-

ským  legiím.  Tato  obsáhlejší  část 
výstavy,  velmi  odborně  zpracova-
ná Milanem Zaoralem, byla určena 
především pro znalce této tématiky, 
ale i pro starší mládež.
Jsem  přesvědčen,  a  na  této  vý-
stavě  jsem se o tom znovu utvrdil, 
že mládež,  přestože  je  v mnohém 
jiná než byla ta naše a je ovlivněna 
vymoženostmi současné doby, má 
o historii zájem. Je jen potřeba jim 
umožnit se s historií seznámit. A to 
snad i tato výstava splnila.
Velmi  mě  potěšila  návštěva  žáků 
kojetínských škol - výstavu navštívi-
lo 280 mladých, především studen-
tů gymnázia a žáků ZŠ nám. Míru. 

Celkový počet návštěvníků byl 420 
osob, značná část jich byla z blízké-
ho okolí Kojetína, přijeli ale i zájem-
ci o tuto historii z Opavy, Olomouce, 
Kroměříže či Brna. Všem těm, kteří 
přišli, autoři výstavy děkují.
Na  závěr  bych  rád  uvedl  krátkou 
příhodu.  Na  výstavu  přišla  star-
ší  paní  s  vnučkou.  Na  můj  dotaz, 
zda se přišla podívat, odpověděla: 
„vnučka  mě  sem  táhne,  že  chce 
vidět Masaryka“. Tato  vnučka  byla 
Anetka, žačka druhé  třídy ZŠ nám 
Míru. Není to dostatečné zadostiu-
činění autorům výstavy?

František Riegl, 
spoluautor výstavy

INFORMACE PRO RODIČE

Rodiče narozených dětí informujeme 
o možnosti přivítání jejich děťátek
mezi občany města Kojetína. 

Pokud máte zájem, přihlaste se na matrice 
Městského úřadu Kojetín. 

(Telefonní číslo na matriku MěÚ Kojetín: 
581 277 425 nebo 581 277 426)

Komise pro občanské záležitosti
Rady  Města Kojetín
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Došlo do redakce
Den umění nevidomých 
na Moravě pokračuje 
v Přerově (DUN)

DUN  -  jedná se o  festival  zrakově 
postižených umělců a souborů, kte-
rý se pořádá každoročně již od roku 
1995 v období jara a léta ve vybra-
ných  městech  především  střed-
ní  a  východní  Moravy.  Festival  je 
nesoutěžní  a  není  omezen  věkem 
ani uměleckým žánrem; kromě čes-
kých umělců  je přehlídka otevřena 
i umělcům ze zahraničí. Cílem festi-
valu je představit nejširší veřejnosti 
nadané  zrakově  postižené  uměl-

ce  a  přesvědčit  ji  tak 
o tom, že nevidomý člo-
věk  má  pouze  ztížené 
zrakové  možnosti,  ale 
jinak  je  zcela  schopen 
být  nedílnou  součástí 
společnosti. 
V minulém roce se v Přerově v rám-
ci Dne umění nevidomých na Mora-
vě  konala  výstava  obrazů Rafaela 
Ariase. Letos se chystá výstava ob-
razů slabozrakého britského uměl-
ce  Jonathana  Huxleyho,  a  také 
koncert nevidomé operní zpěvačky 
Moniky Maškové. Výstava proběh-
ne  v MOSTP  v  Kratochvílově  ulici 
35 (Přerovanka), ve dnech 19. - 30. 
května 2014. Koncert Moniky Maš-

kové  se  koná  první  den  výstavy, 
19. května, od třinácti hodin v Mer-
vartové  síni  na  Horním  náměstí. 
Výstavu  a  koncert  pořádá  Sjed-
nocená  organizace  nevidomých 
a slabozrakých ČR,  pobočka Pře-
rov. Na koncert i výstavu zveme ši-
rokou veřejnost.

Kamila Hošková
vedoucí oblastního pracoviště 

SONS Přerov

TyfloCentrum Olomouc
informuje

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
regionální středisko Přerov
Čechova 2, 750 02 Přerov

Projekt „Vytváření pracovních 
příležitostí pro osoby se zrako-
vým postižením na trhu práce 
v Olomouckém kraji“ 

TyfloCentrum v Přerově jako regio-
nální středisko TyfloCentra Olomouc 
se  věnuje  podpoře  zaměstnávání 
zrakově postižených lidí už od roku 
2006.  Tyto  služby  může  provozo-
vat  pouze díky podpoře  z  různých 
grantů, projektů ať už z kraje nebo 
z Evropského sociálního fondu.
TyfloCentrum  v  Olomouci  zahájilo 
projekt „Vytváření pracovních příle-
žitostí pro osoby se zrakovým posti-
žením na trhu práce v Olomouckém 
kraji“ v květnu v roce 2012 a to ve 
všech  svých  střediscích  -  v  Olo-
mouci, Prostějově, Přerově a Šum-
perku. Cílem bylo, poskytnout zra-
kově  postiženým  lidem  komplexní 
podporu  při  hledání  zaměstnání 
a také vytvořit nová pracovní místa 
pro zrakově postižené na trhu prá-
ce. Tento projekt nyní v dubnu 2014 
končí.
Nové  znalosti  a  dovednosti,  které 

byly  nabídnuty  v  rámci  projektu, 
pomohly některým klientům rozšířit 
uplatnění na trhu práce a také zís-
kat vhodné uplatnění v rámci svého 
zrakového postižení.
Za celé období trvání projektu bylo 
z tohoto projektu podpořeno v rám-
ci Přerova a okolí jedenáct zrakově 
postižených lidí. 
Aktivity, které probíhaly v rámci pro-
jektu - účast:
*  Kurzy  klíčových  dovedností 
- jedenáct klientů.

*  Kurzy  bezbariérového  přístupu 
v IT oblasti - jeden klient.

*  Individuální  profesní  plánování, 
diagnostika  a  tvorba  portfolia 
- deset klientů.

*  Aktivizace  k  hledání  zaměstnání 
- exkurze, workshop - osm klientů.

*  Kvalifikace  na  operátory  audio-
přepisu - jedna klientka.

*  JK - osm klientů.
*  Asistence při hledání zaměstná-
ní - jedenáct klientů.

*  Aktivní prezentace před zaměst-
navatelem - čtyři klienti.

Obecně  byly  všechny  aktivity  ko-
nané  v  rámci  projektu  klienty  hod-
noceny  velmi  kladně,  někteří  zís-
kali  zaměstnání  na  dobu  určitou 
a někteří získali zaměstnání trvale. 
Účastí  na  různých  kurzech  a  akti-
vitách  rozšířili  klienti  své  znalosti 
a dovednosti, měli možnost porov-

nat své možnosti s ostatními klien-
ty.

V  rámci  tohoto  projektu  bylo  za-
městnáno šest zrakově postižených 
lidí všichni byli z Přerova a okolí.

Hodnocení projektových aktivit jed-
noho  zrakově  postiženého  klienta 
(RS):
„Jsem  tady  mezi  lidmi,  práce  mě 
baví a jsem tady spokojený. Všech-
ny akce, kterých jsem se v projektu 
zúčastnil, mi  něco  daly. Mám  taky 
hodně nových známých.“

I  po  ukončení  tohoto  projektu  po-
kračuje  práce  TyfloCentra  se  zra-
kově postiženými osobami, nadále 
se věnujeme podpoře zaměstnava-
telnosti  zrakově postižených osob, 
rozšiřování  znalostí  a  dovedností 
klientů  formou  práce  na  PC,  v  JK 
psaní životopisů a motivačních do-
pisů.  Dál  se  věnujeme  jednání  se 
zaměstnavateli,  kteří  jsou  ochotní 
zaměstnávat  OZP,  dál  pomáháme 
zrakově postiženým získat zaměst-
nání. 

Dagmar Staňková
regionální asistent 

TyfloCentra Olomouc,
středisko Přerov

tel. 730 870 766, 581 735 187
mail: stankova@tyflocentrum-ol.cz

Tento projekt je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu
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Došlo do redakce
O pohár starosty 
Města Kojetína

V sobotu 12. dubna 2014 se usku-
tečnila  soutěž ve sportovním více-
boji  o  pohár  starosty  Města  Koje-
tína.  Soutěž  byla  připravena  pro 
družstva,  která  byla  tvořena  pří-
slušníky  jednotlivých  složek  inte-
grovaného  záchranného  systému 
z Kojetína. Družstva SDH Popůvky 
„ŽENY“,  SDH  Popůvky  „A“,  SDH 
Popůvky „B“, HZS Kojetín „A“, HZS 
Kojetín  „B“,  MP  Kojetín  „A“  a  MP 
Kojetín  „B“  se  mezi  sebou  utkala 
v silově vytrvalostních disciplínách, 
které dokonale prověřily jejich fyzic-
kou zdatnost a bojovnost.
První  disciplínou  bylo  přenášení 
zátěže  ve  štafetě  na  vzdálenost 
bezmála 400 m, muži přenášeli dva 
kotouče o váze deset kg a ženy dvě 
závaží o  váze pět  kg. Druhou dis-
ciplínou bylo přenášení figuríny na 
stejnou  vzdálenost,  kdy  celé  druž-
stvo muselo  co  nejrychleji  přenést 
do  cíle  figurínu o  váze  sedmdesát 
kg, pro ženy byla připravena figurí-
na o váze dvacet kg. Další disciplíny 
následovaly v kojetínském fitcentru, 
kde  soutěžící  prováděli  přítahy  na 
hrazdě,  leh-sedy  v  časovém  limitu 
dvě minuty, dřepy s činkou o váze 
70%  hmotnosti  cvičícího  (ženy 
40%) a tlaky v leže na zádech s čin-
kou o váze 70% hmotnosti cvičícího 
(ženy 40%). Na regulérnost soutěže 
a souboj v duchu fair-play dohlížela 

čtveřice rozhodčích.
Za umístění v  jednotlivých disciplí-
nách  byly  družstvům  přidělovány 
body,  jejichž  součet  následně  sta-
novil  pořadí  v  soutěži.  Na  prvním 
místě  se  umístilo  družstvo  SDH 
Popůvky  „A“,  které  získalo  celkem 
530  bodů,  na  druhém  místě  se 
umístilo  družstvo HZS Kojetín  „A“, 
které získalo celkem 520 bodů a na 
třetím  místě  se  umístilo  družstvo 
MP Kojetín „A“, které získalo celkem 
480 bodů. Za umístění v soutěži byly 
účastníkům  předány  věcné  ceny, 
vítězné  družstvo  navíc  získalo  od 
starosty Města Kojetína  Jiřího Šír-
ka pohár. Věříme, že podobná akce 
nebyla poslední, a že i v příštích le-

tech budeme moci přinést informa-
ci  o  měření  sil  našich  záchranářů 
a policistů. Všem mužům a ženám 
aktivně  působícím  v  integrovaném 
záchranném systému přejeme hod-
ně zdaru.

-MPKOJ-

----------------------------- Inzerce ------------------------------

STŘECHY
Miroslav Chalánek & SYN

Provádí práce:
 klempířské  pokrývačské  tesařské 

 izolatérské plochých střech, balkonů, teras 
 opravy a  rekonstrukce střech 
 montáž střešních oken 

(VELUX, ROTO, FAKRO, aj.)
Pokládáme a dodáváme střešní krytiny ze všech druhů materiálů.

Kontakt: Miroslav Chalánek, Měrovice nad Hanou
mob. 608 622 669

e-mail: chalanekm@seznam.cz

VýKUP
HAVAROVANýCH VOZIDEL

Koupím od vás
vaše bourané, poškozené auto

zn. VW, Audi, BMW. 
Prodej náhradních dílů VW, Audi, BMW

Kontakt: Autodíly Tommy
Tomáš Chalánek, Měrovice nad Hanou

 mob. 608 920 592, e-mail: autodilytommy@seznam.cz
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Za  účast  na  záchranných  pracích 
a likvidaci následků povodní v roce 
2002, 2006, 2010 obdržela jednotka 
SDH  Kojetín  Poděkování  Minister-
stva vnitra ČR, hejtmana Olomouc-
kého kraje, Plaketu HZS ČR. Velitel 
jednotky  Václav  Baďura  obdržel 
medaili  „Za zásluhy o bezpečnost“. 
Likvidace následků vichřice nad Ko-
jetínem 14. dubna 2014 byla zatím-
jedním z posledních zásahů likvida-
ce následků  přírodní katastrofy. 
Hlavní  činnost  sboru  spočívala 
v  ochraně  před  požáry  a  v  likvi-
daci  požárů.  Z    prvních  zazname-
naných  zásahů  můžeme  zmínit 
zásah v roce 1894, kdy hořely sto-
doly v panském dvoře nebo zásah 
o půlnoci 31. ledna 1897, kdy hořela 
střecha  jednoho domu. Další  větší 
zásahy byly např. v roce 1902, kdy 
sbor zasáhl u šesti požárů. Haseb-
ních  prací  se  zúčastnilo  84  členů. 
Největším  zásahem  byla  likvidace 
požáru v Olomoucké ulici, který za-
chvátil tři domy. V roce 1918, 9. dub-
na, požár vypukl v budově Okresní-
ho domu. Z velkých požárů je třeba 
se také zmínit o požáru mlýna, který 
vznikl 29. dubna 1919 a rozšířil se 
na celý objekt. V roce 1923 kojetín-
ská  jednota  likvidovala  požár  cuk-
rovaru v Chropyni. Svoji statečnost 
prokázali  členové hasičského  sbo-
ru při  osvobozování města Kojetín 
v  době  od  1.  do  5.  května  1945. 
Sbor  držel  neustálou  pohotovost, 
členové  sboru  pomáhali  raněným. 
Při požárech nemohli hasit, protože 
jim okupanti nedovolili vyjet. Teprve 
po jejich ústupu, v neděli 6. května 
mohli začít s likvidací požárů. 
V období po  roce 1948 se činnost 
hasičů  (požárníků)  rozšířila.  Zasa-

hovali  nejen 
při  požárech, 
které byly způ-
sobeny  např. 
zahořením  za-
zděných  trá-
mů  v  komíně, 
zkraty  elektric-
kého  vedení, 
úderem blesku, 
jiskrami z loko-
motivy,  samo-
vznícením, dět-
skými  hrami, 
nepozorností  dospělých.  Prováděli 
také  preventivní  prohlídky  objektů, 
zúčastňovali  se  žňových  hlídek, 
přednášeli  o  požární  ochraně.  Vý-
znamné  bylo  zapojení  do  požár-
ních soutěží a do soutěže o odznak 
„Vzorný požárník“.
Zvýšená  pozornost  byla  věnována 
kulturně  výchovné  činnosti.  Byly 
pořádány  výstavky  o  požární  bez-
pečnosti,  v  místním  rozhlase  byly 
vysílány požárnické relace. V pod-
nicích  a  organizacích  přednášeli 
o požární bezpečnosti.
V roce 1956 byla v Kojetíně zříze-
na trvalá požární služba, tj. stanice 
požárníků  z  povolání,  což  zkvalit-
ňovalo  prevenci  a  zejména  vlastní 
požární zásahy.
V roce 1981 jednotka požárníků za-
sahovala  u  dvanácti  požárů  přímo 
v  Kojetíně,  největší  požár  vypukl  
16. dubna v loděnici TJ Ingstav Ko-
jetín a způsobil škodu 100.000 Kč. 
Na konci 80. let (18. října 1988) za-
sahovala jednotka na nádraží ČSD 
Kojetín u požáru hořící motorové lo-
komotivy a při požáru kravína JZD 
Morava Kojetín.
Po roce 1990 patří k nejvýznamněj-
ším  zásahům  kojetínských  hasičů 

zásah  při  požáru  kojetínské  radni-
ce, symbolu města, 9. srpna 1995. 
Činnost  jednotky  byla  a  je  závislá 
především  na  lidech,  na  členech. 
Z počátku se členstvo dělilo na při-
spívající, kteří zajišťovali materiální 
potřeby jednoty a na činné, kteří se 
zúčastňovali vlastní činnosti - zása-
hů.  Počet  členů  v  jednotě  kolísal, 
byl  závislý  na  společenské  a  hos-
podářské  atmosféře.  Při  založení 
měl  sbor  72  členů  přispívajících 
a 52 členů činných. V jubilejním roce 
padesátého výročí založení byl stav 
členstva následující: členové přispí-
vající: 103, členové činní: 41.
Z přehledu přispívajících členů mů-
žeme usoudit,  že  občané Kojetína 
si pokládali za čest, být členy dob-
rovolného hasičského sboru. Nalez-
neme  zde  lékaře,  advokáty,  úřed-
níky,  živnostníky,  řemeslníky,  ale 
také kojetínský cukrovar, Rolnickou 
akciovou  sladovnu,  Hospodářské 
družstvo a další podniky i jednotliv-
ce. Také mezi činnými členy nachá-
zíme  řemeslníky,  dělníky,  obchod-
níky.  Důležitý  byl  dobrý  zdravotní 
stav a dobrá fyzická kondice.
V dalším padesátiletí stav členstva 
kolísal.  První  valná  hromada  po 
osvobození se konala 21. července 
1945 za účasti 29 členů. Vzhledem 
k úbytku  členů, z nichž mnozí za-
hynuli  za  2.  světové  války,  někteří 
odešli  po  válce  do  pohraničí  nebo 
nastoupili  vojenskou  službu,  bylo 
třeba se zaměřit na doplnění sboru 
o mladé lidi. Po období určité stag-
nace dochází v roce 1970 k oživení 
činnosti a to nejen v oblasti zásaho-
vé, ale také v péči o nové členy. Po-
dařilo se ustavit žákovská družstva, 
jejichž  činnost  byla  zaměřena  jak 
na  zvládaní  základů  požární  tech-
niky,  tak  také na oblast vzdělávací 

Sbor dobrovolných hasičů Kojetín - 140 let pomoci bližnímu
pokračování z titulní strany...
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a naučnou. V roce 1973 vykazoval 
sbor následující členskou základnu: 
77 mužů, deset žen, deset dorostů 
a patnáct žáků. 
V  roce  1990,  kdy  byla  po  mnoha 
letech  opět  zřízena  kategorie  při-
spívajících  členů  (před  tím  zruše-
ná),  členskou  základnu  sboru  tvo-
řilo šedesát osob, z  toho 43 mužů 
a sedmnáct žen. V  roce 2013 měl 
sbor 48 členů, následujícího slože-
ní: do 15 let: dvanáct (sedm mužů, 
pět žen), do 18 let: jedna žena, do 
50  let:  28  (šestnáct  mužů,  devět 
žen), nad 50 let: deset (šest mužů, 
čtyři ženy).
Součástí  odborné  přípravy  členů 
jednotek  je  i  příprava  fyzická,  jejíž 
součástí je i hasičský sport. Členo-
vé kojetínského sboru se zúčastňo-
vali  soutěží  v  tomto  sportu  v  rám-
ci  okrsku  i  v  rámci  mikroregionu 
Střední Haná.
V průběhu uplynulých 140  let byla 
věnována velká pozornost a snaha 
zlepšování požární  techniky. V za-
kladatelském období byl pýchou ko-
jetínských  hasičů    tzv.“univerzální 
trén“,  který    přepravoval  k  požáru 
dvoukolovou stříkačku, nářadí a ně-
kolik mužů. V  jubilejním roce 1924 
měl  sbor  kromě  dalšího  také  mo-
torovou stříkačku s příslušenstvím, 
stříkačku  univerzální  s  příslušen-
stvím, stříkačku dvoukolovou s pří-
slušenstvím. V  roce 1931 byl  sbor 
vybaven motorovou autostříkačkou 
TATRA.  V  roce  1949  dostali  koje-
tínští  hasiči  do  výzbroje  automobil 
Dodge, který v  roce 1955 nahradil 
automobil Praga RN. V letech 1958 
-  1959  sbor  získal  nový  cisterno-
vý  vůz  Praga  VS  na  3600  l  vody 
a v roce 1959 již druhý vůz značky 
Tatra 805. V předvečer 100. výročí 
svého  založení  měl  sbor  k  dispo-

zici      ASC  cisternu, 
RN  nákladní  vozidlo, 
DVS dopravní vozidlo 
A/30,  pěnový agregát 
PV,  přenosné přívěs-
né  agregáty  PPS12 
a DS16, pojízdný vy-
souvací  žebř  DZ-18 
a čtyřlahvový sněhový 
hasící přístroj. V roce 
2006  bylo  moderni-
zováno zásahové vo-
zidlo  CAS24.  V  roce 
2010  byl  moderni-

zován  funkční  vestavbou  doprav-
ní  automobil  Ford  Transit.  V  roce 
2012 byly pořízeny nové přetlakové 
dýchací přístroje, náhradní  tlakové 
lahve,  před  140.  výročím  založení 
doplnila  technické  vybavení  sboru 
nová automobilová  cisternová  stří-
kačka  (CAS20  s  účelovou  požární 
vestavbou).  Vedení  Sboru  dobro-
volných hasičů v Kojetíně vždy na-
cházelo  podporu  u  vedení  města 
Kojetína, které se snažilo hasičům 
vytvářet  co  nejlepší  podmínky  pro 
jejich  činnost.  Také  poslední  cis-
ternová  automobilová  stříkačka 
CAS20 byla pořízena za finančního 
příspění GŘ HZS ČR, Olomoucké-
ho kraje společnosti Tereos TTD a. 
s.  závod  Lihovar  Kojetín  a  přede-
vším Města Kojetín.  
Důležitou podmínkou činnosti hasi-
čů bylo hasičské skladiště, tzv. ha-
sičská zbrojnice. Pro tyto účely pů-
vodně sloužila v počátcích činnosti 
sboru  místnost  v  panském  dvoře, 
v roce 1884 bylo hasičské skladiš-
tě  v  radnici  na  náměstí  a  od  roku 
1888,  přičiněním  starosty  Eduar-
da Dudíka  bylo  hasičské  skladiště 
zřízeno v rozsáhlé a upravené bu-
dově  v  Husově  ulici.  V  této  budo-
vě sbor vydržel až do přelomu 50. 
a 60. let 20. století. Již v roce  1957 
byl  přidělen  pozemek  na  stavbu 
nové  zbrojnice.  Výstavba  se  však 
protahovala,  protože  se  prováděla 
z  velké  části  brigádnicky  a  finanč-
ní  prostředky  se  často  převáděly 
na  jiné  akce.  K  dokončení  stavby 
a  k  jejímu  předání  sboru  došlo 
v roce 1964, tedy v roce 90. výročí 
založení sboru. 
V srpnu 1996 město Kojetín postou-
pilo  dosavadní  hasičskou  zbrojnici 
profesionálnímu  Hasičskému  zá-
chrannému  sboru  okresu  Přerov. 

Sbor dobrovolných hasičů Kojetín - 140 let pomoci bližnímu

Budova však byla následně rekon-
struována a dnes představuje mo-
derní stánek, ve kterém sídlí profe-
sionální i dobrovolní hasiči.
Toto zamyšlení není možné zakon-
čit jinak, než tím, že hasiči naplňu-
jí své humánní heslo  „Bohu ke cti, 
bližnímu k pomoci, vlasti k rozkvě-
tu“,  také  výchovnou,  vzdělávací 
a  kulturní  činností.  Odpracovali  ti-
síce  hodin  na  různých  akcích  pro 
zvelebení města, organizují  spole-
čenské akce (Hasičský bál), podílejí 
se na organizaci hodových slavnos-
tí  a  Kojetínského  hudebního  léta, 
zúčastňují  se  hasičských  poutí  na 
Sv.  Hostýně,  v  předvánoční  době 
organizují výstavu betlémů. V rám-
ci  propagace své činnosti a požární 
prevence organizují  výstavy hasič-
ské techniky.
Sbor  dobrovolných  hasičů  Kojetín 
neodmyslitelně  patří  ke  společen-
skému  kulturnímu  života  v  Kojetí-
ně.

text: František Řezáč
foto: Pavel Baďura,

archív MěKS Kojetín



Kojetínský zpravodaj  5/14

12

Školní jídelna informuje
Setkání bývalých
a současných
zaměstnanců s vedením 
Města Kojetína

V rámci 50. výroční systému školní-
ho stravování v ČR se dne 1. dubna 
2014 ve školní jídelně v Kojetíně ko-
nalo setkání bývalých a současných 
zaměstnanců s vedením Města Ko-
jetína.  Sešlo  se  43  zaměstnanců, 
starosta  města  Jiří  Šírek,  vedou-
cí  odboru  vnitřních  věcí,  školství 
a  kultury MěÚ Kojetín  Jana Naklá-
dalová a  tajemnice Městského úřa-
du v Kojetíně Jiřina Zdařilová. Sta-
rosta města  přednesl  úvodní  slovo 
a seznámil přítomné s historií školní-
ho stravování v Kojetíně, která sahá 
až do roku 1949. 
Poté si bývalí zaměstnanci zavzpo-
mínali  na  školní  stravování  za  dob 
jejich působení v jídelně a konstato-
vali, že práce byla složitější, sami si 
topili a ohřívali teplou vodu, byl pro-
blém  se  surovinami,  jídelníčky  se-
stavovali týden dopředu podle toho, 
jaké suroviny byly na trhu. Stalo se 
např., že při neúrodě brambor moh-
li  vařit  brambory  jednou  týdně,  při 
nadměrné úrodě zelí vařili zelí třikrát 
týdně.  Maso  dostávali  podle  toho, 
co bylo právě na jatkách, např. celé 
půlky  berana,  prasete. A  vařte,  jak 
umíte. Spotřební koš sice existoval, 
ale ne vždy se mohl naplňovat. Pře-
sto se všichni shodli na tom, že tuto 
práci vykonávali rádi, práce je bavila 
a  nemalý  podíl  na  příznivou  atmo-
sféru měl dobrý kolektiv pracovníků. 
Pro  srovnání  jsem  uvedla  součas-
né podmínky a organizaci v jídelně. 
Poté  všichni  společně  zhlédli  pro-
story jídelny. Musím konstatovat, že 
většina bývalých zaměstnanců byla 
velmi  mile  překvapena,  jaké  krás-

né prostory dnešní jídelna skýtá. Je 
sice  pravdou,  že  dnešní  pracovní 
podmínky  zaměstnanců  jsou  pod-
statně  lepší  než  dříve,  ale  těžkou 
práci musí zastat i dnes. 
Beseda byla provázena promítáním 
dobových fotografií z jednotlivých let 
vývoje školního stravování v Kojetí-
ně. Fotografie a dokumenty z histo-
rie mohli účastníci rovněž zhlédnout 
na výstavce, která byla jako součást 
této akce doplněna o výtvarné zpra-
cování školního stravování žáky ZŠ 
Sv.  Čecha  Kojetín  a  DDM  Kojetín. 
Občerstvení  pro  účastníky  připravi-
ly kuchařky v rámci porovnání nové 
a  staré  receptury  -  zpracování  těs-
tovin dříve a podle nových receptur 
(zapékané nudle s uzeným masem 
a vejci, lasagne s masem a mozza-
rellou).
Věřím,  že  tato  akce  zanechala 
v mnohých z nás silný společenský 
i kulturní zážitek. Snad jsme i my při-
spěli k celostátním oslavám 50. vý-
ročí systému školního stravování. 

Hana Rohová, ředitelka 

Do konce školního 
roku připravujeme:

Den otevřených dveří
V úterý 6. května 2014

od 9 do 14 hodin máte možnost 
nahlédnout do prostor školní
jídelny a na vlastní oči spatřit

výrobní prostory.
Rodiče nastávajících prvňáčků
si mohou prohlédnout jídelnu,

kde se budou jejich děti
stravovat. A potencionální dospělí 

zájemci o naše obědy mají
příležitost shlédnout prostory 

jídelny v přízemí, které poskytují 
útulné, čisté a klidné prostředí

pro naše strávníky.
Pro návštěvníky bude připraveno 

drobné občerstvení.

Týden evropské kuchyně
Ve dnech 19.  23. května 2014 

Slavnostní oběd s překvapením 
věnovaný dětem k jejich svátku 

pondělí 2. června 2014

„Jídelna otevřená rodičům“ 
V týdnu od 9. do 13. června 2014 
mohou rodiče sedět se svými

dětmi u stolu v jídelně
a ochutnávat, co jejich děti

obědvají. Milí rodiče, máte tak 
příležitost přesvědčit se o tom,

že pro naše strávníky připravujeme 
jídlo zdravé, pestré a chutné.

Budeme rádi i za vaše
připomínky a názory,

které pak můžeme realizovat.

Vyhlášení „Strávníka školního 
roku 2013/2014“ 

středa 18. června 2014 - v každé 
věkové kategorii strávníků budou 
vyhlášeni ti, co u nás v tomto 
školním roce odebrali nejvíce 
obědů. Připravíme pro ně nejen 

dárek, ale i občerstvení
s příjemným posezením.
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Anketa
In  April  the  world  celebrated 
Easter. In America we celebrate 
a little bit differently than here in 
the Czech Republic. As in most 
countries,  in America Easter  is 
a  very  religious  holiday.  It  is 
tradition  to  remember  how  Je-
sus  Christ  went  to  Jerusalem 
and died on the cross, and then 
to  celebrate  his  resurrection 
from the dead. Many Americans 
go to church on Easter Sunday 
even  if  they don’t go any other 
time.  It  is  typical  for  churches 
to offer sunrise services outsi-
de  in  a  park  or  other open-air 
venues.  The  church  I  atten-
ded has a  sunrise  service and 
then everyone  is  invited  to  the 
church for breakfast.
Regarding  nonreligious  tradi-
tions  we  also  have  the  Easter 
Bunny.  He  hides  colored  eggs 
(real  or  plastic)  in  the  garden 
for  children  to find. The plastic 
eggs  usually  contain  candy  or 
money. The children carry bas-
kets and hunt for  the eggs to-
gether.
In  my  family,  my  grandma 
always  made  chocolate  cros-
ses  decorated  with  frosting. 
We also always received some 
new piece  of  clothing  for Eas-
ter.  I  have  many  fond  memo-
ries of Easter.

celebrate (selibreit) - slavit
religious (ri’liʤəs)
                   - náboženský
cross (kros) - kříž
resurrection (,rezə’rekʃn)
              - vzkříšení
sunrise (sanraiz)
                       - východ slunce 
open-air venue (əupn-eə
venyu) - místo konání
             pod širým nebem 
attend (ə’tend) - navštěvovat
regarding (ri’ga:diŋ)
                         - co se týče
basket (ba:skit)- koš
hunt for (hant fo:) - pátrat po
frosting (frostiŋ) - poleva
piece (pi:s) - kus
fond (fond) - příjemný

Jay Davis

English Corner
Při příležitosti květnových svátečních dnů se studenti

Gymnázia Kojetín zeptali několika občanů na to, 
jak slaví nebo si připomínají květnové svátky 

1. máj, 8. květena  Den matek.

Helena Kočičková 

První máj slavím polibkem pod roz-
kvetlým stromem. Den osvobození 
už nijak neslavím. Dříve býval moc 
pěkný  ohňostroj.  Na  Den  matek 
jedu navštívit maminku.

Růžena Večerková

Na Den matek chodím na sokolov-
nu, každý rok se tam totiž koná po-
sezení pro důchodce.

Simona Páleníková

Na  1. máj  pojedu  s manželem  na 
výlet  na  kolech.  Den  osvobození 
strávím  s  rodinou  a  zajedeme  si 
také na nějaký výlet.

Marian Kuchař

Den matek slavím každý rok. Vždy 
mámě  koupím  bonboniéru  nebo 
květinu.

Ptali se Vendula Páleníková
a Lukáš Kopačka

Ladislava Minaříková

Na 1. máj pojedeme na výlet a uží-
vám si s rodinou. Na Den matek jdu 
na hřbitov a sjede se zase rodina.

Anna Šoustková

Na  Den  matek  mi  přijedou  po-
přát  děti,  dostanu nějaká  přáníčka 
a také navštívím hřbitov, kam done-
su nějaké květiny. Den osvobození 
se  v dnešní době už moc neslaví. 
Připomínám  si  ho  pouze  vnitřně. 
Dříve  se  vyvěšovaly  alespoň  vla-
ječky.

Sběrné místo v Kojetíně:
Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Čím budu
Konec  dubna  je  každoročně  termí-
nem, kdy naši nejstarší žáci i někteří 
žáci  pátých  tříd  absolvují  přijíma-
cí  řízení na střední  školy. Samotný 
výběr  je  záležitostí,  která  mnohdy 
ovlivní  život  člověka  na  dlouhou 
dobu. Rozhodnout se v patnácti není 
jednoduché,  natož  v  jedenácti,  při 
přechodu  na  víceleté  gymnázium. 

Více je však těch zkušenějších. Díky 
situaci,  která  není  v  tomto  směru 
optimální,  jsme  se  rozhodli  poskyt-
nout zájemcům možnost seznámení 
s  obory  jejich  budoucího  uplatně-
ní.  Žáci  našich  osmých  i  devátých 
tříd vyjíždějí v  rámci spolupráce se 
středními školami jednou za čtrnáct 
dní do školních dílen, kde se prak-
ticky setkávají s různými profesemi. 
Budoucí  automechanici  nahlédnou 

do  zákulisí  servisu  automobilů,  zá-
jemci o práci se dřevem si dokonce 
vlastnoručně vyrobili dřevěné misky 
a drobné bytové doplňky. Jaká mo-
tivace  může  být  efektivnější  než 
opravdové setkání s řemeslem, kte-
ré čeká na nové síly. Navázaná spo-
lupráce bude pokračovat  i v dalším 
školním roce    a věříme, že se odra-
zí i samotných přihláškách na školy.
Poděkování patří našim partnerům, 
kteří  zabezpečují  kompletní  servis 
(dopravu,  dílny,  odborný  dohled 
i materiál) a dávají tak našim žákům 
šanci na bližší poznání zákulisí pro-
fese. Žáci si mohou porovnat vlastní 
představy o náplni i uplatnění v růz-
ných oborech s realitou a vytvořit si 
tak  vlastní  představu  o  budoucím 
zaměření. Je lépe jednou vidět, než 
stokrát slyšet.               vedení školy

Mateřská škola Kojetín
Duben v MŠ Kojetín

Jaro  je  v  plném  proudu,  školičky 
máme  jarně  vyzdobené  a  teplé 
sluníčko  nás  vylákalo  konečně  ke 
hrám na školních zahradách. Před-
tím ale musely proběhnout sadové 
úpravy,  stále  je  nutné  hrací  prvky 
udržovat,  tudíž  natírat  a  vyměnili 
jsme dvě pískoviště za nová.  

Všechny děti z mateřských škol se 
zúčastnily  ve dnech 2.  a 9.  dubna 
2014  výukového  programu  „Ferda 

Mravenec - náš kamarád“,  který 
proběhl v jednotlivých třídách obou 
mateřských  škol  ve  spolupráci 
s  DDM Kojetín.  Děti  se  seznámily 
s životem v mraveništi, měly mož-
nost  si  prohlédnout  lesního  mra-
vence  pod  mikroskopem,  formou 
her  poznávaly  život mravenců. Na 
závěr si své poznatky upevnily ještě 
v pracovním listu.
Celý výukový program pomohl dě-
tem formou prožitkového učení zís-
kat  plno  nových  vědomostí. Děku-
jeme za pěkně strávené dopoledne 
a těšíme se na další spolupráci.
Ve středu 16.dubna 2014 děti z obou 
mateřských  škol  v  sále  sokolovny 
zhlédly  poutavé  divadelní  předsta-
vení „Pirátská pohádka“ v podání 
divadla Tramtarie Olomouc.
Ve  čtvrtek  17.  dubna  2014  probě-
hl v naší mateřské škole zápis do 
mateřské školy pro děti, které na-
stoupí  do  MŠ  od  září  2014  nebo 
v průběhu školního roku 2014/2015. 
Všichni, kteří se dostavili k zápisu, 
měli  možnost  prohlédnout  si  veli-
konoční výstavu, dále se zapojit ve 
výtvarné  dílně  ve  třídě  „Pastelek“. 
Po zapsání dítěte do mateřské ško-
ly  si  budoucí  předškoláčci  odnesli 
malé  dárečky.  Děkujeme  rodičům 
za projevenou důvěru a  těšíme se 
na  všechny  nováčky,  kteří  poprvé 
za  námi  přijdou  v  září  2014.  Kdo 
nemohl,  případně  nestihl  přijít, 

může se zapsat dodatečně v  ředi-
telně školy - telefon 581761836.

Ani Kašpárek na nás nezapomněl 
a přišel za námi s maňáskovou po-
hádkou, kterou zahrály dětem paní 
učitelky.
A  co  nás  čeká  v  květnu?  Nejvíce 
očekávanou  akcí  jsou  každoročně 
besídky k svátku našich maminek, 
ale těšíme se také na dopravní hřiš-
tě v Kroměříži a určitě vyrazíme na 
školní výlet do ZOO Lešná. Tak ať 
nám  to  jarní  sluníčko  všem  přidá 
úsměv na tváři!              vedení MŠ



5/14  Kojetínský zpravodaj

15

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Tudy kráčely dějiny

Tak se nazývá nabídka výukových 
programů pro MŠ a ZŠ ve školním 
roce  2013/2014  v  Arcibiskupském 
paláci  v  Olomouci.  Svým  zaměře-
ním  programy  navazují  především 
na  výuku  dějepisu,  výtvarné,  hu-
dební a občanské výchovy a před-
mětu Člověk a jeho svět. 
Nás  zaujala  akce  s  názvem  Jano 
Köhler. Ačkoli  tento  umělec  nepa-
tří mezi  všeobecně  známé,  s  jeho 

Vítání jara
V pátek 11. dubna 2014 dopoledne 
jsme si před naší školou uspořádali 
akci nazvanou Vítání  jara. Protože 
se  nám  jaro  na  nějaký  čas  scho-
valo,  rozhodli  jsme se,  že ho zno-
vu  přilákáme.  Ten  den  se  nám  to 
opravdu velmi povedlo. Sluníčko se 
na nás usmálo a dívalo  se na  zá-
bavné pásmo našich vlastních bás-
niček, písniček a tanec.
Před školou  jsme též vystavili prá-
ce  ze  soutěže  Veselá  paleta,  kte-
rou organizuje naše ŠD. Jedná se 

Těšili jsme se na 
Velikonoce
Stalo se již tradicí, že v týdnu před 
Velikonocemi  se  ve  třídě  výtvarné 
výchovy sejdou žáci druhého stupně 
naší školy, kteří mají rádi výtvarnou 
výchovu. V  hodinách Vv  vyrábíme 
různé  velikonoční  dárky  a  dekora-
ce, ale v tzv. „Den velikonočních tra-
dic“ je to trošku jiné. Máme na tuto 
činnost téměř celé dopoledne, a tak 
vytváříme  výrobky  již  známé,  ale 
zkoušíme  hlavně  nové,  neznámé 
a  náročnější  techniky.  A  tak  tomu 
bylo  i  letos.  Výsledkem  byla  nád-
herná výstavka různých zajíčků, ku-
řátek,  zavěsných  i  plastických  de-
korací a ozdob. Po výstavce budou 
všechny  výrobky  rozebrány  a  celé 
velikonoční  svátky  budou  zdobit 
a dotvářet sváteční atmosféru v ro-
dinách jejich šikovných tvůrců. 

Marie Němečková

charakteristickou tvorbou se v Olo-
mouci i v dalších moravských měs-
tech setkáváme  takřka na každém 
kroku,  Arcibiskupský  palác  nevyjí-
maje… To jsme zjistili až v pondělí 
17.  března.  Dozvěděli  jsme  se 
i  to,  že  nádherné,  reprezentační 
prostory  tohoto  paláce  jsou  spjaty 
s mnoha  významnými  historickými 
událostmi  a  osobnostmi,  které  jej 
navštívily  -  prezidenti  T.  G. Masa-
ryk, E. Beneš, V. Havel a V. Klaus, 
papež Jan Pavel  II., Marie Terezie 
a další.

Interaktivní program o Janu Köhle-
rovi nás seznámil s životem a tvor-
bou  tohoto  umělce. Víme,  že  jeho 
práci  můžeme  obdivovat  nejen 
v Olomouci, ale i v Prostějově, Kro-
měříži,  Luhačovicích,  Dřevohosti-
cích  i  na  Svatém  Hostýně.  Nebyli 
jsme  jen pasivními posluchači,  ale 
po celou dobu  jsme spolupracova-
li, absolvovali test ze získaných in-
formací  a  po  zhlédnutí  videa  jsme 
se snažili vytvořit vlastní „ex libris“, 
stejně jako měl malíř a grafik Jano 
Köhler.                Marie Němečková

Týden zdraví
V týdnu do 22. do 25. dubna 2014 
probíhala na naší škole akce s ná-
zvem Týden zdraví. V těchto dnech 
se  žáci  zúčastňovaly  různých  akcí 
a aktivit, které zdraví ovlivňují. V úte-
rý 22. května 2014 byl připraven pro 
žáky 1. - 5. ročníku výukový materi-
ál ke Světovému dni zdraví nazva-
ný SZÚ k prevenci proti  klíšťatům, 
který přednesly  žákům  jejich  třídní 
učitelky.  Devátý  ročník  se  zúčast-
nil výstavy kostýmů ve Zdounkách 
s názvem Z pohádky do pohádky. 
Ve středu 23. dubna 2014 byl stu-
dijní materiál  k  prevenci  proti  klíš-
ťatům určen pro žáky 6. - 9. ročníku 
a žáci z 2. a 3. ročníku se zúčastnili 

o  výtvarnou  soutěž  Mikroregionu 
Střední  Haná.  Tématem  letošního 
ročníku bylo „Přírodní živly“. Práce 
jednotlivých školních družin hodno-
tila Hana Titzová, pracovnice Chari-
ty Kojetín, za což jí patří náš dík.
Na  1.  místě  se  umístila  ŠD  Svat. 
Čecha  Kojetín,  2.  místo  obsadi-
la ŠD Měrovice,  3. místo patří ŠD 
Křenovice a na 4. místě se umístila 
ŠD Němčice.
Děkuji všem účinkujícím a účastní-
kům soutěže.

Alice Stonová

lekce plavání společně s jejich uči-
telkami. 
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 byl při-
praven  výukový  program  protipo-
žární ochrany pro žáky 1. - 3.  roč-
níku a 6. a 7. ročníku, který připra-
vili členové HZS Kojetín, pro 1. až 
5. ročník byl program žáků  z 9. roč-
níku nazvaný První pomoc v praxi.
V poslední den týdne zdraví, a  sice 
v pátek 25. dubna 2014, byl pro ce-
lou školu připraven projektový den, 
který zajišťovali  samotní  třídní uči-
telé. 
Další aktivity během celého Týdne 
zdraví  byly  směřovány  na  zdraví, 
zdravý  životní  styl  a  důležitost  po-
hybu pro zdraví. 

Miluše Štefanová
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 Základní umělecká škola Kojetín 
a MěKS Kojetín  si vás dovolují 

pozvat na tradiční

kONCERt žáků 
A sOubORů

který se se uskuteční 
ve středu 28. května 2014 

v 16 hodin 

v sále Sokolovny Kojetín

Všichni jste srdečně zváni!
Těšíme se na vaši návštěvu!

Prevence 
rizikových projevů

Preventivní  program  školy  je  napl-
ňován jak nepřímou formou nabídky 
různých činností a aktivit, které jsou 
součástí  celoročního  plánu  školy, 
tak  zejména  přímým  výchovným 
preventivním  působením.  To  pro-
bíhá  distribucí  informačních  letáků 
a  brožur  pro  žáky  a  jejich  rodiče, 
organizací  besed  a  zážitkových 
programů se žáky na aktuální téma-
ta  týkajících  se  rizikových  projevů 
chování,  testy  a  dotazníky,  jejichž 
prostřednictvím získáváme zpětnou 
vazbu  jako  reakci  na  poskytované 
aktivity.    Základními  nástroji,  které 
máme k dispozici pro  realizaci pre-
ventivní  strategie  na  naší  škole,  je 
Školní  vzdělávací  program  a  Pre-
ventivní program školy.  
V  rámci  efektivní  účinnosti  PPŠ  
úzce  spolupracují  metodik  preven-
ce, vedení školy, výchovný poradce 
a  třídní  učitelé.   PPŠ  je  doplňován 
a podporován školním řádem a roz-
hodnutími  ředitelky  školy  v  rámci 
správního  řízení. Důležitá  je  spolu-
práce  s  rodiči  a  se  státními  institu-
cemi.  Pravidelně  spolupracujeme 
s  Policií  ČR,  Městskou  policií  Ko-
jetín,  Sociálními  kurátory  mládeže, 
SPC, PPP a  s  občanským sdruže-
ním KAPPA HELP o. s.
Specifická  prevence  se  odehrává 
zejména v hodinách prvouky u žáků 
1.  stupně  a  v  hodinách  občanské 
výchovy  u  žáků  2.  stupně.  Žáci  se 
pravidelně seznamují se škodlivostí 
požívání  alkoholu,  se  zneužíváním 
tabáku  i  dalších  návykových  látek.  
Učivo  je  zařazováno  v  rámci mezi-
předmětových vztahů i do ostatních 
předmětů  dle  věkových  zvláštností 

žáků a probíraného učiva.
Velká  pozornost  je  věnována  vy-
tváření  kamarádských  vztahů,  po-
máhání druhým, soužití v kolektivu, 
úctě k sobě samému, starším a ne-
mocným, nutnosti vzdělávání a pra-
videlné docházky do školy.
V tomto školním roce se uskutečnila 
beseda s Policií ČR na téma „Krimi-
nalita mládeže na 1. stupni základní 
školy“. Besedu vedla Miluše Zajíco-
vá  a  vycházela  z  faktu,  že  jedním 
z dlouhodobých celospolečenských 
problémů  je  výrazný  podíl  dětí  na 
trestné a přestupkové  činnosti. Po-
licisté, kteří navštívili naši školu, pa-
tří k preventivně informační skupině 
a  přišli  za  účelem  obeznámit  žáky 
1. stupně s tím, v čem práce policie 
spočívá. V rámci zdravého životního 
stylu dětí, který je také nedílnou sou-
částí PPŠ, navštívili naši školu lektoři 
Nadačního fondu Albert Zdravá pět-
ka a provedli s dětmi na prvním stup-
ni  zážitkový  program. Pozvali  jsme 
také velitele MP Kojetín Jiřího Hüb-
nera  a  požádali  jsme ho,  aby  nám 
na ZŠ Sv. Čecha zrealizoval  bese-
du na  téma  „Krádeže a  vulgarismy 
v  souvislosti  s  nevhodným  chová-
ním k autoritám“. Cílovou skupinou 
budou žáci druhého stupně.
V naší škole se už několik let věnu-
jeme charitě. Jednou z velmi úspěš-
ných  a  oblíbených  akcí  je  prodej 
květiny  - Vánoční hvězdy.  Zakou-
pením Vánoční  hvězdy  pomůžeme 
těžce nemocným dětem, které musí 
trávit Vánoce v nemocnicích. Výtě-
žek z prodeje je zdrojem finančních 
prostředků,  které  jsou  použity  na 
zpříjemnění nemocničního prostředí 
tak,  aby alespoň  trochu připomína-
lo  dětem  i  jejich  rodičům  domovy. 
Prostřednictvím  Sdružení  rodičů 
a přátel onkologicky nemocných dětí 

bude finanční zisk věnován Dětské-
mu hemato-onkologickému  odděle-
ní v Olomouci.
Zaměřujeme  se  na  oblast  bezpečí 
v moderním světě  techniky. Žijeme 
v  21.  století,  obklopují  nás  vyspělé 
moderní  technologie,  komunikuje-
me  prostřednictvím  sociálních  sítí, 
navštěvujeme  internetové obchody. 
Proto průběžně seznamujeme žáky 
s  riziky  techniky  a  fenomény  jako 
jsou  kyberšikana,  kyberstalking, 
zneužívání  sociálních  sítí,  ochrana 
osobních dat, kybergrooming apod. 
V  rámci  multikulturní  výchovy  byl 
realizován  projekt  „Nechceme  stát 
stranou“. Upozornili  jsme zábavnou 
formou  žáky  na  skutečnost,  že  je 
nutné respektovat  i  jiné kultury než 
svou  vlastní,  eliminovat  nebo  osla-
bovat etnické či rasové předsudky.
Před projevy rizikových projevů cho-
vání na naší škole  rozhodně neza-
víráme oči. Vše je vždy řešeno a to 
strategiemi  odpovídajícími  stupni 
závažnosti  daného  problému  (indi-
viduálními  pohovory,  konzultacemi 
v  rámci  poradenství  poskytované-
ho žákům školy, výchovnou komisí, 
pohovory s rodiči žáků, výchovným 
opatřením, Policií ČR, PPP apod.) 
Připravujeme  také  prostřednictvím 
občanského sdružení KAPPA HELP 
o.  s.,  vzdělávací  program  pro  sbo-
rovnu,  jehož  účelem  je  interaktivní 
a zážitkovou formou předat učitelům 
nové  teoretické  i  praktické nástroje 
k řešení problémového chování na-
šich žáků. 
Systematické vzdělávání pedagogů 
v  problematice  prevence  a  každo-
denní  působení  na  žáky  je  jedním 
z  hlavních  cílů  směřujících  k  elimi-
naci rizikových projevů chování ne-
zletilé mládeže na základní škole.

Dagmar Luxová, ŠMP

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
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Gymnázium Kojetín
Rozhovor s pěveckým 
triem The Illusions

Pod  tímto  názvem  se  skrývají  tři 
žákyně  čtvrtého  ročníku  osmileté-
ho studia, které se ve svém volném 
čase  věnují  hudbě.  Jejich  jména 
jsou: Eliška Straková, Sabina Neo-
ralová a Tereza Štěpánková.

Začněme pěkně od začátku. Jak 
jste se ke zpívání vlastně dosta-
ly?
E: Zpívám už od malička. Od 1. třídy 
se chodím do ZUŠ učit hře na zob-
covou flétnu, postupně jsem přidala 
klávesy a zpěv. A ještě zpívám v de-
chovém orchestru.
S:  Myslím,  že  to  bylo  vlastně  úpl-
nou náhodou. Nikdy  jsem se nějak 
extrémně  zpěvu  nevěnovala.  Jako 
malá jsem hrála na zobcovou flétnu, 
to mě ale moc nebavilo, takže hru na 
flétnu jsem utnula. Stejně jako Terka 

s Eliškou chodím  již čtvrtým rokem 
do  sboru  tady  na  gymnáziu  a  dru-
hým rokem na sólový zpěv do ZUŠ. 
Největší  srdeční  záležitostí  je  pro 
mě však hra na kytaru a baskytaru.
T:  Ve  školce  jsem  začala  hrát  na 
zobcovou  flétnu,  později  jsem  si 
k  ní  přibrala  flétnu  příčnou  a  rok 
jsem  zkusila  hrát  na  kytaru  a  alto-
vou flétnu, nakonec jsem ale zůstala 
jen u flétny příčné. Zpívat mě bavilo 
odmalička,  ale  styděla  jsem se  za-
čít zpívat sólově, proto jsem začala 
chodit  do  sboru  na  gymnáziu,  kde 
jsme společně s holkami v listopadu 
2012  založily  vokální  trio.  Od  loň-
ského roku docházím také na sólo-
vý zpěv.

Loni v listopadu jste se zúčast-
nily pěvecké soutěže Slavíci 
z Přerova, kde jste se jednotli-
vě umístily v stříbrném pásmu, 
Sabina dokonce ve zlatém a na 
celkovém 3. místě. Neplánujete 
zkusit štěstí také v nějaké z dnes 
tak oblíbených talentových sou-
těží?
E+T: Talentové soutěže sledujeme 
rády, ale asi bychom neměly odva-
hu se nějaké zúčastnit.
S:  Já  ráda  komerční  soutěže  ne-
mám,  a  tudíž  je  ani  nesleduji.  Co 
se ale soutěžení týče, 26. dubna se 
zúčastníme  pěvecké  soutěže  Ha-
nácký skřivan 2014 v Prostějově.

Jak vypadá vaše příprava?
Je  to hodně  individuální. Scházíme 
se podle toho, jak máme čas. Zkouš-
ky trvají většinou 2-3 hodiny.

Co jiného vás ve volném čase 
baví?
E:  Baví  mě  hodně  věcí,  například 
sporty, móda, kosmetika, výtvarka.
T:  Koníčků  mám  hodně:  různé  vý-
tvarné  techniky,  kosmetika,  móda, 
sport.
S:  Ráda  chodím  běhat. A  asi  jako 
každá holka se zajímám o kosmeti-
ku a módu.

Chtěly byste se zpívání věnovat 
i v budoucím povolání?
E: Rozhodně je to jeden ze směrů, 
o kterých v budoucnosti přemýšlím, 
protože  hudbě  se  věnuji  odmala 
a strašně mě baví, ale uvažuji i nad 
jinými možnostmi.
T: Ráda bych se dala nějakým umě-
leckým  směrem,  ať  už  výtvarným 
nebo  pěveckým,  ale  ještě  opravdu 
nevím.
S:  O  letních  prázdninách  mám 
v plánu vyhledat spoluhráče a začít 
s  heavy  metalovou  či  hard  rocko-
vou kapelou. Doufám, že se najdou 
lidé, kteří by do toho šli. V hudebním 
průmyslu je to vždycky spíš o štěstí. 
Člověk nikdy neví, zda se uplatní, či 
nikoli. Proto je dobré mít tzv. „zadní 
vrátka“. Každopádně, pokud by byla 
možnost se v  této oblasti držet na-
dále, bych byla opravdu ráda. Zpěv, 
hra na kytaru a tvrdá muzika je něco, 
co mě vážně naplňuje.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
štěstí v Prostějově i ve všem, co 
vás baví.

Rozhovor připravila 
Dominika Coufalová

DDM Kojetín informuje
Turnaj ve florbalu 
a stolním tenisu 
v Hranicích

Na jaře jezdíme na přátelský turnaj 
ve florbalu do Hranic. Termín turnaje 
byl  určen  na  sobotu  29.  března 
2014  a  tentokrát  se  přidali  i  stolní 
tenisté, pro které tato návštěva byla 
premiérou. Ve florbalovém turnaji se 
utkalo celkem 5 týmů. Dva domácí, 
hosté z Bělotína a naše dva  týmy, 
kde děti trénuje Dalibor Stojaník.
Sice  jsme  tentokráte  neobhájili 

první  místo  z  loňského  roku,  ale 
oba  naše  týmy  se  umístili  na 
krásném  druhém  a  třetím  místě. 
Stolní tenisté byli rozděleni do dvou 
výkonostních  kategoriií  a  v  obou 
zvítězili  kluci  z  našeho  ZK  Stolní 

tenis pod vedením Aleny Dufkové. 
Vzájemné  florbalové  turnaje 
Hranice  -  Kojetín  jsou  již  tradicí 
a  doufám,  že  turnajem  stolního 
tenisu založíme novou. 

-ddm-
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Výlet Kaštánku

Děti v kroužku Kaštánek netrpělivě 
očekávaly  svůj  první  výlet  do  jarní 
přírody.  Konečně  nadešel  vhodný 
termín,  především,  co  se  týkalo 
dlouhodobé  předpovědi  pěkného  
a stálého počasí.
Dne  29.  března  jsme  se  tedy  roz-
hodli  pro  výlet  na  „hanácký“  Mont 
Blanc, což není nic jiného než Velký 
Kosíř u Prostějova.
Z nadmořské výšky cca 220 m. n. 
m. jsme museli „vyšplhat“ až na vr-
chol ve výšce 442 m. n. m. Cestou 
jsme  sledovali  ochránce  přírody  
z ČSOP Prostějov, kteří nás sezná-
mili  s  novinkami  ochrany  přírody, 
včetně tzv. Hmyzích hotelů.
Na vrcholu Velkého Kosíře je nově 

zbudovaná  rozhledna,  veřejné  oh-
niště a  základní možnosti  občerst-
vení. Těšili jsme se, že se rozhléd-
neme po úrodné Hané, a že  ji bu-
deme mít jako na dlani. Ale počasí 
si s námi trošku zašpásovalo a celý 
náš  výstup  provázela  mlha.  Aby 
nebyla  cesta  tak  fádní,  měli  jsme 
připravenu  řadu  přírodovědných  
a  zábavných  her  na  pochodu,  do 
níž  se  zapojili  i  dospělí  účastníci. 
O  to  větší  radost  měly  děti,  které  
v  soutěživých  otázkách  z  přírody 
jednoznačně  vítězily  nad  dospělá-
ky.
Své  putování  jsme  zahájili  na  ná-
draží v Čelechovicích a odtud jsme 
se  prošli  oblastí  dávného prvohor-
ního  moře,  které  nám  ponechalo 
svoji  činnost  v  podobě,  dnes  již 
chráněného Růžičkova  lomu, s  řa-

dou zkamenělin a který je součástí 
přírodního parku Velký Kosíř.
Na  rozhlednu  jsme  přece  jen  vy-
stoupili,  i  když  rozhled  nebyl  dle 
předpokladu  takový,  jak  jsme oče-
kávali. Zato špekáčky na určeném 
ohništi chutnaly všem znamenitě.
Po ukončení přírodovědné části na-
šeho výletu jsme pokračovali dál do 
historie, sice už ne tak dávné, jaká 
byla  u  Růžičkova  lomu,  nicméně 
jsme  navštívili  historické  muzeum 
kočárů,  ojedinělé  expozice  v  Čes-
ké republice. Je zde také vystaven 
největší pohřební kočár, kompletně 
renovovaný  v  délce  sedmi  metrů. 
Děti  i  tato  expozice  velmi  zaujala, 
což dokazovaly nesčetnými dotazy. 

J. Coufalíková
vedoucí ZK Kaštánek

Výlet 
do pstruží líhně Bělá

V sobotu 12. dubna 2014 uspořádal 
rybářský kroužek „Cyprinus Carpio“  
DDM  Kojetín  celodenní  výlet  do 
pstruží líhně Bělá, která se nachází 
v blízkosti Domašova nad Bystřicí. 
Výletu  se  zúčastnilo  patnáct  dětí 
a  přidali  se  k  nám  i  čtyři  rodiče. 
Z  Kojetína  jsme  odjížděli  rych-
líkem  v  8.11  hodin  směr  Přerov 
a  po  dvou  přestupech  v  Přerově 
a Olomouci  jsme vystoupili ve sta-
nici Jívová. Odtud to bylo ještě 1,5 
km procházkou  lesem do cíle naší 
cesty  -  pstruží  líhně.  Pstruží  líhní 
nás  provázel  hospodář  MO  ČRS 
Domašov nad Bystřicí, pan Nápla-
va.  Poutavě  nám  vysvětlil,  jak  sa-
motný  umělý  výtěr  probíhá  a  proč 
je  vlastně  potřeba.  Umělý  výtěr  
a vysazení plůdku do přírody zajiš-
ťuje zachování původních populací 
pstruha obecného, neboť vlivem zá-
sahů člověka do ekosystémů, nad-
měrným  počtem  rybích  predátorů, 

ale i sportovních rybářů stále ubývá 
ryb, které by se ve vodách přiroze-
ně  vytřely.  Ubývá  i  vhodných míst 
k výtěru (trdliště), což způsobují ze-
jména nevhodné úpravy a regulace 
malých potoků a říček. Pstruží líheň 
byla  v  roce  2011  modernizována 
a  je  momentálně  vybavena  60  
líhňařskými  aparáty  a  čtyřmi  inku-
bátory jiker, novým rozvodem vody 
včetně  filtračního  zařízení  a  rozkr-
movacími  žlaby  pro  rybí  plůdek. 
Vlastní líheň v budově má kapacitu 
na  líhnutí  téměř  jeden milion  jiker, 
a  to  pstruha  obecného  a  pstru-
ha  amerického  duhového.  Hlav-
ní  část  veškeré  produkce  ryb 
slouží  k  zarybnění  rybářských 
revírů  a  dostává  se  tak  do  vol-
né  přírody.  V  líhni  byli  k  vidění  
i raci, což bylo pro některé, co ještě 
neviděli živého raka, zajímavé zpes-
tření.  Po samotné exkurzi nám na 
líhni  nachystali  oheň a mohli  jsme 
si opéct špekáčky. Po obědě  jsme 
vyrazili pěšky do 3,5 km vzdálené-
ho  Domašova  nad  Bystřicí,  odkud 
nám jel vlak zpět do Kojetína. Zpá-
teční  cesta  proběhla  klidně,  až  na 
malou komplikaci  v Olomouci,  kde 
nám ujel přípojný vlak. Ale naštěstí 
jsme na další nečekali dlouho a do 
Kojetína  jsme dorazili  jen s malým 
zpožděním  v  16.20  hodin.  Všem 
účastníkům  se  výlet  líbil,  samotná 
exkurze na pstruží  líhni byla velmi 
zajímává s perfektním komentářem 
pana hospodáře. Počasí vyšlo také 

super,  bylo  teploučko  a  sluníčko 
nám  svítilo  po  celou  dobu.  Takže 
co zbývá dodat, příští rok si to snad 
zase zopakujeme!!!

Tomáš Bělka
vedoucí rybářského kroužku 

„Cyprinus Carpio“ Kojetín

Velikonoční pátek 
V pátek 18. dubna 2014 se sešlo na 
domečku 20 dětí od 6 do 14 let. Bě-
hem dne děti vytvořily krásné ptáč-
ky  a  slepice  ze  sena,  velikonoční 
vajíčka  dekorovaly  fimo  hmotou  
a upekly velikonoční šneky a vajíč-
ka z lineckého těsta. Děti se zapoji-
ly i do přípravy oběda.          -ddm-
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LÉtO s DOMEČkEM:
29. 6 - 5. 7. 2014 Cyprinus Carpio - rybářský
  pobytový tábor v Nejdku u Bělotína
30. 6. - 4. 7. 2014 Cheerleaders  -  letní  příměstský 

tábor pro roztleskávačky
  (pro děti od 6 let)
30. 6. - 4. 7. 2014 Sportujeme s Noemi  -  letní  pří-

městský tábor (pro děti od 7 let)
7. 7. - 11. 7. 2014 Po stopách profesora Zichyho - 

letní příměstský tábor (od 7 let)
7. 7. - 11. 7. 2014 Svět fantazie - letní příměstský
  tábor od 6 let
13. 7 .- 25. 7. 2014 Já padouch - letní pobytový tábor
14. 7. - 18. 7. 2014 Cesta do pravěku
  - letní příměstský tábor
28. 7. - 1. 8. 2014 Pohádková prázdninová
 dopoledne pro nejmenší
  (pro děti ve věku 3 - 6 let)
3. 8. - 8. 8. 2014  Outdoor - outdorový pobytový
  tábor (pro děti od 12 let)
4. 8. - 8. 8. 2014 Legendární parta - letní příměst-

ský tábor (pro děti od 8 let)
9. 8 .- 16. 8. 2014 Rebelové - taneční pobytový
  tábor - Třemešek
11. 8. - 15. 8. 2014 Pohádková prázdninová
 dopoledne pro nejmenší
  (pro děti ve věku 3 - 6 let)
18. 8. - 22. 8. 2014 Kreativní týden - letní příměstský 

tábor (pro děti od 7 let)

Psí stopou
V pondělí 14. dubna 2014 s krouž-
kem  Agility  a  Policejní  přípravka 
a  i  s  ostatními  dětmi,  které  se  na 
tento výlet nahlásily,  jsme navštívi-
li psí útulek v Kroměříži. Děti měly 
možnost  vyvenčit  pejsky,  kteří  již 
v  útulku  pobývají  delší  dobu.  Do 
psího útulku  jsme přinesli  i  krmivo  
a pamlsky. Paní provozní nám popo-
vídala, jak to v takovém útulku cho-
dí a  jak se k pejskům chovat. Děti 
přislíbily  další  návštěvu  a  venčení 
pejsků.                                   -ddm-

Výlet do Brna

Na volný čtvrteční den jsme naplá-
novali výlet do Brna. Navštívili jsme 
lanové centrum, kde děti mohly řá-
dit v korunách stromů a vyzkoušet 
svou zručnost při překonávání pře-
kážek.  Krásnou  procházkou  jsme 
se z lanového centra vraceli parkem 
kolem řeky Svratky do Moravského 
zemského  muzea.  V  pavilonu An-
thropos  jsme  obdivovali  mamuta  

a  ukázky  pravěku.  Děti  si  odvezly 
i pravěké suvenýry.                  -dm-

Smrtná nedělo 
kams klíče dala...

Tak začíná říkadlo, které patří k lido-
vému zvyku vynášení  smrti  a  vítání 
jara. S těmito slovy na rtech se sešli  
chlapci a děvčata ze Sluníčka, aby si 
tento lidový obyčej připomněli.
Stalo se tak 6. dubna 2014 na Smrt-
nou neděli. Děti  dorazily  před DDM 
oblečeny do svých krásných hanác-
kých krojů a s  tradičně vyzdobenou 
smrtkou  vyrazily  na  cestu  z  města 
k Mlýnskému náhonu. Po celé trase 
recitovaly a zpívaly písničky a poře-
kadla, které k tomuto zvyku patří. Na 

PřIPRAvujEME:
3. 5. 2014 Bezpečné město Kojetín
6. 5. 2014  Výukový program zaměřený na do-

pravní výchovu  pro 3. - 5. třídy 
ZŠ Sv. Čecha Kojetín

12. 5. 2014 Zlatý list - přírodovědná, postupová 
soutěž MŠMT ČR pro žáky 6. - 9.tříd 
a tomu odpovídající ročníky gymnázia

7. - 9. 5. 2014 Výukový program
 - Dopravní výchova II - praktická část
13. - 15. 5. 2014  Výukový program
 - Dopravní výchova II - praktická část
14. 5. 2014 Výukový program
 - Ferda Mravenec pro MŠ Uhřičice
17 .5. 2014 Turnaj ve volejbalu - ZK volejbal chlapci
21. 5. 2014 Výukový program - Cesta není hřiš-

tě pro MŠ Uhřičice
23. 5. 2014 Výukový program - První pomoc 

v praxi pro kvartu GKJ
23. 5. 2014 Krajské kolo Zlatý list Olomouc
  - účast vítězných družstev
  v kategorii mladší a starší žáci
24. 5. 2014 Den dětí Popůvky
26. - 30. 5. 2014 Výukový program - Dopravní
 výchova III - jízdy zručnosti 3. - 5.třídy
31. 5. 2014 Festival volnočasových aktivit 

DDM Kojetín - sokolská zahrada
31. 5. 2014 Den dětí Kovalovice - JAMIJOLAP
  ve spolupráci s DDM Kojetín od 9 hodin

mostě u Mlýnského náhonu se slovy 
„šak mi tó smrť utopime, do potoka jo 
hodime“, ji utopily. Po utopení smrtky 
jsme se přesunuli do zahrádky restau-
race Na Hrázi a tam děti ze Sluníčka 
zatancovaly  pásmo Vandrovala ble-
cha, Anku  rozmiló  a  také  zazpívaly 

několik  jarních  písní.  Lidová  tradice 
říká, že po vynesení smrtky a přivítá-
ní jara se má hodovat, tož si děti užily 
i sladkou odměnu v podobě poháru.

Hana Dvouletá
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Jaká byla 1. Noc 
s Andersenem 
v kojetínské knihovně?
Děti  při  odchodu  říkaly,  že  skvělá  
a  super!  Pro  všechny,  kteří  u  toho 
nebyli, pěkně od začátku...
Noc  s  Andersenem  je  celostátní 
akce, pořádaná na výročí narození 
H. Ch. Andersena a má podporovat 
dětské čtení. Letos proběhla v 582 
knihovnách celé ČR.
U nás v knihovně vše začalo v pátek 
11. dubna v 17 hodin. Sešlo se 23 
dětí, nejlepších čtenářů z 1. - 4. třídy 
ZŠ. Všichni dorazili vybavení spacá-
ky,  karimatkami,  polštářky,  plyšáky 
a  batůžky  s  večeří,  takže  šatna  za 
chvíli praskala ve švech.
Přivítali  jsme  se  mezi  knížkami 
v  dětském  oddělení  a  o  půl  šesté 
byla 1. Noc slavnostně zahájena ča-
rodějnicí Alenou, za dohledu králov-
ny Hany,  vodnice Hanky, medvěda 
Jany, indiána Franty a krtka Luďka. 
Nejprve jsme si vyrobili barevné ob-
rázkové jmenovky, abychom se vzá-
jemně poznali.

Na  návštěvu  za  dětmi  přišel  i  sta-
rosta  Jiří  Šírek.  Přinesl  si  knížku 
místního spisovatele Bohumíra Šté-
gera  Kam  až  dohlédneš,  ze  které 
dětem přečetl pověst o Žlutém dole 
a o  Ječmínkovi. Povídal  si  s  dětmi 
také o tom, co rády čtou a jaké knihy 
měl rád on jako kluk.
Poté  jsme se rozdělili na dvě druž-
stva,  zelené a  žluté,  dováděli  jsme 
a soutěžili. Výborná byla lichožrout-
ská bitva o velkou hromadu ponožek 
inspirovaná  příběhem  Pavla  Šruta 
Lichožrouti. Nakonec zvítězilo zele-
né  družstvo,  ale  různé  odměny  za 
šikovnost získali všichni.
I na večeři došlo -  indián s medvě-
dem uvařili v kavárně VIC čaj a děti 
snědly svačinky, které  jim připravily 
jejich maminky.
Mezitím  se  venku  úplně  setmělo  
a  konečně  došlo  na  stezku  odva-
hy. Cestu osvětlovaly pouze svíčky 
a vánoční  řetězy, děti  se navíc do-
staly  do míst,  kam běžně  nechodí, 
takže  atmosféra  byla  tajemná,  pro 
někoho možná i strašidelná. Temný-
mi  chodbami  nakonec  všichni  bez-
pečně doputovali zpět do dětského 
oddělení. Tam už každému zbývalo 
jen  si  připravit  své místo na  spaní. 
Během chvíle byla podlaha pokrytá 
pestrobarevnými spacáky, polštářky 
a plyšáky.
Děti si před spaním listovaly v kníž-
kách, najednou se setmělo a ve dve-
řích  stála  tajuplná  postava  v  dlou-
hém  plášti  a  klobouku.  Děti  přišel 
před spaním pozdravit samotný pan 

Andersen! Po krátké návštěvě zase 
zmizel do své pohádkové říše a ve 
vzduchu zůstala jen otázka: „Kdo to 
byl?“
Okolo půlnoci už děti spokojeně od-
dychovaly ve svých pelíšcích. Ráno 
jsme všichni společně posnídali a už 
začali  přicházet  první  zvědaví  rodi-
če.
Holky a kluci byli skvělí, takže za rok 
na další Noci ahoj!
Poděkování na závěr patří hostům, 
starostovi  Jiřímu  Šírkovi  a  panu 
„Andersenovi“. Také  všem,  kteří  se 
dětem  celý  večer  naplno  věnova-
li:  Haně  Divilové,  Haně  Obrtelové, 
Janě  Kytlicové,  Františku  Obrtelovi 
a Luďku Fíkovi.
Děkujeme všem sponzorům a part-
nerům za poskytnutí drobných dárků 
jako odměn pro děti do soutěží.

Alena Fíková

PřIPRAvOvANÉ AkCE 
NA květEN:

Beseda
 „V oblaku dezinfekce“
Medicínské historky 

známých českých autorů
středa 28. května 2014 

v 10 hodin: klubovna Centra 
denních služeb Kojetín,

ve 14 hodin: kulturní místnost  
na DPS J.Peštuky

„Moravské pověsti“ 
Besedy pro žáky čtvrtých tříd 

základních škol
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Městské kulturní středisko Kojetín

Stálá expozice muzea
ZtRACENá tvář HANÉ

(Ze života na Hané - lidový kroj a tvorba, selská jizba, 
vybavení domácnosti, řemesla, zemědělství, kuriozity...)
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

Výstava
kAREL žÍLA - kERAMIkA
jAN žMOLÍk - kREsbY

Výstava otevřena od 14. dubna do 16. května 2014

Výstava fotografií židovských památek
vLAstA kRAutOvá
ZAPOMENutÉ kROkY

žIDOvskÉ HřbItOvY 1975 - 2014
Výstava fotografií židovských památek

Čech, Moravy a Slezska
Výstava otevřena od 19. května do 1. srpna 2014

 Galerie Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Otevřeno: po - pá: 9.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

Národopisný soubor Hanácká beseda MěKS Kojetín 
pokračuje ve staré hanácké tradici

stAvěNÍ MájE
19. - 21. května 2014

Nádvoří VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8 Kojetín

STŘEDEČNí DIVADLO
aneb Neseďte doma - pojďte do divadla!

DIvADELNÍ sPOLEk kROMěřÍž
DOvOLENá PO ČEsku

středa 21. května 2014 - 19.00 hodin
Uvádí: Divadelní spolek Kroměříž

Autor: Roman Vencl
Dovolená po česku je hořko-sladká komedie,

ve které se na jedné jachtě setkávají dva nevyrovnané 
manželské páry. Samozřejmě, zprvu ideální dovolenou 
ovšem překazí nečekaný nález v odpadkovém koši.
Další nemilá překvapení na sebe nenechají dlouho
čekat, a tak se zprvu klidné a vzájemné soužití

promění v jeden malý ring, ze kterého není úniku...
Účinkují: Radek Svoboda, Klára Havránková,

Roman Malinský, Kateřina Hudečková
Režie: Jana Štěpánová

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Základní umělecká škola Kojetín 
a MěKS Kojetín vás srdečně zvou na tradiční

jARNÍ kONCERt žáků A sOubORů
ZákLADNÍ uMěLECkÉ ŠkOLY

kOjEtÍN
středa 28. května 2014 - 16.00 hodin

sál Sokolovny Kojetín

Národopisný soubor Hanácká beseda MěKS Kojetín 
pokračuje ve staré hanácké tradici

káCENÍ MájE
pátek 23. května 2014 - 18.00 hodin

Kácení máje s tradičními scénkami...
O občerstvení nebude nouze!

Nádvoří VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8 Kojetín

Jarní koncert pěveckého souboru
Cantas MěKS Kojetín

CANtAs - jARNÍ kONCERt
JE NAPROSTO NEZBYTNÉ,

ABY NEBE BYLO BLANKYTNÉ
pátek 30. května 2014 - 18.00 hodin

Hosté: Gréta a Denis Richterovi, Filip Tomeš
Sokolovna Kojetín

Z akcí MěKS Kojetín
Divadelní představení 
Pirátská pohádka

Ve  středu  16.  dubna  2014  zaplnili 
naši Sokolovnu malí diváci z míst-
ní mateřské  školy  a  Základní  ško-
ly  Svatopluka  Čecha  Kojetín.  Děti 
si  přišly  vychutnat  Pirátskou  po-
hádku  v  podání  divadla  Tramtarie 
z  Olomouce.  Divadlo  Tramtarie 
hraje na profesionální úrovni už od 
roku 2005 a je jedinou komorní scé-
nou  tohoto  druhu  v  Olomouci.  Ve 
svém  repertoáru  má  jak  klasické, 

tak novodobé hry našich i zahranič-
ních  autorů.  Významnou  složkou 
tohoto  souboru  jsou  také  pohádky 
a  hry  pro  školy.  V  Kojetíně  jsme 
mohli  Tramtarii  vidět  s  představe-
ním  Romance  pro  křídlovku  i  na 
letošním  22.  ročníku  přehlídky  Di-
vadelní   Kojetín. Pirátská pohádka 
děti  zaujala,  záhy  se  přesvědčily 
o tom, že i na obyčejném dětském 
hřišti může potkat dvě holky Elišku 
a  Lucku  neobyčejný  příběh,  když 
objeví vzkaz v  láhvi s mapou k pi-
rátskému  pokladu.  K  tomu  všemu 
se děvčata najednou ocitla  na pa-

lubě pirátské lodi a honba za pokla-
dem plná vzrušení a dobrodružství 
mohla začít...                        -miza-

Pro děti k jejich svátku
vÍtáNÍ LÉtA

pátek 6. června 2014 - 17.00 hodin
Program: taneční, hudební a divadelní vystoupení...

VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín 
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Z akcí MěKS Kojetín
Divadlo žije
- Posel z Liptákova
 
Středa  16.  dubna  2014  se  nesla 
ve znamení divadla  i ve večerních 
hodinách. Pro  kojetínské publikum 
pozvalo MěKS Kojetín Divadlo na-
hodilých  ochotníků  z  Vizovic,  kteří  
tentokrát přivezli představení Posel 
z Liptákova. Soubor byl založen ve 
valašských Vizovicích v roce 1995. 
Hybným  motorem  a  zakladatelem 
se  stal Miroslav Hála,  který  kolem 
sebe vytvořil kolektiv herců a milov-
níků her Járy Cimrmana, které mají 
Vizovičtí po celou dobu své existen-
ce na repertoáru. S pravidelností se 
DNO, jak si zkráceně říkají, účastní 
divadelních přehlídek například Ot-
rokovické forbíny, Valašského křoví 
ve Slavičíně a samozřejmě jsme je 

mohli vidět i na divadelní přehlídce 
v  Kojetíně,  kde  účinkovali  v  roce 
2004  a  2005.  Ve  středu  16.  dub-
na    2014  se  diváci  těšili  z  milého 
a inteligentního humoru. Inscenace 
Posel  z  Liptákova  se  skládala  ze 
dvou částí Posel světla a Vizionář. 
První příběh Posel světla přibližoval 
Cimrmanovo vnímání budoucnosti, 
kde lidé už nepoužívají vulgarismů 
a  cestují  potrubní  poštou.  Druhá 
část  známá  jako  Vizionář  vypoví-
dala  o  vesnickém  věštci  Hlavso-
vi,  který  věštil  z  rozpálené  trouby. 
Herci  pracovali  s  cimrmanovským 
humorem  citlivě  a  duchaplně,  tak 
že i diváci, kteří hru znají v originál-
ním  podání,  reagovali  spontálním 
smíchem na  známé gagy  a  slovní 
hříčky. Protagonisté do hry vnášeli 
i  své  prvky  spojené  s  mírnou  im-
provizací, která se nesla v cimrma-

novském duchu, takže podstatu hry 
nijak  nenarušovala.  Jára Cimrman 
by byl určitě z výkonem Divadla Na-
hodilých ochotníků spokojen stejně 
jako  kojetínští  diváci  a  nakonec 
i  samotní  herci,  protože  nemuseli 
využít  Cimrmanova  známého  od-
chodu ze scény (“Vichr z hor“).

-miza-

Pozvánka na výstavu 
Karel Žíla keramika
Jan Žmolík kresby
Městské  kulturní  středisko  Kojetín 
si  vás  dovoluje  pozvat  na  výstavu 
keramiky umělce Karla Žíly.
Keramik Karel Žíla vystudoval Ško-
lu  uměleckých  řemesel  v  Praze. 
Poté pracoval jako vedoucí provozu 
v Kunštátu a od  roku 1991 žije na 
volné noze. V současné době  tvoří  
a žije ve Střílkách. Svá díla vysta-
voval po celé České republice, ale 
i v zahraničních lokalitách jako jsou 
Barcelona,  Montreal,  jižní  Korea. 
Žíla se zaměřuje především na užit-
kovou  kameninu,  dřevem  pálený 
porcelán a „raku“. Raku je japonský 
výraz pro požitek nebo radost, ten-
to výraz  je spojen  i s čínskými ča-
jovými obřady a zároveň vyjadřuje 

také druh keramiky. Keramika raku 
je  ještě za horka vytažena z pece, 
dána do pilin a následně schlazená. 
Prudký rozdíl teplot vytvoří ve stře-
pu  trhlinky do kterých vnikne kouř, 
který je ještě zvýrazní. Tímto proce-
sem se vytvoří originální keramika, 
která  je  neopakovatelná.  Mezi  vy-
stavovanými  exponáty  návštěvníci 
ocení čajové soupravy, lampy nebo 
zajímavě vázy. Žíla dokáže výborně 
skloubit estetickou funkci předmětu 
s jeho užitkovostí.
Expozice  výstavy  keramiky  je  na-
víc doplněna o kresby Jana Žmolí-
ka,  ty mohli zájemci o umění vidět 
i  v  rámci  Divadelního  Kojetína  ve 
vestibulu  Sokolovny.  Žmolíkovy 
kresby jsou protkány mystikou, my-
tologií  a  exotikou,  spolu  s  kerami-
kou tak tvoří kompozičně hodnotný 
celek. Zájemci můžou tuto výstavu 
navštívit do 16. května 2014 v gale-

rii  VIC Kojetín  na Masarykově  ná-
městí 8.                                -miza-

Večer s cimbálovou
muzikou Dubina
Tóny cimbálu se rozezněly v páteč-
ní podvečer 25. dubna 2014 v sále 
VIC  na  Masarykově  náměstí.  Ke 
zpěvu, tanci  i poslechu hrála Koje-
čákům známá a blízká Dubina,  se 
kterou  se mají možnost  setkat  její 
fanoušci  i  na Kojetínských hodech 
a na tradičním Hanáckém bálu. Sál 
naplněný takřka k prasknutí svědčil 
o  tom,  že  lidová  hudba  hraná  od 
srdce  má  místo  i  v  dnešní  době. 

V průběhu celého večera panovala 
přátelská atmosféra, kterou vytváře-
la nejen cimbálová muzika Dubina, 
ale velkou měrou k ní přispěli i ná-
vštěvníci, kteří se neostýchali zpívat 
a  tančit. Na  repertoáru cimbálovky 
se  vyskytly  písně  z Valašska, Slo-
vácka,  Hané,  Čech  i  Slovenska 
a nechyběl ani mistrně zahraný Mon-
tiho čardáš. Kdo byl žíznivý z tance 
a zpěvu, mohl se občerstvit v bufe-
tu, kde bylo k mání dobré víno z jižní 
Moravy. Věříme, že večer u cimbálu 
se vydařil a těšíme se na další se-

tkání s cimbálovou muzikou Dubina, 
tentokrát  na  Kojetínských  hodech 
2014.                                     -miza- 
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Z historie...
Jan Zaorálek alias
kouzelník Mr. Pasparth 
žil i v Kojetíně

Jan Zaorálek se narodil 29. května 
1889 v Přerově. O  tři  roky později 
zemřela jeho matka, proto byl malý 
Jan i se sourozenci dán na výchovu 
k příbuzným do Líšné (obec u Pře-
rova). Ve 14 letech odešel do Pře-
rova učit se pekařem. Tam se brzy 
seznámil s Karlem Moravcem, nad-
šeným  amatérským  kouzelníkem, 
který si mladého Jana vzal jako fá-
mula a odešel s ním do Prahy. Jan 
později získal licenci, jež mu umož-
nila samostatné kouzelnické vystu-
pování pod uměleckým jménem Mr. 
Pasparth (Moravec ho údajně z ne-
známých  důvodů  oslovoval  „Pas-
partku“).
V  Praze  Zaorálek  krátkou  dobu 
pracoval  jako  promítač  v  kině. 
V českém filmu Báječní muži s kli-
kou (1978, režie Jiří Menzel) dokon-
ce  vystupuje  postava  kouzelníka 
jménem  Mr.  Pasparte.  Tvůrci  sice 
použili  Zaorálkův  pseudonym,  ale 
postava  ztvárněná  Rudolfem  Hru-
šínským (1920 - 1994) odkazuje na 
Dismase Šlambora  (1858  -  1926), 
známého pod uměleckým  jménem 
Viktor Ponrepo. Právě u něho Zao-
rálek promítal  filmy,  alespoň podle 
vzpomínek Marie,  třetí kouzelníko-
vy manželky.
Ve  Státním  okresním  archivu  Pře-
rov  je  uloženo  několik  licencí,  jež 
byly  Zaorálkovi  uděleny  za  první 
republiky, např. 23. ledna 1927 mu 
Zemská  správa  politická  na Mora-
vě  se  sídlem  v Brně  udělila  povo-
lení provozovat salonní kouzelnictví 

s  vyloučením  produkcí  spiritistic-
kých,  hypnotických,  telepatických 
a magnetických. Licence se vztaho-
vala na  celou Moravu  kromě Brna 
a platila do konce roku 1927. Zao-
rálek musel každý rok podat žádost 
o  obnovení  produkční  licence,  po-
kud chtěl provádět kouzelnictví.
Jan Zaorálek sloužil v průběhu prv-
ní  světové  války  v  rakousko-uher-
ské  armádě. Oženil  se  celkem  tři-
krát, přičemž první manželka velmi 
brzy zemřela. Jeho druhou chotí se 
stala Filoména Večeřová (narozena 
12.  listopadu 1899 v Přerově).  Je-
jich  svatba  proběhla  21.  července 
1921  v  Kojetíně.  Zde  také  man-
želský  pár  žil  (Tovární  ulice  529) 
a  narodili  se  jim  tu  dva  potomci 
- syn Jan (20. prosince 1921) a dce-
ra Helena (15. října 1930). Filomé-
na vystupovala pod pseudonymem 
Ilona spolu s manželem. Ve druhé 
polovině  dvacátých  let  20.  století 
s nimi vystupoval černoch Koto. 
Začátkem třicátých let se Jan s Filo-
ménou rozvedl. Tehdy začal spolu-
pracovat se Slovenkou Marií Reva-
iovou (ročník 1909), která převzala 
umělecké jméno Ilona. Později si ji 
vzal za manželku a měl s ní syny To-
máše a Petra. V letech 1939 - 1940 
si Jan a Marie postavili v Hulíně vilu 
Ilona.  Podle  Mariiných  vzpomínek 
z roku 1988 vystupovala s manže-
lem po celé republice. Jan Zaorálek 
zemřel 21. září 1962 v kroměřížské 
nemocnici.

Klub moderní magie ZK ROH Přerov-
ských strojíren ve spolupráci  s  kraj-
skou organizací Českého magického 
svazu v Ostravě odhalil na jaře 1989 
v  prostorách  klubu  (Přerov,  nám. 
Svobody  20)  bronzovou  pamětní 
desku na počest Jana Zaorálka. Pa-
mětní  desku  navrhl  Radim  Zapletal 
a vyrobili ji zaměstnanci Přerovských 
strojíren  (provoz  04)  pod  vedením 
mistra Ignáce Hošáka.
Pamětní  deska  byla  začátkem de-
vadesátých  let 20. století převeze-
na  z  Přerova  do  Hulína,  kde  byla 
umístěna na dům, v němž žije kou-
zelníkův syn Petr. Unie Moravských 
kouzelníků  si  Zaorálka  vybrala  za 
svého  patrona.  Podle  kouzelníka 
byl  pojmenován  soutěžní  festival 
Pasparthův  Memoriál.  Pozůstalost 
po kouzelníkovi (rekvizity či fotogra-
fie) jsou v držení firmy Magic studio 
2000,  která  sídlí  v  Dřevohosticích 
a  vyrábí  kouzelnické  pomůcky. 
V současné době se jedná o zřízení 
expozice věnované osobnosti Jana 
Zaorálka, která má být umístěna na 
zámku v Dřevohosticích.

Filoména, v pořadí druhá kouzelní-
kova manželka, žila v Kojetíně (To-
vární ulice 529, v současnosti ulice 
Padlých hrdinů 529) až do roku 
1946, kdy se spolu s dětmi Janem 
a Helenou odstěhovala do Šum-
perka k Alexi Nedbálkovi, kterého 
si vzala za muže.            Petr Jirák,

Státní okresní archiv Přerov

Zaorálkova dopisní obálka propagující jeho činnost. SOkA Přerov
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Jaro, přileť k nám!

Pondělí  7.  dubna  2014  bylo  oče-
kávané  datum mezi  našimi  klienty  
a všemi seniory, kteří se těšili na již 
tradiční vítání jara, které pod hlavič-
kou CSS Kojetín, p. o. každoročně 
pořádáme. Jsme rádi, že mezi nás 
zavítali  členové  RM  Eva  Pěchová 
a Jindřich Bureš.
I  tentokrát  byl  připraven  bohatý 
kulturní  program,  který  nám  hned 
v úvodu - jako hudební překvapení 
- vyplnili čtyři mladí muzikanti, žáci 
ZUŠ Kojetín, kteří všem přítomným 
divákům zahráli na žesťové nástro-
je  ukázky  jak  z  lidových  písniček, 
tak  i  z hudby klasické od význam-
ných  skladatelů,  např.  od Mozarta 
či Händela. Skladby v aranžmá Mi-
loslava Procházky přišli  zahrát Mi-
chal Jež, Josef Kusák, Lucie Haná-
ková a Marie Tomaníková. Byli jsme 
potěšeni, že si tito mladí muzikanti 
udělali  na  naše  seniory  čas  mezi 
studiem a přišli předvést kousek ze 
svého umění, pro které jim snad vy-
drží nadšení i elán do budoucna. 
V mezičase  potěšil  přítomné  seni-
ory svým zpěvem a hrou na kláve-
sy pan  Jaroslav Přikryl,  který  nám 
ochotně  vypomáhal  při  pouštění 
hudebních  doprovodů  všech  vy-
stupujících. Mezi ně patřil, toho od-
poledne  jako druhý v pořadí, host, 
jenž  za  námi  přijel  z  nedalekých 
Kralic na Hané. Tím hostem nebyl 
nikdo jiný než taneční soubor „Dru-

hý  dech,“  jenž  tvoří  třčináct  členů. 
Že  jde  o  taneční  soubor  převážně 
seniorů,  to  byste  hádali  jen  těžko. 
Na pódium totiž vtrhlo pod vedením 
jejich choreografky Svatavy Křejči-
říkové  takové  tornádo,  že  jsme se 
nestačili  divit! A  také nestačili  tles-
kat! Jak se dnes říká: „byl to mazec“ 
a potlesk sklidili opravdu zaslouže-
ný!  Prvním  kouskem,  který  sku-
pina  Druhý  dech  předvedla,  byla 
zumba show. Na chytlavou melodii 
Waka  Waka  od  Shakiry  předvedli 
vystupující báječné taneční kreace 
a  možná  by  si  i  někteří  z  přítom-
ných  sedících  diváků  rádi  se  sku-
pinou  zatančili.  Po  kratší  přestáv-
ce  nutné  na  převlečení  kostýmů 
následoval  další  taneční  nášup. 
Tentokrát  s  tématem:  „Tenkrát  na 
Západě“  s  ukázkami  a  melodiemi 
z  filmů  Limonádový  Joe.  Když  se 
tyto tanečnice ve svých letech mla-
dých seniorek, zavlnili při kankánu, 
nezůstalo jedno oko přítomného di-
váka suché. Smíchy. Vše bylo koru-
nováno červenými srdíčky, které se 
skvěly  na  zadnicích  vystupujících 
dam. Když pak na závěr celý taneč-
ní soubor zazpíval svou hymnu, ne-
zůstal snad nikdo na pochybách, že 
toto taneční vystoupení se opravdu 
povedlo a že členové souboru, kte-
rým  je  mimo  jiné  dohromady  781 
roků,  jsou  příkladem  toho,  jak  lze 
i v pokročilejším věku mít stále ra-
dost ze života a dělat něco tvůrčího 
pro  potěchu  svou  i  ostatních.  Po 
krátké  pauzičce  přišlo  na  řadu  vy-

stoupení členek tanečního souboru 
Roztleskávačky,  který  v  Kojetíně 
funguje  pod  hlavičkou  DDM  Koje-
tín a který vede Lenka Křeháčková. 
Taneční kousky, které mladé taneč-
nice předvedly,  pobavily  a potěšily 
oko  všech přítomných. Zmiňované 
vystoupení Roztleskávaček osvěži-
lo divadélko, které přišly zahrát děti 
z dramatického kroužku Konzerva, 
jenž taktéž funguje při DDM Kojetín, 
a který vede Jana Kytlicová. Pohád-
ka o Trautmberkovi z Krkonošských 
pohádek  byla  příjemným  zpestře-
ním celého dubnového odpoledne. 
Děti měly jistě trému, která na nich 
ale nebyla vůbec znát a zcela hlad-
ce, bez jediného zadrhnutí, odehráli 
všichni své role na výbornou! Je pri-
ma vidět výsledky práce těch, kteří 
se v Kojetíně věnují našim mladým 
a patří jim náš dík. 
„S  trochou  do  mlýna“  přispěly 
i  starší  žačky  a  dorostenky,  které 
cvičí v odboru Sportu pro všechny 
a v Kojetíně se schází pod hlavič-
kou TJ Sokol Kojetín. Skladba, kte-
rou  nám  přišlo  na  pódium  zacvičit 
šest  mladých  dívek,  nesla  název: 
„Déšť,“  a  byla  protknuta  prvky 
moderní  a  sportovní  gymnastiky. 
Taktéž byla zařazena ukázka part-
nerské  gymnastiky,  jenž  vyžaduje 
přesnost,  souhru  a  spoleh  na  své 
spolu  cvičící  partnery.  Autorkou 
byla  Monika  Dočkalová  a  sestavu 
s děvčaty nacvičila Lenka Stavino-
hová. I v tomto případě stojí jistě za 
povedeným  vystoupením  hodiny  
a hodiny tréninku.
Věříme, že jsme tímto odpolednem, 
kde nechybělo chutné občerstvení, 
potěšili oko a srdce nejednoho pří-
tomného diváka a již teď se těšíme, 
že se společně setkáme na dalším, 
tentokrát  letním,  posezení.  Všem 
vystupujícím ještě jednou patří náš 
velký dík za jejich vystoupení. 

A. H.
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Centrum sociálních služeb Kojetín

Závěrečná hodina 
kurzu VU3V 
„Čínská medicína 
v naší zahrádce“
v KS Kojetín

Středa  16.  dubna  2014  se  v  CSS 
Kojetín  nesla  ve  znamení  závěreč-
né  hodiny  kurzu  „Čínská  medicína 
v  naší  zahrádce,“  kterou  jsme  se 
rozloučili  s  letním  semestrem  výu-
ky  Virtuální  univerzity  třetího  věku 
v  konzultačním  středisku  Kojetín. 
Pokud si všech 24 studentů splní své 
studijní povinnosti včas do 4. května, 
pak  se  s  nimi  všemi  budeme moci 
vydat  na  výlet  do Vyškova,  kde na 
ně bude čekat ve čtvrtek 29. května 
2014 sladká odměna v podobě slav-
nostního  Závěrečného  semináře. 
Na něm jim budou mimo jiné předá-
ny Pamětní listy jako vzpomínka na 
absolvovaný semestr a každý s nich 
dostane  regulérní  zápis  do  svého 
Výkazu  o  celoživotním  vzdělávání 
na  České  zemědělské  univerzitě 
v  Praze,  Provozně  ekonomické  fa-
kultě, která je garantem celé výuky.
Nálada byla mezi přítomnými studu-
jícími  opět  veselá,  ostatně  jako  na 
každé z předchozích hodin. Původ-
ní obavy z  toho, že se  tak početná 
skupina  studujících  nesjednotí  na 
dalším tématu ke studiu v následu-
jícím  zimním  semestru  2014/2015, 
se  ukázaly  jako  liché.  Po  vzájem-
né  rychlé a  tolerantní dohodě  jsme 
mohli do Prahy nahlásit, že v Kojetí-

Hody, hody, 
doprovody…

V první polovině měsíce dubna jsme 
se již tradičně věnovali s našimi se-
niory tvorbě velikonoční výzdoby na 
nadcházející sváteční dny.

Pro letošní rok jsme si vybrali vese-
lý velikonoční věnec, k jehož výrobě 
bylo  třeba  použít  materiál  vskutku 
tradiční  -  vyfouknutá  slepičí  vejce. 
K tomu jsme přibrali ubrousky s ve-
likonočními  motivy,  špejle,  lepidlo, 
drátek  a  pěknou  barevnou  mašli, 
která  samozřejmě  nemohla  chy-

bět. K dozdobení posloužila slepič-
ka  vystřižená  z  tvrdých  barevných 
papírů.  A  ozdoba  byla  na  světě. 
Celé dílko nám výborně posloužilo 
k procvičení  jemné motoriky,  která 
je potřebná v průběhu celého živo-
ta,  ale  její  ztráta  nebo  omezení  je 
v  pokročilejším  věku  velmi  častá. 
A  tak se musí stále  trénovat. Fan-
tazie  našich  seniorek  sehrála  své, 
takže ač by se z fotografií mohlo na 
první pohled zdát, že jsou všechny 
věnečky na chlup stejné, při bližším 
ohledání  byste  zjistili,  že  výsled-
né  výtvory  jsou  každý  originálem. 
Snad udělají radost nejen našim kli-
entům, ale všem jejich koledníkům 
a návštěvníkům.

A. H.

ně se bude studovat od 1. října 2014 
téma: „Život a dílo Michelangela Bu-
onarroti.“
Jsme rádi, že Kojetín patří do rodiny 
konzultačních  středisek,  ve  kterých 
si  výuku  Virtuální  univerzity  třetího 
věku senioři  oblíbili  a  kde studentů 
stále  přibývá.  Chceme  poděkovat 
touto cestou ještě jednou všem „na-
šim  študákům“  za  jejich  pochvaly 
a  projevenou  spokojenost  se  stu-
diem  a  studijními  podmínkami.  Za 

to, že mají ke studiu  tak svědomitý 
přístup jako doposud. Za jejich vzá-
jemnou toleranci a kamarádskou at-
mosféru, jakou v konzultačním stře-
disku vytvořili.
Již teď se těšíme, že se s nimi všemi 
uvidíme  na  zahajovací  hodině  dal-
šího, v pořadí již 4. semestru, která 
proběhne  ve  středu  1.  října  2014 
v 9 hodin v prostorách Víceúčelové 
klubovny  Centra  sociálních  služeb 
Kojetín.                                     A. H.

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
si dovoluje touto cestou pozvat všechny seniory 
a zdravotně postižené občany z Kojetína a okolí
 na literární besedu, kterou pro vás připravilo

ve spolupráci s Městskou knihovnou MěKS Kojetín.

Téma nese název: „V oblaku dezinfekce“ 
- medicínské historky známých českých autorů.

Přijďte mezi nás zaposlouchat se a zasmát nad humornými ukázkami 
z knižních děl, jež se věnují příběhům a historkám

 z lékařského prostředí.
Kdy? Ve středu 28. května 2014

Kde? V kulturní místnosti na DPS J. Peštuky 1322, Kojetín 
(zvoňte, prosím, na tlačítko „internet“)

V kolik? Od 14 hodin
Všichni jste srdečně zváni!   
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Církev Československá husitská

 PROGRAM SVÁTEČNíCH BOHOSLUŽEB V KVĚTNU 2014
(V ČASE MÁJE)

4. 5. 2014 (2. po Velikonocích)
BOHOSLUŽBY

- od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

11. 5. 2014 (3. po Velikonocích)
BOHOSLUŽBY

- od 8.15 hodin v Polkovicích (Obřadní síň OÚ)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Srdečně zveme k návštěvě našich setkávání: 
pondělí a úterý: 

DUCHOVNí PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ
výuka husitského náboženství a duchovní výchovy
 - ve škole, na faře a v klubovně nové modlitebny.

středa: MODLITBY A ZPĚVY Z TAIZÉ 
v nové modlitebně

čtvrtek: BIBLICKÁ HODINA 
s besedou na faře v kanceláři

neděle: BOHOSLUŽBY VE SBORU 
(nyní v nové modlitebně)

Připravujeme: 
jednou za měsíc ve středu* se budou děti 

a mládež scházet k volnočasovým aktivitám v klubu 
„Dobrá zpráva“ v Klubovně nové modlitebny; 

jednou za měsíc v pátek* chceme pořádat zvláštní 
setkání k promítání biblicko-historických filmů 

s křesťanskou tématikou. 
Jednou za měsíc v sobotu* 

bychom se scházeli k přednášce z křesťanské 
mystiky a duchovní vědy.

*Podrobnosti již brzy na našich webových stránkách.

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět.
Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27

Pokud započne další fáze oprav sboru, budou se modlitby a bohoslužby konat i nadále  
v nové „modlitebně“ Husova sboru. 

V době konání obřadů a setkání budou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti na požádání. 

24. 5. 2014 (sobota)
Ekumenická slavnost

ŽEHNÁNí PRAMENŮM
- od 10.00 hodin lázně ve Skalce (u pramenů)

„Bůh ať je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou 
lásku mi neodňal!“ Žalm 66,20

Máte-li zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem arní 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/ a v aktuálním čísle Kojetínského zpravodaje. 

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

Řád pro naši sestru emeritní bis-
kupku Janu Šilerovou
Řád platinového Vavřínu
V  záplavě  různých  a  velmi  často 
hrůzných  zpráv  snadno  zaniknou 
takové,  které  by  nás potěšily.  Jed-
nou z těch potěšujících je, že večer 
3. dubna se naše bývalá olomouc-
ká biskupka,  sestra  Jana Šilerová, 

„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

stala  laureátkou  řádu  Platinového 
vavřínu.  Vavříny  uděluje  Hospo-
dářská komora ČR, a snaží se  tak 
vyzdvihnout přínos lidí, kteří přispí-
vají k dobru celé společnosti. Letos 
oceňovala již potřetí, a to ve čtyřech 
kategoriích.  Sympatické  na  celé 
záležitosti  je, že  tyto osobnosti na-
vrhuje veřejnost. Tentokrát jich bylo 

přes sto dvacet, z nich bylo vybráno 
25  nominovaných.  Jedinečný  řád 
Křišťálového  vavřínu  obdržela  le-
tos v Grandhotelu Bohemia v Praze 
paní  Dana Němcová.  Toho  večera 
převzala sestra biskupka vyzname-
nání v kategorii, v níž jsou oceňová-
ni ti, kdo v konkrétním oboru dosáhli 
mimořádného výkonu (např. kardio-
chirurg  prof.  Jan Pirk). V  nominaci 
o ní bylo řečeno, že „svými otevře-
nými názory a přístupem k životu si 
získala  zasloužený  respekt,  široko 
přesahující  její  povolání  v  Církvi 
československé  husitské,  která  ji 
v Olomouci, jako první ženu v post-
komunistické  Evropě  dosadila  na 
biskupský stolec“. 
http://www.radvavrinu.cz/fotogalerie
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DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNíCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49, 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

Na všechny programy je možný dovoz i odvoz zpět domů
charitním autem po předchozí osobní nebo telefonické domluvě.

pátek 9. 5. 2014 od 10 hodin
VýLET NA FLORIU
 DO KROMĚŘíŽE

Pro všechny seniory kojetínska.
Zájemci o zájezd 
na výstaviště Florie 
v Kroměříži se hlaste 
v Domě sv. Josefa 

nejpozději do 6. 5. 2014
(doprava na Florii činí 60 Kč).
 Plánovaný návrat bude kolem 

13. hodiny dle zájmu 
všech účastníků. 

Kapacita je omezena 
na maximálně 7 míst.

pondělí 12. a 19. 5. 2014 od 10 hodin
pátek 16. 5. 2014 od 10 hodin

PLETENí Z PAPíROVÉHO 
PROUTí

 (materiál + PN 20 Kč/hod). 
Pro velký úspěch výstavy výrobků 
z pleteného papírového proutí, po-
kračujeme v kurzu pletení z papíru.

středa 14. 5. 2014 od 10 hodin
DEN MATEK S DĚTMI Z MŠ
Zveme všechny maminky, 

babičky i prababičky na oslavu
Dne matek spojenou s vystoupením 

dětí z MŠ sv. Josefa

středa 28. 5. 2014 od 10 hodin
BESEDA S KNIHOU
V oblaku dezinfekce 

aneb Historky z lékařského 
prostředí. Přijďte se
 k nám pobavit 

nad knihami českých 
autorů historkami 

z lékařského prostředí

čtvrtek 29. 5. 2014 od 9 hodin
 MŠE SVATÁ 

za Charitu Kojetín, 
její pracovníky, uživatele  

i dobrodince. 

sEDLářstvÍ
LIbOR kRČMAř

 výroba opasků, vodítek a obojků 
 opravy  výroba na zakázku 

Zhotovím vše
podle přání zákazníka!

Telefon: 737 563 686
e-mail: Country3@seznam.cz

NOvÉ vÝLEtNÍ DOPLŇkY
NA vIC kOjEtÍN

Buzola 66 Kč

Kompas 99 Kč

Informace
Vzdělávacího a informačního centra

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
více na www.mekskojetin.cz
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TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

28. 6.  - 6. 7. 2014
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 19 let
 Cena: 2.000 Kč

Přihlášky: Lucie Janoušková
telefon: 728 800 904

e-mail: lucka.janous@seznam.cz

6. 7. - 19. 7. 2014
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.600 Kč

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

19. 7. - 26. 7. 2014
Tábor Rodiče a děti I.
pro děti ve věku 2 - 7 let

Cena: 3.200 Kč
Přihlášky: Ivana Stavinohová

telefon: 606 415 262

PRÁZDNINY POD STANEM VE VRÁŽNÉM V ROCE 2014
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny 

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

26. 7. - 2. 8. 2014
Tábor Rodiče a děti II.
pro děti ve věku 8 - 12 let

Cena: 3.200 Kč
Přihlášky: 

Zuzana Veselá, 
tel.: 608 505 280,

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

2. 8. - 9. 8. 2014
Rodinné hry 

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

9. 8. - 16. 8. 2014
 Tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: Petr Musil

telefon: 731 558 566

16. 8. - 23. 8. 2014
 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:
25. 6. - 28. 6. 2014

Stavění tábora
23. 8. - 24. 8. 2014

Bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443, 

OPRAVY A PRODEJ
ŠICíCH STROJŮ VŠECH DRUHŮ

MOŽNO I U VÁS DOMA

PETR DVOŘÁK

TELEFON: 603 213 856

Honební společenstvo 
Morava Kojetín 

oznamuje svým členům termíny

vÝPLAt NájEMNÉHO
 

První termín je stanoven
na sobotu 31. května 2014 
v době od 9 do 11 hodin 
na střelnici MS Kojetín. 

Druhý termín je stanoven
na neděli 1. června 2014 
v době od 9 do 11 hodin
také na střelnici MS Kojetín. 

Výbor Honebního společenstva
 Morava Kojetín

 CELKOVÉ OŠETŘENí PLETI 
- německou kosmetikou Chris Farrell

- ultrazvukovou kosmetickou
špachtlí s galvanickým proudem

 TRVALÁ NA ŘASY 

 BARVENí ŘAS A OBOČí  
 DEPILACE  

 TĚLOVÉ MASÁŽE  
 LÁVOVÉ KAMENY ATD.  

KUPÓN PRO VÁS
    S tímto kupónem máte

        20% SLEVU
        NA KOSMETICKÉ OŠETŘENí
           Platnost kupónu do 30. června 2014



Inzerce
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Ze sportu
Memoriál 
Rudolfa Silnouška

Dne 5. dubna 2014 se pod záštitou 
Města Kojetína uskutečnil  již osm-
náctý  ročník  Memoriálu  Rudolfa 
Silnouška  ve  stolním  tenise.  Tur-
naji  dodala  ještě  slavnostnější  ráz 
oslava šedesátých narozenin koje-
tínských  stolnětenisových  legend 
Oldřicha  Frühbauera  a  Luďka  Vr-
těla, kteří se  turnaje  též zúčastnili. 
Do  výsledků  i  přes  kvalitní  výkony 
však příliš nepromluvili. Vítězem se 

poprvé ve své jinak bohaté kariéře 
stal  Lukáš  Prokeš,  který  ve  finále 
nejtěsnějším rozdílem zdolal Vlasti-
mila Orsága. V souboji o třetí místo 
nestačila  zkušenost  a  rutina  Jiřího 
Kilhofa  na  herní  virtuozitu Tomáše 
Zítky. Sláva vítězi, čest poraženým.
A jak si vedli kojetínští stolní tenisté 
v  soutěžích,  které  právě  skončily? 
„A“  družstvu  se  podařilo  zachránit 
krajskou  příslušnost.  „B“  družstvo 
skončilo  v  první  třídě  okresu  na 
pátém místě,  „C“  družstvo  ve  dru-
hé třídě na sedmém a „D“ družstvo 
v čtvrté třídě okresu na páté příčce. 

Nejlepším hráčem uplynulé sezóny 
byl Jiří Zuzaňák, který ale z Kojetína 
odchází zpět do Slavie Kroměříž. 

TZ

Inzerce

Dětský duatlon
Ve školním roce 2013/14 se na so-
kolské zahradě uskutečnily dva zá-
vody Dětského duatlonu.
Závodů se zúčastnily děti z Hopíku. 
Hopík  je  cvičení pro dvou až  tříle-
té děti, které navštěvují hodiny bez 
doprovodu rodičů.
V  říjnu  2013  proběhl  již  5.  Dět-
ský  duatlon.  Děti  porovnaly  své 
síly  na  jednom  okruhu  na  kole 
a  jednom  okruhu  běžecky.  S  nej-
lepším časem se na prvním místě 
umístila  Julinka  Ptáčková,  na  dru-

hém  místě  Dominik  Hošek  a  třetí 
byl Daniel Popovský. (viz. foto)
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 pak pro-
běhl  6.  závod  Dětského  duatlonu, 
do  kterého  šly  děti  s  maximálním 
nasazením  a  za  velké  podpory 
prihlížejících  diváků.  Vítězem  se 
stal tentokrát každý, kdo závodil.
Všem závodníkům děkuji za obrov-
ské úsilí a těším se na další klání.
Velký  dík  také  patří  Tělovýchovné 
jednotě Sokol Kojetín, která umož-
ňuje jakékoli aktivity s dětmi a pod-

poruje tak jejich všestranný rozvoj. 
Děkujeme!           Lenka Poláchová  
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Historické fotografie

Masarykovo náměstí v den osvobození, květen 1945

Tak se vařilo ve školní jídelněBývalá budova zvláštní školy (Hanusíkova ulice)

Fotografie vybral a uspořádal Jiří Šírek

Masarykovo náměstí v den osvobození, květen 1945

Bývalý školní statek, dnes školka a sportovní areál GKJ

Po přechodu fronty, květen 1945 Květen 1945
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Vzpomínky

„Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce
ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi,

za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně
a tiše. Jako nakojené dítě u své matky, jako nakojené
dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina

nyní i navěky.“ Žalm 131

VDĚČNÁ VZPOMíNKA
2. máje to bude již sedm let, co Pán života a smrti dal svému 

věrnému služebníku

ThMgr. Dobromilu Malému, faráři v Kojetíně,
uzavřít pozemskou kapitolu jeho života.

Cesta však neskončila. Věříme, že jeho příběh pokračuje
 kapitolou novou,plnou Dobra, Pravdy a Krásy.

S vděčností vzpomínáme na etapy, kdy jsme mohli jít společně, a prosíme všechny,
kdo br. Dobromila znali o tichou vzpomínku a modlitbu.

Vděčně vzpomíná jeho rodina i rodina církve.

„Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá.
Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu.“

Římanům 14,7-8

Dne 30. dubna 2014 by se dožil 103 let náš tatínek

pan Štefan Šmída

a 3. května 2014 by se dožila 100 let naše maminka

paní Marie Šmídová

S láskou stále vzpomínají dcera Marie s rodinou 
a syn Jan s rodinou

Dne 28. května 2014 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
našeho tatínka, dědečka, pradědečka 

pana Františka Kmenta
Vzpomínají děti s rodinami a přátelé.

RODINNOU OSLAVU NEBO SVATBU MŮŽETE SLAVIT V PROSTORÁCH VIC

K těmto příležitostem MěKS Kojetín krátkodobě pronajímá
sál, bistro nebo nádvoří Vzdělávacího a informačního centra

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Informace na telefonech: 581 202 202, 774 001 403
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Blahopřání

Vzpomínky

Dne 5. května 2014 vzpomeneme 3. smutné výročí, 
kdy od nás navždy odešel syn, tatínek a bratr

pan Jaroslav Kratochvíl
Stále na tebe myslí celá Tvoje rodina.

Kdo jste ho znali, věnujte tichou vzpomínku.

Dne 4. května 2014 oslaví své životní jubileum 70 let

pan Jan Brabec
Všechno nejlepší, hodně energie a zdraví 

mu přejí Koječáci.

Dnes máš krásných 18 let, před Tebou je celý svět. 
Užívej si svoje mládí,neposlouchej svody hadí.

 

Dne 25. května 2014 vstoupí mezi dospělé

Michaela Skřipcová z Kovalovic
Vše nejlepší přejí máma s přítelem Tondou, sestra Nika, Židlíkovi, 

Bělkovi a prababička Doleželová.

Dne 9. května 2014 se dožije významného jubilea

paní Helenka Kolofíková
Do dalších let přeje hodně zdraví, životního elánu 

a radosti dcera Lenka s rodinou.

Dne 25. dubna 2014 uplynulo 1. smutné výročí úmrtí

paní Blaženy Krčmařové
S láskou vzpomíná manžel František s rodinou.

Dne 14. května 2014 to již bude 10 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka, babička a sestra

paní Marie Charuzová, rozená Zapletalová
S láskou vzpomínají milující dcery Monika a Iva, manžel Ivo, vnučky Maruška s Aničkou, 

které nikdy nepoznala. Bratr se svou rodinou a děda Ruda.
Nikdy nezapomeneme.

Dne 3. května 2014 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí manžela, 
tatínka a dědečka pana

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


