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Kojetín má sportovní halu

foto: Jana Večeřová

Necelý rok po začátku prací na výstavbě multifunkční 
sportovní haly dojde k otevření tohoto, tolik především 
sportovní veřejností dlouho očekávaného, stánku.
Plány na výstavbu sportovní haly se objevovaly v mi-
nulosti v plánech vedení města často. K jejich realizaci 
nedošlo především z důvodu nepřidělení dotací na vý-
stavbu. Představitelé města se proto rozhodli v období 
let 2013 – 2014 vybudovat sportovní halu z vlastních 
zdrojů. Hlavním důvodem byla neexistence moderního 
sportovního zařízení, přičemž v Kojetíně se sportům, 
které mohou halu využívat, věnují stovky lidí. Jde hlav-

ně o volejbal, fotbal, tenis, florbal, ale také kanoistiku či 
badminton. Mnohá z těchto sportovních odvětví dosáhla 
výrazných úspěchů a zaslouží si tento moderní sportovní 
stánek. Víceúčelová sportovní hala se začala stavět od 
9. října 2014 na strategickém místě, nedaleko škol a blíz-
ko středu města. Práce byly ukončeny 10. srpna 2015.
Stavební část včetně vybavení sportovním materiálem 
stála 36.719 tis. Kč bez DPH.
Projektantem je firma Hutní projekty Frýdek-Místek,  
a. s. Na podobě haly má výrazný podíl zlínský architekt 
Jaroslav Ševčík. Dodavatelem je firma Ptáček - pozem-
ní stavby, s. r. o. Kojetín. O provoz haly se bude starat 
společnost Technis Kojetín, spol. s r. o., která má halu 
pronajatou.
O využití haly probíhala celá řada diskusí se zástupci 
kojetínských škol a sportovních klubů. Jejich výsledkem 
je díky pochopení investora i dodavatele stavby dosaže-
ní vysoké kvality objektu a souznění estetické podoby 
a užitné hodnoty stavby, která bude sloužit sportovcům 
z Kojetína a okolí řadu let.
Slavnostní otevření sportovní haly proběhne v neděli 
27. září 2015 od 13 hodin a to jak jinak, než sportovním 
kláním. Na palubovce se představí špičkové volejbalové 
týmy mládeže i dospělých.
Jste srdečně zváni do sportovní haly, a to nejen jako di-
váci, ale hlavně jako sportovci!

Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 17. zasedání konaném dne 14. července 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Rada Města Kojetín se na 19. zasedání konaném dne 19. srpna 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

,

- vzala na vědomí zprávu o  hos-
podaření Města Kojetína za 1. po-
loletí 2015, včetně informace o sta-
vu pohledávek k 30. 6. 2015,
- vzala na vědomí informaci o hos-
podaření zřízených příspěvkových 
organizací za 1. pololetí 2015,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 10/2015, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 1421,87 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 1421,87 tis. Kč
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje části pozemku p. č. st. 
2624, zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře cca 16 m2 včetně části 
stavebního objektu č. p. 1473,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemků a staveb 
v areálu bývalého SOU v Křenov-
ské ulici, vše ve vlastnictví Města 
Kojetína se všemi ostatními sou-
částmi a příslušenstvím zde se 
nacházejícím, zejména přípojka-
mi plynu, vody a kanalizace, zá-
jemci o koupi, za min. kupní cenu 
5.000.000 Kč a  za podmínky úhra-
dy veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím – v tom práv-
ní služby, správní poplatek při vkla-
du práva do KN a daně z nabytí 
nemovitosti,
- schválila pronájem objektu spor-
tovní haly v Kojetíně – budova  

Úplný přehled unesení všech  
zasedání RM najdete 

na www.kojetin.cz

- souhlasila s přijetím účelového 
finančního daru ve výši 10.980 Kč 
Základní školou Kojetín, Svatoplu-
ka Čecha, od společnosti PROFI-
MEDIA s. r. o., Opava na částečné 
financování pořízení interaktivní 
tabule,
- uložila Základní škole Kojetín, 
nám. Míru odvod z fondu inves-
tic do rozpočtu zřizovatele ve výši 
272 tis. Kč,
- povolila Základní škole Kojetín, 
nám. Míru 83, příspěvkové organi-
zaci převod finančních prostředků 
ve výši 152 tis. Kč z rezervního fon-
du do fondu investic,
- schválila rozpočtové opatření  
č. 9/2015 dle přílohy, kterým se za-
pojují do rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 505,70 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 505,70 tis. Kč

- schválila pronájem prostor slou-
žících k podnikání v budově polikli-
niky na ulici 6. května 1373 o celko-
vé výměře cca 10,20 m2, za účelem 
provozování ordinace klinické logo-
pedie, za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/
m2/rok + zálohy na služby spojené 
s nájmem, 
- schválila zveřejnění zámě-
ru pachtu části pozemku parc.  
č. 7011, zahrada, o výměře cca 
161,5 m2, a části pozemku parc. 
č. 6587/1 ostatní plocha, o výměře 
cca 19 m2 na ulici Padlých hrdinů, 
za účelem využití jako zahrádka pro 
pěstování zeleniny a květin, za pod-
mínek pachtu na dobu neurčitou, 
výši pachtovného 0,80 Kč/m2/rok,
- schválila uzavření dodatku 
smlouvy č. 1, ke smlouvě o dílo 

na akci „Městský optický kabel  
I. etapa“ mezi objednavatelem: 
Městem Kojetín a zhotovitelem: SI-
TEL, spol. s r. o. Praha 4, celkem  
v ceně 95 082,52 Kč bez DPH,
- schválila zřízení jednoho pracov-
ního místa - v rámci CSS Kojetín, 
příspěvkové organizace a to na ob-
dobí od 1. 8. 2015 s úvazkem 0,6 
(0,2 = sociální pracovník pro Pe-
čovatelskou službu, 0,4 = sociální 
pracovník pro Odborné sociální po-
radenství), 
- schválila Organizační strukturu 
Centra sociálních služeb Kojetín 
s účinností od 1. srpna 2015.

Jiří Šírek

č. p. 1476, na ulici Hanusíkova,  
k. ú. Kojetín, postavené na pozem-
ku p. č. st. 2627, zastavěná plocha,  
v k. ú. Kojetín, se všemi jejími sou-
částmi, příslušenstvím a vybave-
ním společnosti Technis Kojetín 
spol. s r. o. a schválila uzavření 
Smlouvy o nájmu mezi Městem 
Kojetín a společností Technis Ko-
jetín spol. s r. o.,
- schválila zveřejnění záměru 
pachtu části pozemku p. č. 204/1, 
ostatní plocha, v k. ú. Kojetín, na 
ulici Sladovní, o výměře 100 m2,   
za účelem využití jako zahrádka 
pro pěstování zeleniny a květin, za 
podmínek pachtu od 1. 10. 2015, 
na dobu neurčitou,  výši nájemné-
ho 0,80 Kč/m2/rok,
- schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu parkovacího místa č. 1, 14, 
22 a 27 v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309 v souladu  
s „Pravidly pro přidělování par-
kovacích míst v garážovém stání 
domu na ulici Sladovní 1309 za 
podmínek nájmu na dobu neur-
čitou, výši nájemného minimálně 
550 Kč/měsíc + DPH v platné zá-
kladní sazbě,
- schválila „Pravidla pro výpočet 
úhrady za zařizovací předměty 
umístěné v bytech ve vlastnictví 
Města Kojetína“ a schválila uza-

vření dodatků ke smlouvám o ná-
jmu bytu a smlouvám o nájmu bytu 
zvláštního určení,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Hasičskému záchrannému 
sboru Olomouckého kraje ve výši 
20.000 Kč, na dofinancování no-
vého vybavení pro Požární stanici 
v Kojetíně – pořízení přívěsného 
vozíku pro likvidaci úniku ropných 
látek,
- schválila uzavření příkazní 
smlouvy na zřízení a zveřejňování 
dokumentů na profilu zadavatele, 
mezi příkazcem: Městem Kojetín 
a příkazníkem: BM asistent s. r. o. 
Olomouc,
- schválila uzavření dodatku  
č. 2 smlouvy o dílo na akci „Více-
účelová sportovní hala Kojetín“, 
mezi objednavatelem: Městem 
Kojetín a zhotovitelem: Ptáček 
-  pozemní stavby s. r. o., spočí-
vajícího zejména ve změně fasády, 
sportovní časomíry, silnoproudu  
a slaboproudu za cenu 1 643 956 
Kč bez DPH,
- schválila přílohu č. 2 Organizač-
ního řádu MěÚ Kojetín, s účinností 
od 1. 9. 2015 a přílohu č. 3 Organi-
začního řádu MěÚ Kojetín s účin-
ností od 1. 9. 2015.

Jiří Šírek

,
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Starosta města Kojetína
zve na

8. zasedání
Zastupitelstva města Kojetína,

které se bude konat
v úterý 29. září 2015

od 16 hodin
v sále Vzdělávacího

a informačního centra
 Kojetín, Masarykovo náměstí 8.  

Jiří Šírek, starosta města

Ve zkratce
To, že kojetínská poliklinika neslou-
ží jen svému původnímu účelu, pro 
který byla v roce 1964 postavena, 
si mohli na vlastní oči ověřit zastu-
pitelé našeho města, které jsem po-
zval 30. června 2015 na prohlídku 
depozitáře kojetínského muzea do 
horního patra budovy polikliniky. 
Prostory bývalého muzea v Huso-
vě ulici již byly opravdu nevhodné 
pro uložení sbírek, jejichž historic-
ká hodnota je vysoká. Rada města 

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 7. zasedání konaném dne 14. července 2015

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo převod bytové jednotky 
č.1204/3, která se nachází v domě 
č. p. 1204,1205, za kupní cenu do-
saženou aukcí, ve výši 482.000 Kč, 
z vlastnictví Města Kojetína, kupu-
jící hradí daň z nabytí nemovitých 
věcí a náklady spojené se zápisem 
do katastru nemovitostí,
- schválilo prodej pozemku p. č. st. 
1429/4, zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 100 m2, včetně stavby 
budovy s č. p. 1472 za kupní cenu 
183.000 Kč a  za podmínky úhra-
dy veškerých nákladů s převodem 
spojených prodávajícím – v tom 
právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN a daně z nabytí 
nemovitosti a za podmínky využití 
budovy pro nehlučný provoz,
- schválilo uzavření Smlouvy  
o bezúplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovité věci a o zřízení 
věcného práva, pozemkové parcely 
č. 1851/2 a 603/2, zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 1377 m2, 
ostatní plocha – ostatní komunika-
ce o výměře 7689 m2 z vlastnictví 
České republiky – Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých do vlastnictví Města Kojetína,
- schválilo prodej části pozemku 

p. č. 435/2, ostatní plocha – jiná 
plocha o výměře cca 14 m2 a části 
pozemku p. č. 436/1, ostatní plocha 
– jiná plocha o výměře cca 44 m2, 
vše ve vlastnictví Města Kojetína za 
kupní cenu 110 Kč/m2,
- schválilo prodej pozemku  
p. č. 5764/2, zahrada o výměře  
182 m2, ve vlastnictví Města Kojetí-
na za kupní cenu 110 Kč/m2,
- schválilo prodej části pozemku  
p. č. 4917/3, ostatní plocha – ostat-
ní komunikace o výměře cca 85 m2 
za kupní cenu 100 Kč/m2,
- schválilo prodej pozemku  
p. č. 289/3, ostatní plocha – mani-
pulační plocha o výměře 122 m2,  
ve vlastnictví Města Kojetína Mysli-
veckému sdružení HANÁ Popůvky-
-Kovalovice za kupní cenu 30 Kč/m2 
a za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených 
kupujícím – v tom právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva 
do KN a daně z nabytí nemovitosti,
- schválilo přijetí daru pozemku  
p. č. 603/8, ostatní plocha-ostatní 
komunikace o výměře 21 m2 for-
mou darovací smlouvy,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
společnosti TECHNIS Kojetín s r. o. 

za rok 2014 a vyhodnocení topné 
sezóny společnosti za rok 2014,
- vzalo na vědomí Plán hos-
podářského, sociálního a kulturního 
rozvoje města Kojetína ve volebním 
období 2015 – 2018,
- vzalo na vědomí zápis ze zase-
dání Kontrolního výboru ZM, ze dne 
17. 6. 2015 a zápis č. 2/2015-KV,  
o provedené kontrole (kontrola 
smluv o provozu dohlížecích ka-
merových systémů v působnosti 
města), ze dne 22. 4. 2015 a zápis  
č. 3/2015-KV, o provedené kontrole 
(kontrola realizace výstavby a při-
pravenosti na provoz víceúčelové 
sportovní haly), ze dne 23. 6. 2015.

Jiří Šírek

proto rozhodla o jejich přestěho-
vání do nevyužívaných prostor na 
poliklinice, které byly ještě před 
tím upraveny pro účely umístění 
kojetínských sbírek. Zástupci měs-
ta se tak za asistence pracovníků 
MěKS Kojetín v roli správce mohli 
přesvědčit o bohatství sbírek naše-
ho muzea, i o jejich zdařilém ulože-
ní a péči, kterou správce věnuje.
Letošní horké léto přineslo mimo 
jiné i závěr revitalizace Masarykova 

náměstí, dokončení výstavby spor-
tovní haly a úspěšné hodové oslavy 
se všemi navazujícími akcemi.
Jsem rád, že všechny tyto akce byly 
zdárně dokončeny a podařilo se tak 
o kus zlepšit vzhled našeho města, 
doplnit mu chybějící sportovní stá-
nek a oslavit Kojetínské hody.
I když spolu zdánlivě tyto akce moc 
nesouvisí, pojí je jedna základní věc 
– jde o vysoce týmové záležitosti, 
které by nikdy nemohly být úspěš-
né, pokud by na nich koordinovaně, 
se zaujetím a s plným nasazením 
nepracovaly skupiny lidí, kterým šlo 
o dobrou věc.
Proto mi dovolte, abych na tomto 
místě smeknul před všemi, kteří se 
na těchto akcích podíleli. Nebylo to 
vůbec jednoduché a pro město naší 
velikosti realizovat ve stejném ter-
mínu investice za více než 70 mi-
lionů korun jde vskutku o hektický 
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Informace pro občany

Ve zkratce
výkon. Podaří-li se to všechno ještě 
zakončit zdařilými hodovými osla-
vami, pak myslím, že řada větších 
měst může trochu závidět.
To všechno by samozřejmě bylo 
nemyslitelné bez kolektivu lidí do-
davatelských firem, pracovníků 
Městského úřadu, Městského kul-
turního střediska, Technisu Kojetín, 

Městské policie, hasičů a všech, na 
které jsem v tomto přehledu jistě 
zapomněl.
Děkuji a těším se na další spoluprá-
ci pro naše město a pro jeho pěk-
nější tvář.
Mezi všemi akcemi, které v rámci 
hodů probíhaly, musím zmínit ak-
tivitu MěKS Kojetín oživit v našem 

městě promítání filmů. Letošní nultý 
ročník přivedl na nádvoří Vzděláva-
cího a informačního střediska ty, 
kteří se chtěli pokochat filmy z pro-
dukce Signálu 64. Věřím, že vznik-
ne další tradice, tentokrát „letního 
kina na nádvoří“ a splní se tak přání 
těch, kteří po kině v Kojetíně volají.

Jiří Šírek

Městská policie Kojetín informuje
Městská policie se při výkonu služ-
by na území města Kojetína často 
setkává s jevem, kdy osoby jedoucí 

na kolečkových 
bruslích, se po-
hybují po míst-
ních komuni-
kacích, aniž by 
znaly základní 
pravidla provo-
zu na pozem-
ních komunika-

cích. Z tohoto důvodu upozorňuje-
me občany na tato základní záko-
nem stanovena pravidla pohybu na 
kolečkových bruslích. Osoba pohy-
bující se na kolečkových bruslích je 
dle zákona č. 361/2000 Sb. o pro-
vozu na pozemních komunikacích 
považována za chodce. Z tohoto 
vyplývá, že taková osoba je při po-
hybu na pozemních komunikacích 
povinna užít chodníku, nebo stezky 
pro chodce, pouze v případě že zde 

chodník není, se může pohybovat 
po levé krajnici vozovky. 
Městská policie se pravidelně se-
tkává s bruslaři jedoucími po pravé 
straně vozovky, kdy navíc poslou-
chají hudbu ze sluchátek, a proto 
nemohou vidět, ani slyšet vozidlo, 
které jede za nimi. Takovéto chová-
ní na vozovce je pro bruslaře i pro 
ostatní účastníky silničního provozu 
velmi nebezpečné.

Adrian Jiřík

Výběrové řízení 
na pozici sociální 
pracovník, úředník

Starosta města Kojetína vyhla-
šuje výběrové řízení dle zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ně samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů na pozici sociálního 
pracovníka Městského úřadu Kojetín.
Druh práce: sociální pracovník, 

úředník.
Charakteristika práce: zabezpeče-
ní sociální agendy včetně sociálně 
právních problémů, výkon sociálního 
šetření, zajištění sociálně právního 
poradenství, depistážní činnost, po-
skytování krizové pomoci. 
Místo výkonu práce: správní obvod 
Městského úřadu Kojetín (pověřený 
obecní úřad).
Doba trvání pracovního poměru:  
na dobu neurčitou, nástup možný 
ihned (dle dohody).

Kvalifikační předpoklady: splnění 
odborné způsobilosti pro výkon so-
ciálního pracovníka dle § 110 odst.  
4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.
Bližší informace vám podá::
– Alice Přehnalová – sociální pracov-
ník MěÚ Kojetín, telefon: 581 277 
431, e-mail: a.prehnalova@radnice.
kojetin.cz,
– Jana Nakládalová – vedoucí od-
boru vnitřních věcí, školství a kul-
tury, telefon: 581 277 420, e-mail: 
j.nakladalova@radnice.kojetin.cz  
a na webových stránkách Města 
Kojetína na adrese: www.kojetin.
cz, sekce aktuality – výběrové řízení  
a na úřední desce MěÚ Kojetín.
Termín pro podání přihlášky: do 
10. září 2015 do 15 hodin (v uvede-
ném termínu musí být přihláška doru-
čena na podatelnu MěÚ Kojetín).
Přihlášky zasílejte v zalepené obál-
ce s nápisem „Neotvírat – výběro-
vé řízení – sociální pracovník“ na 
adresu:
Městský úřad Kojetín
starosta
Masarykovo náměstí 20
752 01 Kojetín

Jiří Šírek, starosta

Podzimní Deratizace 
města Kojetína a míst-
ních částí v roce 2015
Městský úřad Kojetín, odbor vý-
stavby, životního prostředí a do-

pravy vám tímto ozna-
muje, že Město Kojetín 
bude provádět běžnou 
ochrannou deratizaci 

v termínu: od 1. 10. do 
3 1 . 10. 2015
Vyzýváme vás, abyste zajistili běž-
nou ochrannou deratizaci ve smys-
lu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 
Sb., zákon o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvi-

sejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Městu Kojetín provádí deratizaci 
odborná firma:
  SERVIS 3xD Olomouc
  J. Glazarové č. 9 e
  779 00 Olomouc
  telefon: 585 418 391
  mobil: 603 400 300 
  e-mail: servis3xd@seznam.cz
Doporučujeme vám tuto firmu kon-
taktovat a dohodnout se na prove-
dení deratizace ve stejných termí-
nech a to vzhledem k co největší 
úspěšnosti ochranné deratizace 
našeho města.

za odbor VŽPD 
Eliška Izsová
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Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace informuje
Vážení strávníci,
zdravím vás v novém školním roce. 
V minulém čísle Kojetínského zpra-
vodaje jsem vás informovala o kva-
litě a pestrosti naší stravy, která spl-
ňuje zásady zdravé výživy a je vhod-
ná pro strávníky všech věkových 
kategorií. Nejenže přispívá ke zdra-
vému životnímu stylu, ale věřím, že 
i uspokojí vaše chuťové pohárky. Ve 
školním roce 2015/2016 budou pro 
Vás připraveny akce, o kterých vás 
budu informovat na našich webo-
vých stránkách http://kojetin.cz/sj/ či 

v Kojetínském zpravodaji.
● Nabídka rozvozu stravy
Nabízíme vám zajištění rozvozu 
stravy v ceně 10 Kč/oběd po celém 
území Kojetína. Můžete tak ochut-
nat naše obědy přímo u vás doma 
a máte možnost si vybrat pouze ty, 
které vás zaujmou. Věřím, že náš 
jídelníček je natolik pestrý, že si ka-
ždý vybere.  
● Nabídka cateringových služeb
Naší prioritou je samozřejmě kvalit-
ní, pestrá a zdravá strava pro děti, 
žáky, studenty i naše dospělé stráv-

níky. V rámci doplňkové činnosti 
vám nabízíme i cateringové služby. 
Jedná se o zajištění občerstvení 
na rodinné oslavy, podnikové akce, 
společenské a jiné akce. Fotografie 
výrobků naleznete na http://kojetin.
cz/sj/.
Přeji všem žákům a učitelům úspěš-
ný školní rok. Všem současným 
strávníkům přeji spokojenost a pří-
jemné chuťové zážitky při konzuma-
ci našich obědů a těším se na shle-
danou se všemi budoucími strávní-
ky.                Hana Rohová, ředitelka

Došlo do redakce
Sbírka pro Markétku

Vážení spoluobčané,
ráda bych z celého srdce poděko-
vala všem, kteří finančně přispěli 
pro mou dceru Markétku Večerko-
vou, která má cystickou fibrózu na 
ozdravný pobyt u moře.
Na ozdravný pobyt jsme odjeli na 
14 dnů do Chorvatského Drveníku 
k Jaderkému moři, které má léči-
vé účinky, díky velmi slané vodě  
a vzduchu, který  Marketce pročiš-
ťuje dýchací cesty a tak zkvalitňuje 

a prodlužuje život. 
Jsem velmi vděčná za pomoc! Dě-
kuji!
Chtěla jsem touto cestou poděko-
vat všem, kteří přispívají do naší 
sbírky víček od PET lahví.
K dnešnímu dni bylo odvezeno 
1500kg víček. Budu ráda, když bu-
dete ve sbírce pokračovat.
Sběrná místa:
- Pekárna – Dudíkova ulice,
- Pekárna – Masarykovo náměstí,
- Pekárna – náměstí Míru,
- VIC Kojetín – Masarykovo nám.,
- Městský úřad – Masarykovo nám.,

- Studio zdravého spánku – Masa-
rykovo nám.,
- Fotoateliér Jana – Masarykovo 
nám.,
- Elektro Jana – Masarykovo nám.,
- Košíkářství Kočičková – Vyškov-
ská ulice,
- Lékárna U zlatého lva – 6. května,
- Potraviny Hruška – Kroměřížská 
ulice,
- Potraviny Moravia – Družstevní 
ulice,
- Masna Krásno – Dudíkova ulice.
Děkuji!

Markéta Večerková  

Prázdninový program 
Apoštolské církve 
„Mini-Kojetín“
Ve dnech 18. - 19. srpna 2015 byl 
plánován v parku na náměstí Re-
publiky prázdninový program pro 
děti „Mini-Kojetín“. Akci pořádala 
Apoštolská církev Vyškov, která od 
září chce pokračovat v dalších akti-
vitách i v Kojetíně.  
Bohužel v Kojetíně znemožnily rea-
lizování akce v plánovaném rozsa-
hu velmi nepříznivé počasí a vytrva-
lý déšť. V úterý byla akce zrušena  
a ve středu byla pořádána v ná-
hradním prostoru Sokolovny. Tímto 
bychom chtěli poděkovat MěKS, ze-
jména  Haně Svačinové, za ochotu 
tento prostor poskytnout.
Ve vybudovaném městečku se 
nacházelo okolo patnáct různých 
stanovišť. Nejdříve se děti zare-
gistrovaly u starosty města, kde 
obdržely identifikační kartu občana 
a následně jim bylo úřadem práce 

přiděleno, na kterém stanovišti mají 
asi 15 minut pracovat. Mezi taková 
stanoviště patřila například výroba 
postaviček z různorodého materi-
álu, příprava popcornu, stanoviš-
tě tance, rekordů, ale i úklidu. Po 
splnění svého úkolu se děti vracely 
zpět na úřad práce k přidělení dal-
šího stanoviště a vyplacení mzdy 
v bance za vykonanou práci. Jak 
děti využijí vydělané peníze, bylo 
na jejich rozhodnutí. Mohly si kou-
pit popcorn, hotdog, pití, balónek či 
navštívit malování na obličej. 
I přes velkou nepřízeň počasí akce 
dopadla dobře a navštívilo ji té-

měř padesát dětí. Naším logem 
je „Darovat naději“ a věříme, že  
i tato akce byla přínosem nejen pro 
děti, ale i mnohé rodiče či praro-
diče, kteří se akce účastnili. Rádi 
bychom akci zopakovali i v příštím 
roce. Fotografie z miniměst najdete 
na www.ac.vys.cz a www.ackojetin.
webnode.cz.
Další plánovanou akcí pro děti bude 
v neděli 13. září 2015 dětské odpo-
ledne va dvoře VIC. Počínaje zářím 
také začneme s diskuzními večery 
pod názvem Terč v Klubovně Moš-
tárny.                                      Pastor

Viktor Baláž
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Mateřská škola Kojetín

Hřiště před rekonstrukcí

Nový nábytekChodníky před opravou

Opravené chodníky a nátěry na hřišti

Opravy ve výdejně stravy

Prázdniny v MŠ Kojetín
Odpolední sluníčko vyvolává pořád 
ještě čerstvé vzpomínky na prázd-
niny, ale ty jsou již nenávratně za 
námi. Všichni si letos užili tropické 
léto, ale děti se postupně vracejí 
mezi své kamarády v mateřské ško-
le. Čeká nás další školní rok. Začá-
tek školního roku je pro každého vel-
kou změnou – loučíme se s prázd-
ninovou pohodou a čekají nás opět 
každodenní povinnosti. Pro některé 
děti jsou to úplně první dny v mateř-
ské škole.
Všem malým nováčkům přejeme co 
nejpohodovější vstup do mateřské 
školy, příjemný začátek září a ať 
se všem u nás líbí. I v novém škol-
ním roce čeká děti bohatý program  
a plno zajímavých aktivit:
- cvičení ve velké  tělocvičně,
- předplavecký výcvik v plaveckém 
areálu Přerov,
- dopravní výchova – dopravní hřiště 

Kroměříž,
- spolupráce s logopedkou,
- kroužek anglického jazyka pod ve-
dením externího pracovníka,
- spolupráce s Městskou knihovnou 
Kojetín,
- sauna a rehabilitační cvičení na 
poliklinice v Kojetíně,
- návštěvy kulturních představení, 
divadlo v MŠ,
- vzdělávací programy ve spolupráci 
s DDM Kojetín,
- tématické vycházky do okolí města,
- program „malý zahradník“ a „ško-
lička“.
U nás se ale o prázdninách zase tak 
zcela neodpočívalo. V budově na 
Masarykově náměstí byly vymalo-
vány denní místnosti (třída Berušek, 
šatna, schodiště, sborovna, vstupní 
hala) a ve výdejně byl opraven roz-
vod vody. Ještě před ukončením 
provozu se zvládla částečná oprava 
fasády ve dvorním traktu budovy.  
V areálu MŠ v Hanusíkově ulici byla 
provedena rekonstrukce přístupové 
cesty k hlavní budově a v obou za-
hradách byl obnoven nátěr veškeré-
ho zahradního vybavení. Děti v nej-
mladších třídách se mohou chlubit 
novým nábytkem v prostorách tří-
dy a jako každoročně proběhl také 
velký úklid všech prostor obou MŠ. 
Prázdninový provoz školy probíhal 
v MŠ v Hanusíkově ulici.
Poděkování patří všem, kteří se 

podíleli na bezproblémovém cho-
du těchto prací, všem pracovníkům 
školy na následném úklidu a přípra-
vě tříd na nový školní rok 2015/16  .

vedení MŠ

English Corner
The summer went by too fast as 
usual. We had a nice vacation in 
the Vysočina  region near the lake 
Velké Dářko. The summer was too 
hot for my taste. We even had 
to sleep in the downstairs part 
of our house because it was too 
hot upstairs. We also enjoyed the 
Kojetin folk festival. My daughter 
liked the jumping castles and my 
wife (who is from Ostrava) liked 
Buty. My favorite part of the festi-
val is seeing people that I haven’t 
seen for awhile. 
The week after the folk festival with 
the help of the Apostolic Church 
in Vyškov we put on an event 
for children called Mini-Městeč-
ko. Unfortunately because  of the 
weather we had to cancel the first 
day, but thanks to the generosity 
of Ms. Svačinová from MěKS we 
were able to have the second day 
in the Sokolovna. To our surpri-
se over 40 children attended the 
event. We hope everyone had  
a good time.
In September we will start holding 
open meetings for people who 
are interested in Christianity. We 
will discuss how God can help or-
dinary people with their ordinary 
problems. We will have our mee-
tings in the club room of the Gar-
dener’s Association (on the street 
Podvali). Everyone is welcome to 
come.
I hope you had a nice summer too!

go (went) by (gəu bai) – uplynout
for my taste (fo: mai teist) 
   – na můj vkus
for awhile (fo: əwajl) 
   – nějakou dobu
put on an event (put on ən i’vent) 
   – pořádat akce
generosity (,ʤenə’rositi) 
   – štědrost
hold a meeting (həuld a mi:tiŋ) 
  – uspořádat setkání
ordinary (o:dənəri) – obyčejný

Jay Davis
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Pořád se něco děje

Ač je to k nevíře, začíná nám další 
školní rok. Prázdniny opravdu letní 
nabily všechny dostatkem tepelné 
energie a přinesly i přemíru sluneč-
ních paprsků.
Netrpělivě očekáváme naše nové 
žáky prvních tříd, kteří byli u zápisu 
začátkem února tohoto roku. Jejich 
starší spolužáci postoupí do další-
ho ročníku. V počtu žáků jsme do-
sáhli na maximální kapacitu školy  
a bude nás 460. V porovnání s mi-
nulým rokem nám přibylo osm žáků.
Co škola? Přes prázdniny se inten-
zivně pracovalo na úpravě dvou 
učeben, které jsme doplnili podhle-
dy i moderním osvětlením. Všechny 
učebny tradičně prochází velkým 
úklidem, který zajistí jejich hlad-
ké fungování během celého roku. 
Drobná vylepšení podle požadavků 
vyučujících patří do okruhu prázd-
ninových – především se jedná  

o snahu vylepšit podmínky pro výu-
ku na naší škole.
Jaké máme další novinky? Po-
kračujeme v zapojení do projektů, 
které nám pomohou získat nové 
dovednosti i zkušenosti s pomocí 
zahraničních kontaktů. Prostřed-
nictvím jednoho projektu vyjede 
šest vyučujících na desetidenní ja-
zykový kurz do zahraničí, skupina 
dvaceti našich starších žáků pojede 
objevovat krásy anglických ostrovů, 
čtyři vyučující vycestují na týden-
ní zahraniční stáž a naše žákov-
ská knihovna získá nové tituly pro 
všechny žáky. Druhý projekt k nám 
na školu přivede zahraniční studen-
ty z celého světa (kromě Evropy). 
Budou u nás celý týden, zapojí se 
do výuky přímo v hodinách, poznají 
náš region a budou nás seznamo-
vat i se zeměmi dokud pochází. 
Bude to náročný začátek školního 
roku – oba projekty musí být zakon-
čeny do konce kalendářního roku, 
ale pro nás určitě zajímavý.

Zahajujeme také přechod na elek-
tronickou dokumentaci školy – elek-
tronické třídní knihy. Postupně se tak 
otevřou dveře i moderním formám 
komunikace školy i rodiny, hlavně 
k možnosti okamžitého přehledu  
o aktuální situaci ve škole (docház-
ka, omluvenky, klasifikace). Rádi by-
chom tak omezili nedorozumění, ke 
kterým často dochází kvůli nedostat-
ku informací (ztráta žákovské kníž-
ky, výkyvy v docházce do školy…). 
Veškeré technické podmínky máme 
připravené a část vyučujících se ak-
tivně zapojila do testování vhodných 
aplikací, které by nám v tomto ohle-
du mohly pomoci.
Na závěr bychom rádi poděkovali 
všem našim pracovníkům – vyu-
čujícím, vychovatelkám i správním 
zaměstnancům za dosavadní pod-
poru i pomoc při zajištění hladkého 
provozu celé naší školy. 
Přejeme všem i příjemný a pohodo-
vý vstup do nového školního roku.

Vedení školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Objevujeme Evropu 
a svět

Ve čtvrtek 18. června 2015 se se-
dmnáct žáků naší školy vydalo 
na výlet do Rakouska a prohlídku 
historického města Mikulov v rám-
ci projektu „Poznáváme Evropu  
a svět“. V Rakousku nás zaujala 
hlavně příroda, u nás v Mikulově to 
bylo hodně zajímavé a poučné. Kro-
mě nádherného zámku jsme navští-
vili hrobku Dietrichsteinů, Kozí hrá-
dek, historický střed města, židovský 

Kytice kvetly 
v Přerově i v Praze 

Naše žákyně Sabina Hlaváčová  
a Sarah Pompová se zúčastnily 
výtvarné soutěže s názvem „Ky-
tice ve váze“, kterou organizova-
la Biologická stanice v Bezručo-
vě ulici v Přerově. Zde proběhla  
12. února slavnostní vernisáž to-
hoto okresního kola. Děvčata se 
umístila na prvním místě, dosta-
la diplomy a věcné ceny a jely 
jsme domů a naše vítězné ob-
rázky putovaly na celostátní vý-
stavu do Prahy. Začátkem června 
jsme byly mile překvapeny, když 
do naší školy přišli zástupci ČZS  
z Kojetína, paní Bělková a pan Ši-
kula, kteří nám přišli předat diplo-
my a dárky, protože naše obrázky 
opět zaujaly. V celostátním kole  
v Praze (kde se sešlo 1560 sou-
těžních prací), jsme získaly krásné  
3. místo v kategorii polytechnic-
kých prací. Naše vítězné obrázky 
mohli obdivovat i návštěvníci le-
tošní jarní výstavy Flora Olomouc. 

Marie Němečková 

hřbitov a synagogu. Moc nás lákala 
i vycházka na Svatý kopeček, ale to 
už bylo na jeden den opravdu hod-
ně, tak si tuto prohlídku necháme na 
další návštěvu. V poznávání nejen 
naší vlasti budeme pokračovat hned 
na začátku dalšího školního roku. To 
na nás čeká návštěva Slovenska. 
Všichni se už moc těšíme. 
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Gymnázium Kojetín
Podnikání 
v sekundě zakončeno 
na veletrhu 
v Olomouci
V průběhu téměř celého tohoto 
školního roku se sekundáni stali 
alespoň na čas podnikateli. Ve spo-
lupráci s UP Olomouc se zapojili do 
projektu Rozvoj podnikatelských 
znalostí, schopností a dovedností. 
V rámci projektu 28 žáků na počát-
ku října 2014 vytvořilo 3 minipod-
niky zaměřené na výrobu bižuterie  
a šperkovnic (firma Beautiful), kos-
metiky a svíček, módních oděvů  
a tkaniček (firma Svět vůní, Fashi-
on Look) a pečených čajů (firma 
Pečené čaje). Své výrobky pre-

zentovali a prodávali během dnů 
otevřených dveří a vánočního jar-
marku.
Vyvrcholením projektu se stal Ve-
letrh minipodniků a studentských 
firem konaný na výstavišti Flóra 
Olomouc v pátek 19. června 2015. 
Souběžně s dalšími školami z Olo-
mouckého a Zlínského kraje zde 
naši žáci prodávali na stáncích 
své výrobky a lze konstatovat, že 
úspěšně. O výrobky byl zájem, fir-
ma Pečené čaje měla vyprodáno 
za necelé dvě hodiny, ostatním 
firmám také nezůstalo na skladě 
mnoho výrobků.
Projekt se nezabýval pouze prak-
tickou činností, žáci absolvovali  
i besedu s podnikatelem (Leošem 
Ptáček), mohli se seznámit s mož-

nostmi (či spíše překážkami) v pod-
nikání před dovršením plnoletosti 
(M. Knobloch, student 2. ročníku 
GKJ), pracovali se studijními ma-
teriály společnosti Junior Achieve-
ment, sháněli sponzory (děkujeme 
všem sponzorům za jejich finanč-
ní příspěvky a mnohým rodičům 
za materiální výpomoc)a hlavně 
poznávali, jaké role jsou schopni 
a ochotni zaujmout v týmu, jak se 
mohou jeden na druhého spoleh-
nout (i nespolehnout) apod.
Zkušenost z projektu se jistě zúro-
čí, i když právě teď je většina pře-
svědčena o tom, že po takové fuš-
ce, jakou byla příprava na veletrh  
a vlastní průběh veletrhu, si všichni 
zasloužíme pořádnou dovolenou.

E. Mlčochová

DDM Kojetín informuje

Léto s domečkem

Během letošních prázdnin DDM 
Kojetín uspořádal šest pobytových 
a osm příměstských táborů, kterých 
se zúčastnilo  306 dětí. Všem dětem 
i „dospělákům“ děkujeme za krásné 

1. září 2015
DEN OTEVřENýCh DVEří

NA DDM

7.  - 9. září 2015
TýDEN OTEVřENýCh DVEří

NA DDM

11. září 2015
ULOV SI SVOU PRVNí RyBKU

 Cyprinus Carpio – rybářské závo-
dy (do 15 let)

20. září 2015
POháDKOVý RyBNíK

25. září 2015
KOLEČKIáDA 

v rámci Evropského týdne mobility

Zahájení 3. ročníku
 VELKÉ CENy DDM KOJETíN

 

ZAháJENí ČINNOSTI 
ZáJMOVýCh KROUžKů

Připravujeme v září

LT Rybářský 

prázdninové zážitky a těšíme se 
opět na setkání.

LT Doplňkománie

LT Rybářský
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DDM Kojetín informuje

LT Doplňkománie

LT Nejdek LT Nejdek

LT Outdoorový LT Outdoorový

LPT Cesta do pravěku LPT Cesta do pravěku LPT Scooby-Doo

LPT Sportujeme s Noemi LPT Sportujeme s Noemi LPT Scooby-Doo

LPT Tintinova dobrodružství LPT Týden různých profesí
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Sport a pohyb
Bowling od 5. tř. 600 / 350 Kč
Roztleskávačky I, II od 5 let  600 / 350 Kč
Kopaná od 3. tř.  450 / 250 Kč
Florbal I, II, III od 1. tř. 450 / 250 Kč
Sport - boys od 1. tř. 450 / 250 Kč
Sportovky (pro dívky)  od 1. tř. 450 / 250 Kč
Kopaná pro dívky od 3. tř. 450 / 250 Kč
Cvičeníčko s Domčou od 1. tř. 450 / 250 Kč
Stolní tenis I, II, III od 3. tř. 450 / 250 Kč
Volejbal dívky I do 4. tř. 450 / 250 Kč
Volejbal dívky II 4. – 7. tř. 450 / 250 Kč
Volejbal dívky III od 8. tř. 600 / 350 Kč
Volejbal chlapci od 3. tř. 450 / 250 Kč
Badminton I, II od 6. tř. 450 / 250 Kč
Badminton I, II od 6. tř. 450 / 250 Kč
Jóga s beruškou 4 – 8 let 500 / 300 Kč
Jóga (cvičení) od 2. tř. 500 / 300 Kč
Aerobic 3. – 5. tř. 500 / 300 Kč

Tanec
Freedance 7. – 9. tř. 600 / 350 Kč
Taneční skupina Cool 5. – 9. tř. 600 / 350 Kč
Vanilki (dříve Kvítko) 1. – 3. tř. 500 / 300 Kč
Sluníčko - folklórní taneční od 1. tř. 500 / 300 Kč
Mixík *mini* dance od 5 – 7 let 500 / 300 Kč
Sporty - dance 2. – 5. tř. 500 / 300 Kč
FIT HIT 5. – 9. tř. 500 / 300 Kč
Zumbička od 1. tř. 500 / 300 Kč

Příroda
Rybáři přípravka 1. – 3. tř. 450 / 250 Kč
Rybáři od 4. tř. 450 / 250 Kč
Kaštánek (přírodovědný) od 3. tř. 450 / 250 Kč
Agility od 3. tř. 500 / 300 Kč

Předškolní
Roztleskávačky I od 5 let  600 / 350 Kč
Klubíčko I 3 – 4 roky 300 / 200 Kč
Klubíčko II 5 – 6 let 450 / 250 Kč
Školička  rodiče a děti 300 / 150 Kč
Mixík *mini* dance od 5 – 7 let 500 / 300 Kč
Jóga s beruškou 4 – 8 let 500 / 300 Kč

Zájmové kroužky DDM Kojetín pro školní rok 2015/2016 
(cena - celý rok / pololetí)

Různé
Klub Kamarád  rodiče a děti 300 Kč / dítě
Klub instruktorů I, II od 5. tř. 80 Kč
Kuličková herna  20 Kč / dítě
Cool herna  5 Kč / vstup

Vzdělávání a tvoření
Keramikad  1. – 4. tř. 900 / 500 Kč
Keramika II od 5. tř. 900 / 500 Kč
Keramika rodiče a děti rodiče a děti 900 / 500 Kč
Tvořivá dílnička od 2. tř. 600 / 350 Kč
Výtvarný od 1. tř. 600 / 350 Kč
Umělecké kreslení od 3. tř. 600 / 350 Kč
Doplňkománie   od 4. tř. 600 / 350 Kč
Angličtina - školák 1. – 5. tř. 600 / 350 Kč
Angličitina konverzace 6. - 9. tř. 600 / 350 Kč
Doučko AJ, MA, ČJ ZŠ, SŠ, GKJ 60 Kč / vstup
P. P. (policejní přípravka) od 3. tř. 500 / 300 Kč
Klubíčko I 3 – 4 roky 300 / 200 Kč
Klubíčko II 5 - 6 let 450 / 250 Kč
Konzerva (dramatický) od 4. tř. 450 / 250 Kč
Plastikoví modeláři od 2. tř. 450 / 250 Kč
Fotografický od 3. tř. 450 / 250 Kč
Šéfkuchař (vaření) od 1. tř. 400 / 250 Kč
Školička  rodiče a děti 300 / 150 Kč
Kytara od 5. tř. 450 / 250 Kč
Tvoření v pohybu od 2. tř. 600 / 350 Kč
Mladí reportéři od 6. tř. 450 / 250 Kč
Lovci zvuků a rytmů od 4. tř. 600 / 350 Kč

Okolní obce
Keramika Polkovice od 1. tř. 800 / 450 Kč
Keramika Bezměrov od 1. tř. 800 / 450 Kč
Lumpíci Oplocany od 1. tř. 450 / 250 Kč

Dospělí
Keramika  1.000 Kč / 10 lekcí
Pedig  200 Kč / 1 lekce
FIMO 200 Kč / 1 lekce
Patchwork 120 Kč / 1 lekce
Jóga 50 Kč / vstup
Jumping 40 Kč / vstup

Bližší informace 
o všech připravovaných 

zájmových kroužcích a akcích 
najdete na internetových 

a facebookových stránkách 
DDM Kojetín.

Fotodokumentace 
ke všem akcím 
je k dispozici na

www.ddmkojetin.zonerama.com

DDM Kojetín informuje

LPT Pohádková dopoledne LPT Pohádková dopoledne

DDM Kojetín - zájmové kroužky
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Městská knihovna MěKS Kojetín 

Dětské oddělení + internet
Po: 13 - 16 hodin
Út: 13 - 16 hodin
St: 13 - 17 hodin

Pozor změna půjčovní doby od 1. září 2015!!!
Oddělení pro dospělé + internet:

Út: 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Čt:  8 - 12 a 14 - 17 hodin
Pá:  8 - 12 hodin
So: 8 - 12 hodin

PŘIPRAVujeme PRo Vás:
Už nyní pro vás připravujeme další 
kulturně vzdělávací akce, na které 
se můžete těšit po prázdninách. 

S novým začínajícím školním 
rokem Městská knihovna MěKS 
Kojetín opět zahájí spolupráci se 

všemi kojetínskými školami 
a školními družinami 

LekcemI InfoRmAční 
VýchoVy 

A LIteRáRnímI besedAmI. 
Děti ze školních družin se mohou 
těšit na soutěže, kvízy, rukodělné 

dílničky, společné čtení…

Pátek 18. září 2015
kAm dojedeš Aneb 

tAjemstVím oPŘedená 
místA kojetínA 

- v rámci „Evropského týdne 
mobility“ připravujeme 

cyklistický výlet pro starší děti, 
spojený s přespáním v knihovně 

a strašidelným programem
- variace na Noc 
s Andersenem 
pro starší děti

Přechod na RDA – nová 
katalogizační pravidla

Katalogizační pravidla jsou sou-
částí knihovnické praxe od nepa-
měti – vždyť posláním knihovníků 
je neuspořádaný svět informačních 
zdrojů uspořádat, umožnit naleze-
ní potřebné informace, dokument 
identifikovat. V dobách klasických 
lístkových či tištěných katalogů 
vznikala „národní“ pravidla (obvykle 
odvozená od jiných národních pra-
videl). Když vstoupily do hry počí-
tače a databáze, už bylo třeba pře-
mýšlet o vzájemné směnitelnosti 
dat, a to nejen v měřítku národním. 
Údaje, vybrané z dokumentu (či ji-
nak doplněné), bylo potřeba pokud 
možno jednotně ukládat. Tak vznik-

Co je nového 
v knihovně?

Městská knihovna MěKS obdržela  
v měsíci květnu certifikát Prověře-
ná společnost 2015, který jí byl 
udělen firmou „Centrum Výzkumu 

Názorů Klientů“ sídlící v Ostravě. 
Na českém trhu působí od roku 
2014 a tento projekt spustila díky 
zjištění, že internet je právě ta iko-
na, která mění stávající obchodní 
modely a tím i chování a reakce 
spotřebitelů.
Děkujeme všem našim spokojeným 

čtenářům a uživatelům za kladná 
hodnocení knihovny a věříme, že 
i nadále budou s její činností spo-
kojeni, neboť knihovnictví vnímáme 
jako službu a spokojený uživatel je 
pro nás priorita.

Více informací na:
www.proverenaspolecnost.cz

ly tzv. bibliografické formáty. V ten 
okamžik dochází k oddělení uložení 
dat (k čemuž slouží formáty uklá-
dací, resp. výměnné) a jejich zob-
razení (tisk) pro potřeby uživatelů  
(k čemuž slouží formáty výstupní). 
Naše knihovna doposud katalo-
gizovala podle Anglo-amerických 
pravidel (AACR2R), které se jeví 
v dnešní době zastaralé, a proto 
přechází od srpna na nové pravi-

dla RDA (Resource Description and 
Access), tím zůstanou naše kata-
logizační záznamy kompatibilní se 
záznamy v Souborném katalogu 
ČR, i dokonce se zahraničními. 
(RDA jsou pravidla globální).
Chci jen podotknout, že naši uži-
vatelé změnu prakticky nezazna-
menají, těžkou hlavu budeme 
z nich mít my – knihovníci, neboť 
vše nové se rodí v bolestech.

Úterý 20. října 2015
VysAzení stRomu 

„PohádkoVník“ 
- Fabularius Anderseni 

- k výročí Mezinárodního 
dne stromů za přítomnosti 

starosty Jiřího Šírka 
a dětí, které se účastnily 

letošní noci s Andersenem
předpokládaný termín: 

týden knIhoVen 
5. - 11. října 2015

Letošní motto 
celorepublikově 
známé akce zní: 

ZAžIJTE KNIhOVNU JINAK!
Tradiční, 19. ročník 

celostátní akce,
 pro nové zájemce 

bezplatná registrace 
do konce roku 2014! 

čtenářská amnestie 
a další překvapení!
exkurze žáků 

9. tříd a gymnázia 
do dospělého oddělení

Středa 21. října 2015
tyLdA 

– RIchARd PAchmAn
Literární pořad o románu podle 
skutečného příběhu z období  

2. světové války autorů 
Richarda a Františka 

Pachmanových, 
olomouckých rodáků, 

část děje knihy nás zavádí 
i do Kojetína.

Středa 11. listopadu 2015
kouzLo jIhu sRí LAnky
cestopisná přednáška Zlatuše 

Knollové, tentokrát o atraktivním 
jihu ostrova. Opět bude připravena 
pestrá a bohatá nabídka skvělých 

druhů čaje, které si návštěvníci 
mohou zakoupit a zpříjemnit sych-

ravý podzimní čas nejen sobě,
 ale i svým blízkým.

Listopad 2015
VeLký knIžní bAzAR

výprodej starších 
opotřebovaných knih

Přehled o knižních novinkách najdete na adrese:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
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Kojetínské hody a hudební léto 2015
Ohlédnutí
za Kojetínskými hody
a hudebním létem 2015
I v letošním roce se v Kojetíně celý 
týden od pátku do pátku hodovalo 
a slavilo s bohatým programem. 
O víkendu 14. - 16. srpna 2015 se  
tisíce návštěvníků bavily na tradič-
ních Kojetínských hodech, po kte-
rých následoval od 17. do 21. srpna 
2015 týden hudby s názvem Ko-
jetínské hudební léto.

Kojetínské hody 2015

V pátek 14. srpna 2015 se v Kojetí-
ně zahajovaly hody vernisáží výstav 
Archeologické nálezy Kojetínska 
a Proměny kojetínského náměstí. 
První expozici, kde se návštěvníci 
seznámili s archeologickými ná-
lezy z okolí Kojetína, připravili za-
městnanci MěKS Kojetín. Tato ex-
pozice byla doplněna fotografiemi 
a pohlednicemi kojetínského ná-
městí od dob Rakouska-Uherska až 
do rekonstrukce náměstí prováděné 
v roce 2014-2015. Obrazové mate-
riály pro tuto výstavu vybral starosta 
Kojetína Jiří Šírek spolu s lokálním 
patriotem Jožkou Bíbrem. V kostele 
Nanebevzetí Panny Marie se ko-
nala v osmnáct hodin tradiční mše 
svatá. Páteční večer ožil Kojetín 
hudbou. Návštěvníci hodů moh-
li navštívit třetí ročník Kojetínské 
kytary na nádvoří VIC Kojetín, kde 
vystoupily kapely King Bee, Relax, 
Hanibal Lecter a LH7.
Pro ty, kteří preferovali jiné žánry, 
byl připraven v restauraci Na Hrázi 
hudební večer a na náměstí v Hos-
půdce U Pedyho vyhrával DJ Jirák. 
Sobota 15. srpna se nesla v sou-
těžním rázu. Od ranních hodin sou-
peřili volejbalisté v areálu sokolské 
zahrady na Turnaji Střední Moravy 
ve volejbalu. Současně se na hřišti 
u stadionu Morava Kojetín konaly 
hasičské závody „O Hodový koláč“. 
V rámci oslav se také otevřela pro 
veřejnost nová Sportovní hala, jejíž 
interiér byl přístupný po celý sobot-
ní i nedělní den. Milovníci harmo-
nik a lidové hudby mohli zavítat do 
Sokolovny Kojetín, kde probíhalo 
od čtrnácti hodin Setkání harmo-
nikářů Vladimíra Pospíšila. Umís-

tění piánových harmonik: 1. místo 
- Jiří Kašpar ze Strachotic, 2. místo 
- Víťa Minařík a Blanka Helisová 
z Kunčic, 3. místo - František Va-
culka z Lovčic. Umístění chroma-
tických harmonik: 1. místo - Fran-
tišek Kapsa z Kroměříže, 2. místo 
- Josef Krupica z Dolních Bojano-
vic, 3. místo - Jan Kuchtíček z Vy-
škova. Umístění heligonek: 1. mís-
to - Katarina a dědko Kubáčkovi 
z Turzovky, 2. místo - Slávka Poniš-
tová z Radôstky a 3. místo - Slávka 
Poništová a Miloško Poništ, taktéž 
z Radôstky na Slovensku. 
O zpestření hodového programu 
se postarali i pracovníci restaura-
ce Na hrázi u Tondy, kde se mohly 
děti povozit na koních a ponících. 
Nezaháleli ani nadšenci z Kromě-
řížské dráhy, o. s., kteří vypravili 
na trati Kojetín-Tovačov motorový 
vůz M131.1454 „Hurvínek“ s vozem 
Blm, v neděli pak třínápravovou 
motorovou lokomotivu T334.0090 
„Rosničku“ a dvojicí vozů „Rybák“ 
řady Be. Večerní hodování umocni-
la taneční zábava se skupinou Axel 
v areálu sokolské zahrady.
V neděli 16. srpna si přišli na své 
všichni obdivovatelé tradic a folkló-
ru. Krátce po deváté hodině ranní 
se od Sokolovny vydal krojovaný 
průvod s jízdou králů směrem na 
Masarykovo náměstí, kde probíhal 
hlavní hodový program, ve kterém 
se divákům předvedly jednotlivé 
národopisné soubory. Do pocho-
du vyhrávala dechová hudba Mo-
ravská Veselka, která měla samo-
statný vstup i v hlavním progra-
mu. Průvod Hanáků dorazil v čele  
s rychtářem Jiřím Minaříkem na rad-
nici, tam už čekal starosta Jiří Šírek 
s hodovým právem. Poté se ko-
jetínští Hanáci odebrali se sta-
rostou a osazenstvem radnice na 
tribunu, kde vykonala chasa vyplá-
cení podle všech právoplatných re-
gulí. Letos byl odměněn ranami na 
„gatě“ europoslanec Jiří Pospíšil 
a tímto byla zahájena i přehlídka již 
zmiňovaných folklórních souborů. 
Mimo domácí Hanáckou besedu 
a Sluníčko vystoupily i přespol-
ní soubory Ječmínek z Chropy-
ně, Kosíř z Kostelce na Hané, 
Mužácký sbor z Kněžpole, Trnka  
z Jeseníku, folklórní soubor a chasa 
z Ořechova a Kopaničár ze Staré-

ho Hrozenkova.
Doprovodnou akcí celého hodové-
ho programu byl i jarmark, který pa-
tří neodmyslitelně ke kojetínským 
hodům. Tak jako v minulých letech 
si přišly na své i děti, pro které byly 
připraveny různé hry a soutěže po-
řádané DDM Kojetín, jízda oblíbe-
ným autovláčkem i pouťové atrak-
ce. Nové náměstí zaplněné diváky 
opět naplno ožilo při odpoledním 
programu, kdy manželé Marek 
a Monika Štecovi předvedli ukázku 
temperamentních latinskoameric-
kých tanců. Následně je vystřídali 
kolegové z Lucky While, ti potěšili 
publikum country tanci v skupi-
novém provedení. Po krátké pře-
stávce se utkali mezi sebou  jedlíci 
pukačů v kategoriích ženy a muži. 
Prvenství obhájili loňští vítězové  
Jaroslava Gruberová z Vrchosla-
vic i celorepublikový jedlík Jaroslav 
Němec.
Další odpolední hodování patřilo jak 
jinak, než hudbě. Na pódiu zazářil 
Pavel Novák se skupinou Family, 
který připomněl, mimo jiné, známé 
i méně známé písně svého otce. 
Pro ty, jenž chtěli pokračovat ve 
folklórním veselí, hrála na nádvo-
ří VIC cimbálová muzika Dubina. 
Pozadu nezůstali ani kojetínští za-
hrádkáři, kteří si připravili pro příz-
nivce flóry výstavu jiřin a sezónních 
výpěstků.
Zlatým hřebem celého dne byla 
pak ostravská kapela Buty v čele 
s frontmenem Radkem Pastrňá-
kem. Posluchači si tak mohli zano-
tovat známé písně jako například 
Vrána, Duj Duj Duj, Krtek nebo De-
máček.
Celý program pak zakončila pop-
-rocková kapela z Přerova Kowall 
Company.

Kojetínské hudební léto

Po hodových oslavách, jako kaž-
dý rok následovalo hudební léto, 
které nabídlo rozmanité hudební 
žánry všem věkovým kategoriím. 
V pondělí nastartovala celotýdenní 
hudební maraton domácí skupi-
na King Bee v čele ze zpěvákem 
a kytaristou Dale B. Williamsem. 
Bluesrocková kapela navodila na 
takřka plném náměstí skvělou at-
mosféru. 
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Kojetínské hody a hudební léto 2015
V úterní do deštivého Kojetína zaví-
tala dechová hudba Šafáři z Hulína. 
I přes komorní obsazení a pouze 
instrumentální podání písní před-
vedli mladí muzikanti, že dechovka 
stále žije a má co říct, když se hraje 
s nadšením a elánem. V sále VIC 
se sešlo kolem sedmdesáti diváků, 
kteří si s chutí zazpívali oblíbené li-
dovky.
Středa patřila českým legendám 
v podání přerovské kapely RE-VOX. 
Ta oslovila posluchače především 
střední generace. V jejím repertoáru 
nechyběly skladby českých protago-
nistů, jako je Václav Neckář, Pavel 
Novák nebo Ivan Hlas. 
Ve čtvrtek zazářily na pódiu ko-
jetínské hvězdy, a to ženy a dívky 
z pěveckého souboru Cantas, jež 
vede už od prvopočátku Zuzana Zi-
fčáková a zároveň doprovází sbo-
rový zpěv hrou na klávesy.  Letos 
si děvčata připravila koncert s ná-
zvem „Hrom aby do tě…“  Jako host 
vystoupila v zápětí country kapela 
Countrio z Hodonína, která zvedla 
diváky ze židlí a náměstí se rázem 
proměnilo v taneční parket.
Závěrečný páteční den hudební-
ho léta přilákal na náměstí rockery 
z Kojetína i dalekého okolí. V pro-
gramu vystoupily čtyři kapely Ker-
vežekson z Prostějova, Made By 
Zero z Uherského Hradiště (nej-
tvrdší metalová kapela v histori 
hudebního léta), Critical Acclaim 
z Přerova a náhradní glam kapela 
- Bad Joker´s Cream z Frýdku-Míst-
ku.
Doufáme, že Kojetínské hudební 
léto nabídlo pestrou směsici všech 
hudebních žánrů a na své si přišli 
všichni, co mají rádi dobrou muziku.

Kojetínské hody a Kojetínské hu-
dební léto opět dostály kvalit měst-
ských slavností. Za to, že proběh-
ly v takovém rozsahu, patří velké 
poděkování všem organizátorům, 
pomocníkům i dobrovolníkům, kteří 
se zapojili, ať již do příprav nebo se 
přímo podíleli na hodovém průběhu 
samotném (MěKS Kojetín, Město 
Kojetín, MěÚ Kojetín, SDH Kojetín, 
Městská policie Kojetín,  Policie ČR, 
Sokol Kojetín,  DDM Kojetín, Kro-
měřížská dráha, Farnost Kojetín, 
Školní jídelna Kojetín, Zahrádkáři 
Kojetín, Hannibal Lecter, Dušan 

Meduna, Antonín Beneš a ostatní).
Velkou pochvalu a obdiv si zaslou-
ží všichni účinkující, bez kterých by 
letní městské oslavy neproběhly. 
Poděkování také náleží Olomouc-
kému kraji a všem sponzorům za 
finanční podporu.
Nashledanou na hodech v roce 
2016!

-miza-
Foto: Jana Večeřová

Navštěvujte webové stránky
Městského kulturního střediska Kojetín

WWW.mekskojetIn.cz
Naleznete zde informace i novinky o kulturním dění a akcích

na Sokolovně, Vzdělávacím a informačním centru, městské knihovně,
městském muzeu i v zájmových souborech...

Dále - Galerii rodáků, pronájmy i všechna čísla Kojetínského zpravodaje...
Najdete nás také na facebooku, tak se přidejte:

* MěKS Kojetín * Vzdělávací a informační centrum Kojetín *
* Městská knihovna Kojetín * Městské muzeum MěKS Kojetín *
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Kojetínské hody a hudební léto 2015

Výstava Archeologické nálezy a náměstí Hasičské závody

Krojovaný průvod

Turnaj ve volejbale XV. setkání harmonikářů

Jízdy motoráčkem Hurvínkem

Ječmínkova jízda králů

Jízdy autovláčkem

Předání hodového práva

Prohlídky nové haly

Kojetínská kytara

Nové pítko na náměstí

Vyplácení europoslance Pospíšila

Hodový jarmark Atrakce pro děti

Soutěže pro děti s „Domečkem“
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Kojetínské hody a hudební léto 2015

Sluníčko DDM Kojetín

Trnka Jeseník

Moravská veselka

Lucky While

Chasa z Ořechova Kopaničár Starý Hrozenkov

Židovský hřbitov

Soutěž v pojídání pukačů

Manželé Štecovi

Pavel Novák a Family

Mužácký sbor z Kněžpola Kosíř Kostelec na Hané

Ječmínek Chropyně

Hanácká beseda Kojetín

Buty KoWall Company
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Kojetínské hody a hudební léto 2015

King Bee Šafáři

Pěvecký soubor Cantas Kojetín

Critical Acclaim

Countrio Hodonín

Made By Zero Bad Joker´s  cream

Re-Vox

Kervežekson

Z akcí MěKS Kojetín...
Prozatímní letní kino
na zkoušku

Už dlouhou dobu koketovalo vede-
ní MěKS Kojetín s myšlenkou vy-
tvoření letního kina. Nádvoří Vzdě-
lávacího a informačního centra 
k tomuto projektu přímo vybízelo. 
Žel Bohu nebylo k uskutečnění to-
hoto snu dostatek technických pro-
středků, které by zaručovaly kva-
litní produkci na úrovni. Ale každá, 
byť i dobrá myšlenka musí uzrát 
aby byla dovedena k dokonalosti.“  
Tak se jednou  sešlo několik chyt-
rých hlav a není tomu náhodou, že 
v jedné nejmenované kojetínské hos-
podě se spojila dobrá myšlenka  se 
schopným a dobře technicky vybave-
ným člověkem. Tímto člověkem nebyl 
nikdo jiný, než Ladislav Polák. A jak 
správně řekla ředitelka MěKS, Hana 
Svačinová, ve své úvodní řeči při ot-
vírání letního kina: „ Když člověk neco 
potřebuje, ide u nás v Uhřičicách do 
Hospody. Tam se nande elektrikář, te-
sař, všecko...“ Toto se potvrdilo i zde 

v Kojetíně. Ladislav Polák ochotně 
zapůjčil svůj dataprojektor, který za-
ručoval kvalitní obraz v dobrém rozli-
šení, zajistil kinematografické plátno, 
které za pomoci zaměstnanců MěKS 
ukotvil a postaral se i o hladký průběh 
promítání filmů na zkoušku. Profesi-
onální ozvučení pak zajistil zvuko-
vý mág Honza Raclavský. Příznivci 
oživlých obrazů se mohli setkat po-
prvé s veřejným promítáním ve stře-
du 19. srpna 2015, kdy proběhl křest 
letního kina filmovou groteskou Bony 
boy domácího Signálu 64. Promítání 
se uskutečnilo i v dalších dnech za 
nemalé účasti diváků, ti povětšinou 
častovali pořadatele otázkou: „Proč 
otvíráme letní kino na sklonku pod-
zimu?“ Tato situace je podmíněna 
tím, že na počátku léta ještě nebyly 
podmínky pro realizaci této myšlenky 
a ona osudová schůzka s nynějšími 
iniciátory se konala až v polovině léta. 
Jsme rádi, že letní kino v Kojetíně 
oslovilo jeho obyvatele a slibujeme, 
že příští rok se bude promítat regu-
lérně již od počátku letního sluno-
vratu.     -miza- Foto: Alena Linder
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Kam za kulturou v Kojetíně

Stálá expozice muzea

ztRAcená tVáŘ hAnÉ
(Ze života na hané)

Dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky, 
keramika, porcelán, sbírky hodin, původní hanácký 

nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena
i improvizovaná hanácká jizba. Koutek

se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie
Gardavské a předměty spojené s lidovými řemesly.

Expozice je oživena krojovanými figurami.
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Výstava ze sbírek Muzea Komenského v Přerově

od LoVců mAmutů k cIhLe
Osud světoznámé archeologické lokality Předmostí

a příběh hrobu, který ji proslavil.
8. června 2015 – 16. října 2015

Galerie Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Neobvyklý název charakterizuje výstavu o výjimečné
archeologické lokalitě, kterou na konci 19. století

proslavil odkryv pohřebiště obsahující
kosterní pozůstatky více než dvaceti jedinců populace

lovců mamutů. Výstava přibližuje dobu působení
známých českých badatelů  i smutný zánik lokality

při těžbě cihlářských surovin.
Návštěvníci se mohou seznámit s životem lovců

z Moravské brány ve světle nových vědeckým bádání
a prohlédnout si originální nálezy.

Výstava ze sbírek Kojetínského muzea

ARcheoLogIckÉ náLezy
kojetínskA

14. srpna 2015 – 16. října 2015
Galerie Vzdělávacího a informačního centra

Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Depozitář Kojetínského muzea skrývá nejeden
archeologický skvost z různých lokalit střední
Moravy např. Předmostí, Mostkovic, Křenovic 

a dalších významných lokalit. Výstava je zaměřena 
na archeologické artefakty z města Kojetína

a zároveň i jeho extravilánu.

Výstava ze sbírek Jiřího Šírka a Josefa Bíbra

PRoměny kojetínskÉho náměstí
14. srpna 2015 – 16. října 2015

Galerie Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Výstava fotografií kojetínského náměstí
- současné Masarykovo náměstí

Časový horizont a proměny náměstí od doby
Rakousko-Uherska, první republiky, protektorátu,

socialismu až po současnost
včetně rozsáhlé renovace 2014 - 2015.

Otevřeno: po – pá 9 –11.30 a 12.30 – 17 hodin,
so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403

Pro milovníky koní
6. hubeRtoVA jízdA kojetín 2015

sobota 17. října 2015 – 10 hodin
Program: 9.30 hodin - sraz jezdců a koní

10.30 hodin - Hubertova jízda
Trasa Hubertovy jízdy: Račová - Včelín

- Myslivecká chata Uhřičice (oběd) - Špalír - Račová
Jsou zajištěny vozy a vlečky pro diváky, kteří po celou dobu

mají možnost sledovat jezdce na koních i zdolávání překážek.
Po příjezdu z vycházky proběhnou soutěže:
hon na lišku, Páni, Amazonky a Barely
Louka za bývalou farmou Račová

Tradiční zářijová akce
eVRoPský týden mobILIty

nAše uLIce - nAše VoLbA
12. – 26. září 2015

Tradičně bohatý program zaměřený na sport, cvičení,
cykloturistiku, kulturu, zdraví, životní prostředí...

Podrobný program jednotlivých akcí na straně 18

Hudební rockový festival
bethRAyeR meAtfLy fest

sobota 24. října 2015 – 17 hodin
BETHRAYER (groove metal/Kojetín - KŘEST DESKY!)

TOTEM (metal/Bukowno (Polsko)
DARK GAMBALLE (crossover/Vyškov)

HAZYDECAY (metal/Olomouc)
HANNIBAL LECTER (metal/Kojetín)

SUNSET TRAIL (metalcore-nu-metal/Olomouc)
LIKE FOOL (crossover/Hodonín)

FORREST JUMP (crossover/Bučovice)
Sokolovna Kojetín

MěKS Kojetín a pěv. soubor Cantas pořádají 6. ročník
setkání PěVeckých souboRů 

kojetín 2015
"s PísnIčkou se mLádne"

sobota 7. listopadu 2015
Program bude doplněn 

z přihlášených pěveckých sborů
Sokolovna Kojetín

Premiéra komedie DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
Roman Vencl & Michaela Doleželová:

když se zhAsne
pátek 20. listopadu 2015 – 19 hodin

Hrají: Marie Němečková, Lucie Němečková,  
Michal Maťo, Jan Nedbal

Režie: Josef Vrána
Sokolovna Kojetín, vstup: 70 Kč

Zeměpisná přednáška pro žáky 2. stupně základních 
škol a studenty gymnázia

PohodáŘI – sRí LAnkA
záŘIVá země s temnýmI zákoutímI

úterý 18. listopadu 2015 – 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín



Kojetínský zpravodaj 9/15

18

Město Kojetín, CSS Kojetín, DDM Kojetín a MěKS Kojetín vás zvou na program
v rámci celorepublikové akce 

eVRoPský týden mobILIty „VybeR - zmeŇ - zkombInuj!“
ve dnech 12. – 26. září 2015

Předběžný program (změny vyhrazeny):

Evropský týden mobility 2015

Sobota 12. září 2015
VoLejbALoVý tuRnAj 
smíšených dRužsteV

„o PoháR mAjIteLe PohŘebního ÚstAVu“
9 hodin – Areál Sokolovny Kojetín

(Sokol Kojetín - oddíl volejbalu)

Sobota 12. září 2015
se stARostou kojetínA nA koLech

PLánoVAnou ARcIbIskuPskou
cykLostezkou do toVAčoVA (15 km)

10 hodin –  sraz účastníků z Kojetínska
na Masarykově náměstí v Kojetíně

Trasa: Kojetín - Sifon Uhřičice - Hospůdka U Orlů Lobodice - Tovačov
Program a občerstvení: Zámek Tovačov – výstup 

na Spanilou věž, táborák, opékání špekáčků,
harmonika a zpěv...

(Město Kojetín, MěKS Kojetín, Město Tovačov, Zámek Tovačov)

12. září - 26. září 2015
VýtVARná soutěž

VybeR – změŇ – zkombInuj!
Informace: DDM Kojetín, Sv. Čecha Kojetín

Pro děti do 15 let. Z výtvarných děl bude uspořádána 
výstava na DDM Kojetín (DDM Kojetín)

Středa 16. září 2015
„udRžujme sI kondIcI“ 

sm systÉm sPInáLní stAbILIzAce 
14 hodin – Víceúčelová klubovna CSS Kojetín
Aktivní zdravotní cvičení s elastickým lanem 

pro odstranění bolestí zad, regeneraci páteře, 
správné držení těla - doporučení pro vaše domácí 

cvičení  (zapojeno i cvičení s flexibary!)
 Povede odborná lektorka Lenka Fasnerová 

z Centra pohybu Olomouc (CSS Kojetín)

Pátek 18. září 2015 
tRAdIční countRy tAnce

s Lucky WhILe
17 hodin - Sál Sokolovny Kojetín

Přijďte si zatančit country tance v kruhu,
čtverylkách a řadách

 (Lucky While MěKS Kojetín)

Pátek 18. září 2015
kAm dojedeš Aneb 

tAjemstVím oPŘedená místA kojetínA 
Cyklistický výlet pro starší děti, spojený s přespáním

v knihovně a strašidelným programem
– variace na Noc s Andersenem pro starší děti

(Městská knihovna MěKS Kojetín)

Neděle 20. září 2015
PohádkoVý Rybník

nA hRázI V kojetíně
14 hodin – Rybník Na Hrázi plný pohádkových bytostí

Start i cíl: Střelnice, Rybník Na Hrázi Kojetín
Registrace soutěžících: 14 – 15 hodin

Startovné: 20 Kč / osoba
(pro děti špekáček na opékání v ceně)

Procházka okolo pohádkového rybníku (Na Hrázi
v Kojetíně), soutěžení a plnění různých úkolů

a nástrah, které pro děti i rodiče připraví
pohádkové postavičky...

Doprovodný program na střelnici: táborák a opékání 
špekáčků, skákací hrad, jízda na ponících, koloběžky, 

střelba ze vzduchovky, malování na obličej,
sladké odměny a sposta další zábavy...

(MěKS Kojetín a DDM Kojetín)

Úterý 22. září 2015 
VýLet nA sV. hostýn 

A bystŘIce Pod hostýnem 
Odjezdy od jednotlivých DPS od 9.30 hodin
 Výjezd zajištěn až k bazilice na sv. Hostýně.

Možnost účasti na mši svaté v 11.15 hodin,
oběd v poutních domech.

Přejezd a návštěva muzea v Bystřici p. H. 
– Nábytek ze sbírek firmy TON a. s.

Účast na akcích je nutno nahlásit do 15. září 2015
na telefonu: 727 813 601, 588 580 108 

Pozor! Počet míst v autobuse je omezen!
(CSS Kojetín)

Pátek 25. září 2015
koLečkIádA Aneb s VětRem o záVod

16 hodin – Prostory u nové haly
Soutěže pro děti, odrážedla, kola a koloběžky

Startovné: 10 Kč (DDM Kojetín)

Pátek 25. září 2015
konceRt dechoVých hudeb

16 hodin – Masarykovo náměstí Kojetín
Vystoupí: MDO (Malý dechový orchestr ZUŠ Kojetín)

Two, Three, Four (Dechový orchestr ZUŠ D-Music 
Chropyně), Chropyňské babky (překvapení podvečera)

(ZUŠ Kojetín)

Sobota 26. září 2015
dRuhá PodVečeRní oRgAnIzoVAná

VyjížĎkA nA koLečkoVých bRusLích
I koLech Po okoLí kojetínA

  17 hodin – Sraz u Stadionu Morava Kojetín
Peloton bruslařů a kolařů bude doprovázet ozvučené 

auto, městská policie, zdravotník, spousta zábavy,
skvělá hudba a pohoda... (MěKS a Sokol Kojetín)
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Z akcí MěKS Kojetín...
Kojetínské muzeum
V měsících březnu až květnu pro-
běhlo stěhování sbírkových předmě-
tů kojetínského muzea z původního 
depozitáře v Husově ulici do nových 
prostor v horní části Polikliniky. Stě-
hování bylo nutné, protože skladova-
cí podmínky v původním depozitáři 
již nevyhovovaly  muzejním normám 
a sbírkové předměty v těchto pod-
mínkách trpěly. Stěhování proběhlo 
za pomoci studentů místního gym-
názia Davida Háse, Davida Dvořáka, 
Jana Tabary, Lukáše Lejnara a bri-
gádníků Jakuba Šírka a Jana Šírka, 
za což jim patří velké poděkování. 
Auto s větším úložným prostorem 
zapůjčil nezištně Aleš Meduna, kte-
rému tímto děkujeme taktéž. V úterý 
30. června navštívili nově otevře-
ný depozitář zastupitelé a starosta 
města Kojetína. Pozvání přijal i pu-
blicista Jiří Tichánek, který byl v mi-
nulosti ředitelem muzea v Kopřivnici. 
Po úvodní řeči ředitelky MěKS Hany 
Svačinové a muzejního pracovníka 
Milana Zahradníka, seznámil Jiří Ti-
chánek  návštěvníky s nejcennějšími 
sbírkovými předměty muzejního fon-
du. O historii a vývoji  Kojetínského 
muzea krátce pohovořil také Fran-

tišek Řezáč, který se řadu let sbír-
kám věnoval a zůstaly díky němu 
uchovány v dobrém stavu. Na závěr 
Milan Zahradník seznámil přítomné  
s jednotlivými fázemi vývoje muzea 
do budoucích let. Sbírky je třeba zin-
ventarizovat, nově zařadit, digitalizo-
vat, permanentně ošetřovat a dopl-
ňovat sbírkový fond o další předměty, 
které i dnes kojetínští do muzea nosí. 
Nezbytnou součástí muzejní struktu-
ry je i vzdělávací činnost (již v měsíci 
červnu proběhly exkurze s výkladem 
pro žáky ZŠ náměstí Míru), práce 
s badateli a muzejními institucemi, 
pořádání výstav a celkové sledování 
nových trendů v tomto oboru.  Ko-
jetínské muzeum čítá přes dvanáct 
tisíc sbírkových předmětů, nachá-
zí se zde vzácné obrazy, předměty 
z oboru etnografie, archeologie, nu-
mismatiky, militárie i cenné doku-
menty a listiny vážící se ke Kojetínu. 
Na závěr bych uvedl krátkou histor-
ku, která mě jako etnografa velmi po-
těšila. Na druhý den po exkurzi žáků 
ze ZŠ náměstí Míru, přišla jedna ze 
žaček i se svými kamarády, kteří vý-
stavu neviděli a chtěli otevřít expozici 
Ztracená tvář Hané. Poté, co jsem je 
pustil dovnitř, zhostila se žačka, která 
viděla expozici den před tím výkladu, 

za který bych se nemusel stydět ani 
já sám. Pověděla kamarádům, co 
nosila hanácká nevěsta na hlavě, jak 
se zpracovával len a že v Kojetíně žili 
a žijí Hanáci, kteří se už sice jinak ob-
lékají, ale pořád jsou to Hanáci. A to 
je jedna z chvilek, kdy si člověk říká, 
že dokud mají mladí zájem o histo-
rii svého kraje a domova, není jeho 
práce zbytečná.                         -miza-

Výstavy v galerii VIC
Kojetín
V rámci Kojetínských hodů byly 
v pátek 14. srpna 2015 slavnostně 
otevřeny dvě výstavy - Archeologické 
nálezy Kojetínska a Proměny kojetín-
ského náměstí.
Depozitář Kojetínského muzea skrý-
vá nejeden archeologický skvost 
z různých lokalit střední Moravy např. 
Předmostí, Mostkovic, Křenovic  
a dalších významných lokalit. Při této 
výstavě se muzejní pracovník Milan 
Zahradník zaměřil přímo na arche-
ologické artefakty z města Kojetína 
a zároveň i jeho extravilánu.
Mezi zajímavé doposud plnohod-
notně neprozkoumané lokality pat-
ří například Křižíky mezi Kojetínem 
a Uhřičicemi, Padělky při cestě z Ko-
jetína na Měrovice, Babiny, které se 
rozprostírají u Křenovic a také kojetín-
ský „Hrádek“, kde stávala středověká 
tvrz, kterou obýval husitský lapka Ha-
vel Drástil.
Výstava mapuje významné nálezy 

od doby kamenné, až po středověk. 
Řada nálezů pochází od soukromých 
dárců, kteří artefakty nacházeli při 
práci na poli, při stavbách komunikací, 
domů a výkopových pracích. Mezi ne-
story, kteří obohatili kojetínské muze-
um, patřili především Ladislav Červin-
ka, Antonín Telička, kojetínský muzej-
ník Max Navrátil a v neposlední řadě 
Jan Vražina, jehož sbírky se v sou-
časné době zpracovávají, ale ukázku 
z jeho sběratelské činnosti můžete 
vidět i zde v sekci věnované kojetín-
skému Hrádku. Mezi cenné exponá-
ty, které zde může návštěvník spatřit, 
patří například nedotčená laténská si-
tula, která byla nalezena v roce 1887 
u prvního strážního domku železniční 
dráhy směrem na Kroměříž, ta doklá-
dá keltské osídlení na Kojetínsku. Za-
jímavý je i osud náhrobku Jana Pivce 
z Hradčan a Klimštejna, jehož část 
(hlava) sloužila původně jako kámen 
v klenbě sklepa a později ji používali 
majitelé domu číslo 35 jako zátěž des-
ky v sudu s kysaným zelím. Význam-
né jsou i středověké nálezy z kojetín-

ského náměstí a ulic Kojetína, které 
dokládají silný ekonomický vzestup 
města v tomto údobí. Archeologická 
část výstavy je doplněna i fotografiemi 
míst, kde byly archeologické artefakty 
nalezeny.
Výstava je doplněna fotografiemi ko-
jetínského náměstí - současné Ma-
sarykovo náměstí. Je zde zachycen 
časový horizont a proměny náměstí 
od doby Rakousko-Uherska, první re-
publiky, protektorátu, socialismu až po 
současnost. Vícero fotografií je věno-
váno renovaci náměstí, která probíha-
la v letech 2014 – 2015.
Výstavy budou otevřeny do 16. říj-
na 2015.                                -miza-
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Z akcí MěKS Kojetín...
Originál panenka
hanačka

Na letošních Kojetínských hodech 
jste si mohli poprvé zakoupit origi-
nál panenku – Hanačku.
Panenky – Hanačky vyrobily pra-
covnice Městského kulturního stře-
diska Kojetín (Jana Nováková, Ka-
teřina Krčmařová, Hana Svačinová, 
Alena Židlíková) - vše na panence 

je ruční výroba - tělo, hlava, nohy, 
ruce, krojové součásti jsou ručně 
šité i vyšívané, hanácký kroj panen-
ky odpovídá skutečnosti...
Každá panenka má svou originál 
cedulku s číslem v pořadí jak byla 
vyrobena, na cedulku vám prodejci 
vypíší i jméno panenky dle vašeho 
přání.
Hanačku si v současné době mů-
žete zakoupit na informacích VIC, 
Masarykovo náměstí 8 za 350 Kč.

TANEČNí KURZy
TANEČNí

PRO STUDENTy
GyMNáZIA KOJETíN

(i studenty jiných škol v okolí)
Každý čtvrtek 17 - 19.30 hodin,

sál Sokolovny Kojetín, cena: 600 Kč/1 účastník
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

TANEČNí SOUBORy
- FOLKLÓRNí TANCE
Národopisný soubor

hanácká beseda
při MěKS Kojetín

Zkoušky každý pátek - 20 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.

Zde se neplatí kurzovné!

- COUNTRy TANCE
Taneční skupina LUCKy WhILE

při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek - 17 hodin,

 Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

INFORMACE A PřIhLáŠKy
Vzdělávací a informační centrum

Masarykovo nám. 8, Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

www.mekskojetin.cz (kurzy)

DIVADELNí SOUBOR
Divadelní soubor

hanácká scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý - 18 hodin,

Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

Kurzy, cvičení, zájmové soubory v Kojetíně v roce 2015-2016

CVIČENí A POhyB
CVIČENí NA BOSU BALANCE

Každé pondělí 18 - 19 hodin 
a každý čtvrtek 18 - 19 hodin

 zahájení: 3. září 2015
sál VIC Kojetín, cvičitelka: Radka Michálková

ZUMBA
Každé pondělí 19 - 20 hodin

Info: http://www.zumbasgabcou.cz
Facebook: Zumba s Gabčou

Cvičitelka: Gabriela Matoušková
sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina

PILáTES ZDRAVOTNí
Každé úterý 19 - 20 hodin

zahájení: 15. září 2015
sál VIC Kojetín, permanentka: 400 Kč

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

CVIČENí S JANOU
Každé úterý 19 - 20 hodin

zahájení 15. září 2015
Malá tělocvična Sokolovny Kojetín

Cvičitelka: Jana Zdráhalová

JAZyKOVÉ KURZy
* JAZyK ANGLICKý

- Začátečníci
učebna Gymnázia Kojetín

Cena: 3.000 Kč (30 lekcí/2 hodiny)
- Pokročilí

učebna Gymnázia Kojetín
Cena: 3.000 Kč (30 lekcí/2 hodiny)

- Konverzace s rodilým mluvčím
pro studenty, učebna Gymnázia Kojetín

- lektor: rodilý mluvčí Jay Davis
Cena: 500 Kč/12 vyučovacích hodin v pololetí

* JAZyK NĚMECKý
* JAZyK RUSKý

* JAZyK FRANCOUZSKý
dle zájmu účastníků

UMĚLECKý SOUBOR
Tvůrčí skupina

Signál 64 při MěKS Kojetín
Pravidelné schůzky každý první pátek

v měsíci - Klubovna Sokolovny Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

PĚVECKý SOUBOR
Pěvecký soubor

Cantas při MěKS Kojetín
Pro všechny co rádi zpívají.

Každou středu od 18.30 hodin, VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

Smotaná hadice
na vodě

V letošním roce opět po roční odml-
ce bojoval divadelní soubor Smota-
ná hadice Křenovice s vlnami řeky 
Moravy na dračích lodích. Jelikož 
soubor už nečítá tolik členek, jako 
tomu bylo před odjezdem na pře-
hlídku do Vysokého, a neobsadil by 
celou dvacítkovou loď, daly se hol-
ky dohromady se svými kamárady 

z uhřičické posádky U9, s kterými 
svorně pádlovaly, co jim síly stačily. 
Hlavním krédem Smotané hadice 
na vodácké dvoudenní akci bylo 
– užít si naplno atmosféru, šetřit 
hlasivky a hlavně dojet ve zdraví až 
k molu... Smotané holky také pod-
pořily děti z dětských domovů 
a odjely čestnou dvoustovku.
Všichni ze Smotané U9 děkují po-
řadatelům z Kanoistiky Kojetín za 
profesionálně zorganizované zá-
vody, za naše krásné neposlední 

umístění, za zázemí, občerstvení 
a gastronomické speciality.
Za rok se těšíme zase!           -svah-
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Centrum sociálních služeb informuje
Malujeme bydlení snů
Když jsme v červnu obdrželi dopis 
od společnosti ORKAprojects, z. s. 
s výzvou o zapojení seniorů nad 60 
let do výtvarné soutěže, neváha-
li jsme ani chvíli, že tuto možnost 
našim seniorům zprostředkujeme. 
Jednalo se o výtvarnou soutěž, je-
jíž téma bylo Bydlení snů. Úkolem 
bylo nakreslit dům nebo byt, v ja-
kém vždy chtěli bydlet. Obrázek 
mohl malovat kolektiv autorů nebo 

jednotlivec. Domov, kde autor/auto-
ři vítězného obrázku bydlí, dostane 
od společnosti velké krmítko pro 
ptáčky. Technika malování, formát 
obrázku i pomůcky, které k tomu 
použili, bylo na každém z 8 zúčast-
něných soutěžících. Těch, kdo si 
troufli obrázek odevzdat a zaslat do 
soutěže nebylo mnoho. Přesto si 
myslíme, že jsou díla s ohledem na 
věk jejich autorů, velmi zdařilá a ur-
čitě nezůstaneme u jedné výtvarné 
soutěže, kde budeme moci prezen-

tovat šikovnost našich seniorů.
A. H.

hrátky s pamětí

Aby i naši senioři prožili letní horké 
dny v pohodě a s nenáročnou volno-
časovou aktivitou, připravili jsme pro 
ně od 2. července hravé „Hrátky s pa-
mětí“ zaměřené opět na trénink dlou-
hodobé i krátkodobé paměti. Vzpomí-
nali jsme při tom na místa, která naši 
senioři během svých dětských let na-

vštěvovali, jak trávili prázdniny, jaké 
aktivity se jim vybaví při slovu „léto“ 
či „prázdniny.“ Zážitky byly mnohdy 
úsměvné i poučné. Podařilo se nám 
nejen pohrát s českým jazykem, ale 
zapojili jsme i matematiku a země-
pis. Odpoledne strávená s našimi 
13 seniory uběhla jako voda a jsme 
rádi, že se vždy najdou klienti, kteří 
pociťují důležitost trénování paměti  
v pokročilém věku.                      A. H.

Léky – víme, co užívá-
me?

I přes vedra, která panovala v mě-
síci srpnu také v našem městě, si 
našlo třináct seniorů a seniorek 
chvíli, aby si přišli poslechnout vel-
mi zajímavou přednášku, kterou si 

pro ně připravila Hana Horáková, 
z Nadačního fondu farmaceutické 
firmy GlaxoSmithKline, z medicín-
ského oddělení.
Kdo očekával nějakou propagaci či 
snad prodej léků této firmy, byl na 
omylu. Paní Horáková se ve svém 
povídání zaměřila na postup, kte-
rým musí projít vývoj nového léku 
od jeho objevení po jeho uvedení 
na trh. 
Ve svém povídání se zmínila  
o úspěších, ke kterým došlo v po-
sledních letech v oblasti inovace lé-
čiv zaměřených na léčbu vředových 
onemocnění zažívacího traktu, sr-
dečních onemocnění, Alzheimero-
vy choroby, HIV/AIDS či astmatu.
Cesta léku od jeho objevení k paci-
entovi prochází dalšími fázemi jako 

je fáze preklinická, klinická, je nutné 
projít procesem registrace, stano-
vením ceny a úhrady až k distribu-
ci. Ač si to mnohdy neuvědomuje-
me jako koncoví uživatelé žehrající 
na vysoké ceny léků v lékárnách, 
je třeba si vždy představit i skuteč-
nost, že vývoj léku trvá v průměru 
12 (někdy i 15) let a je velmi velmi 
nákladný. 
Povídání s paní doktorkou bylo vel-
mi zajímavé, po přednášce násle-
dovaly osobní konzultace přítom-
ných seniorů s dotazy týkajícími se 
léků, které sami užívají. Jsme rádi, 
že nám Nadační fond GSK vyšel 
vstříc a tuto přednášku v našem za-
řízení uskutečnil.

A. H.

Klub seniorů 
v Kojetíně

Rádi bychom prostřednictvím Ko-
jetínského zpravodaje připomněli 
místním seniorům a seniorkám, 
že kdo má chuť a čas popovídat 
si s vrstevníky, vypít si odpolední 
kávu či čaj a prolistovat si oblí-
bený časopis, nemusí být na tyto 
činnosti sám, ale může zavítat do 
Klubu seniorů, který – ač není 

nikým oficiálně organizován – 
existuje v Kojetíně již mnoho let 
a své útočiště má již mnoho let 

v prostorách Centra sociálních 
služeb Kojetín, příspěvkové orga-
nizaci, konkrétně ve Víceúčelové 
klubovně (vchod z Husovy uli-
ce). Kdo tedy máte chuť udělat si  
dvakrát za týden procházku, a to 
v pondělí a ve čtvrtek a posedět 
se svými vrstevníky vždy od 14 
do 16 hodin, stačí přijít, zazvonit 
na klubovnu a rozšířit skromné 
řady těchto seniorů. 
Jste mezi ně srdečně zváni!

A. H.
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Centrum sociálních služeb informuje

středa 16. září 2015 ve 14 hodin
Víceúčelová klubovna CSS Kojetín

„udRžujme sI kondIcI“ 
– SM systém spinální stabilizace 

– aktivní zdravotní cvičení 
s elastickým lanem 

pro odstranění bolestí zad, 
regeneraci páteře, 
správné držení těla 

– doporučení 
pro vaše domácí cvičení 

(zapojeno i cvičení s flexibary!)
 – povede odborná lektorka 

Lenka Fasnerová 
z Centra pohybu Olomouc. 

Aktivity CSS Kojetín v rámci ETM
Centrum sociálních služeb Kojetín, p. o. srdečně zve mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín 

na akce konané k Evropskému týdnu mobility 16. – 22. září 2015 
 letošní téma: „Vyber. Změň. Zkombinuj.“

Poradna pro seniory

Centrum soci-
álních služeb 
Kojetín, p. o. 
zaregistrova-
la od 1. srpna 
2015 novou 
sociální služ-
bu, a sice Po-

radnu pro seniory.
Poslání poradny: 
Bezplatně podporovat uživatele 
prostřednictvím kvalifikovaného so-
ciálního pracovníka v tom, aby znali 
svá práva a povinnosti, uměli účin-
ně vyjádřit své potřeby a požadav-
ky, byli schopni řešit svou nepřízni-
vou sociální situaci vlastními silami. 

Podporovat a pomáhat osobám pe-
čujícím o staré a nemocné lidi. 
hlavním cílem poradny je pomá-
hat uživatelům služby zvýšit jejich 
dovednosti, znalosti a právní pově-
domí.  
Cílová skupina: 
* senioři - věková kategorie – mlad-
ší senioři (65 – 80 let),
starší senioři (nad 80 let),
* osoby v krizi – pro rodinné pe-
čující a profesionální pečovatele  
o seniory. 
Forma poskytování: 
* terénní 
* ambulantní (osobní, telefonický 
či písemný kontakt).
Zásady poskytování sociální 
služby:
Poradna pracuje na principech bez-

platnosti, diskrétnosti, nezávislosti, 
nestrannosti a respektu k uživateli. 
Působnost a dostupnost služby: 
město Kojetín a místní části Popův-
ky a Kovalovice
Provozní doba poradny:
- terénní služba: středa: 12 - 17 hodin
- ambulantní služba:
 středa: 7 - 11.30 hodin,
 pátek: 7 - 11.30 hodin a 12 - 14 hodin
Služby poradny jsou poskytová-
ny zcela zdarma.
Adresa poradny: Centrum sociál-
ních služeb Kojetín, p. o., nám. Dr. 
E. Beneše 3, 752 01 Kojetín.
Obracet se můžete na pracovnici 
poradny na tel. číslech: 581 762 
282, mobil 792 310 357, případně 
581 761 484, email: poradna@
css.kojetin.cz

úterý 22. září 2015 v 9.30 hodin
VýLet nA sv. hostýn 

a do městskÉho muzeA 
v bystŘIcI Pod hostýnem 
– nábytek ze sbírek firmy TON a. s.

 Pro zájemce bude vypraven autobus s odjezdy 
od jednotlivých DPS. Výjezd zajištěn až k bazilice 

na sv. Hostýně. Možnost účasti na mši svaté 
v 11.15 hodin,   oběd v poutních domech.
Poté odjezd do muzea v Bystřici p. H.

 Předpokládaný návrat v 16 hodin.
Účast na akcích je nutno nahlásit 

na telefonu:  727 813 601, 588 580 108 
případně své paní pečovatelce do úterý 15. září 2015. 

Pozor! Počet míst v autobuse je omezen!

Inzerce

,

,
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DůM SVATÉhO JOSEFA
 CENTRUM DENNíCh SLUžEB PRO SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNíM POSTIžENíM

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 Září
PRO VŠEChNy SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNíM POSTIžENíM

Charita Kojetín

Pátek 18. září 2015 
od 10 hodin

PRomítání 
fILmu  

o žIVotě 
tučŇáků

Máte rádi přírodu? 
Připravili jsme pro 

vás promítání 
přírodovědného snímku 

o životě tučňáků, 
jejich dojemné péči o mláďata  

i náročných životních
 podmínkách pro přežití.

Čtvrtek 24. září 2015 od 9 hodin
mše sVAtá 

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince. 

Pátek 25. září 2015
Těšíme se na vás na Masarykově 

náměstí v Kojetíně!
Zveme Vás na tradiční 

den chARIty 
spojený s prodejní výstavou 

výrobků všech uživatelů Charity, 
měřením tlaku a prezentací so-
ciálních služeb všech zařízení 

Charity Kojetín.

zdRAVotní cVIčení 
- bude od září probíhat 

opět pravidelně 
v úterý a v pátek od 9 hodin 

v tělocvičně 
v Domě sv. Josefa. 

Cena za jednu 
lekci je 20 Kč.

Možnost 
i cvičení 

na rotopedu  
a masáži 

na masážním křesle.

Církev Československá husitská

Program setkání v září 2015
NáBOžENSKá OBEC KOJETíN A TOVAČOV

6. 9. 2015 (neděle)
RODINNÉ BOhOSLUžBy

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

13. 9. 2015 (neděle)
BOhOSLUžBy

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

17. 9. 2015 (čtvrtek)
BIBLICKá hODINA
od 16.00 hodin na faře

„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“  Žalm 103,1-2

20. 9. 2015 (neděle)
BOhOSLUžBy

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

24. 9. 2015 (čtvrtek)
BIBLICKá hODINA
od 16.00 hodin na faře

27. 9. 2014 
(neděle Sv. knížete Václava)

SLAVNOSTNí BOhOSLUžBy
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

 „Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“  1. list Petrův 5,7

Pokračujeme v našich tradičních 
setkávání:
- „biblické hodiny“ budou pokra-
čovat každý čtvrtek na faře (v Hu-
sově ul. 796, kancelář v přízemí). 
Začínáme ve čtvrtek 17. září 2015 
od 16 hodin,
- v průběhu září opět začnou hodiny 
„duchovní výchovy“ na faře, ho-
diny povede br. kazatel Jiří Pleva.
Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání: 
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-

dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v Klubovně Modlitebny.  
Středa: Klub dětí a mládeže „Dob-
rá zpráva“ v Klubovně Modlitebny 
(vždy 1. středa v měsíci). 
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé 
v Husově sboru (vždy 1. středa 
v měsíci). 
Čtvrtek: Biblická hodina s besedou 
na faře v kanceláři. 
Neděle: Bohoslužby ve sboru  
(1. neděle v měsíci - rodinné bo-

hoslužby, po jejich skončení násle-
duje tradiční „nedělní škola“ pro 
děti a mládež).
Připravujeme: Jednou za měsíc 
v pátek* chceme pořádat zvláštní 
setkání k promítání biblicko-histo-
rických filmů s křesťanskou téma-
tikou. Zbývá doladit poslední drob-
nost. Zapůjčení promítačky… 
Jednou za měsíc v sobotu* by-
chom se scházeli k přednášce 
z křesťanské mystiky a duchovní 
vědy. 
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Církev Československá husitská
*Podrobnosti již brzy na našich 
webových stránkách.
Oznámení: Farní úřad CČSH  
v Kojetíně (Husova 796., kancelář  
v přízemí) je k dispozici členům  
i veřejnosti od pondělí do středy od  
9 do 15 hodin. Jinak dle dohody. Vo-
lejte laskavě na tel. č. 777 706 511 
nebo pište na email: ccsh.kojetin@
centrum.cz
Dne 27. srpna 2015 započala dal-
ší rekonstrukce našich památek. 
Letos oprava střechy fary. Rekon-
strukce je realizována díky progra-
mu ORP (Obnova památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností), za podpory města Kojetí-
na a z pokladny NO. Jen opaková-
ní: Obě budovy Husův sbor (bývalá 
synagoga) a fara (bývalý rabínský 
dům) jsou od r. 1947 ve vlastnic-
tví naší husitské obce v Kojetíně. 
Jediným problémem jejich provo-
zování a opravování je nedostatek 
finančních prostředků. Všechny re-
konstrukce jsou pod dohledem odd. 
památkové péče MMPr (magistrátu 
města Přerova) a NPÚ (Národního 
památkové ústavu v Olomouci).
Všechna naše setkávání jsou pří-
stupná členům i veřejnosti. 
Po dobu obřadů jsou prostory sbo-
ru nepřístupné k prohlídce, máte-li 
zájem o prohlídku sboru (synago-
gy), kontaktujte předem farní úřad 
či Vzdělávací a informační centrum 
Kojetín, Masarykovo náměstí 8. 
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální 

data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského Zpravodaje. 
„Prosím, abyste se milovali, dob-
rých násilím tlačiti nedali a pravdy 
každému přáli.“ mistr Jan Hus.
Mistr Jan hus - scénické oratori-
um Richarda Pachmana

S c é n i c k é 
o r a t o r i u m 
Mistr Jan 
Hus psal 
Richard Pa-
chman jako 
autor hudby  
a tex-

tů na motivy Husových kázání  
a jeho korespondence od roku 2003.  
V červnu 2005 mělo v režii Ireny 
Žantovské premiéru v Praze. „Před-
stavení provádí písněmi a herecký-
mi vstupy diváka Husovým životem 
a seznamuje ho s jeho osobností,  
s jeho myšlenkami a postoji. Ora-
torium žije svým životem už deset 
let v několika verzích – od velké 
scénické, přes komorní, kterou pre-
zentuji sám společně se zpěvačkou  
a herečkou Ditou Hořínkovou, až 
po přednáškové koncerty pro zá-
kladní školy. Jsem rád, že v roce 
600. výročí upálení Jana Husa mo-
hou diváci toto představení vidět 
ve dvaceti místech,“ říká Richard 
Pachman, který napsal oratorium 
po studiu patnácti knih o této his-
torické osobnosti, a velkou inspira-
cí mu byla korespondence z knihy 
Sto dopisů Jana Husy. Texty písní 

i herecké vstupy jsou ve většině 
míst upravená Husova kázání, jeho 
myšlenky a obsahy jeho dopisů  
z Kostnice. Představení obsahuje 
kromě původní Pachmanovy tvor-
by tři středověké duchovní písně.  
U dvou z nich je spoluautorem textů 
sám Jan Hus. Průvodním motivem 
oratoria je skladba Neodvolám, jejíž 
text vznikl jako přebásnění předpo-
sledního Husova dopisu psaného  
v kostnickém žaláři v noci z 5. na 6. 
července 1415.
Richard Pachman je skladatel du-
chovní a muzikálové hudby, zpě-
vák, spisovatel a malíř, který od 
roku 1993 vydal 31 alb, napsal  
šest knih a své olejomalby prezen-
toval na 85 výstavách v České re-
publice, v Belgii, Holandsku a na 
Slovensku. Od roku 2014 je rovněž 
moderátorem Českého rozhlasu 
Dvojka.
V současnosti vychází album Mistr 
Jan Hus 2015, které obsahuje vý-
běr písní z oratoria v podání větši-
ny z těch, kteří se objeví na scéně 
ve velké verzi (Richard Pachman, 
Dita Hořínková, Tomáš Petřík, Ilona 
Csáková, Andrej Beneš, Komorní 
sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra  
a další). Na CD jsou i citace Huso-
vých textů v podání Kamily Mouč-
kové. Album vychází jako CD i jako 
vynilové LP.

www.richardpachman.cz
www.facebook.com/janhus2015

Dobrou zprávou je, že pan Richard 
Pachman přijede letos i k nám do 
Kojetína.                            Jiří Pleva

Ze sportu
Barbora Zatloukalová 
stříbrná na MČR!

Nově zrekonstruovaný vítkovický 
stadion hostil v sobotu 20. a v ne-
děli 21. června 2015 juniorské  
a dorostenecké Mistrovství České 
republiky v atletice. Gigant, jak se 
této akci přezdívá, se ani letos ne-
obešel bez přerovské výpravy. Pět 
atletů a atletek SK Přerov o sobě 
dalo se čtyřmi finálovými účastmi 
pořádně vědět.
Až na nejvyšší příčky pohlížela ju-
niorka Barbora Zatloukalová. V na-
bité konkurenci v soutěži koulařek 

nakonec obsadila cenné druhé mís-
to (letos na halovém MČR byla čtvr-
tá) a z Ostravy si tak odvezla zatím 
svůj nejlepší atletický výsledek. Na 
této soutěži předvedla výkon 11,85 
m, ale už dříve, na 2. kole II. ligy 
mužů a žen, překonala jak dvanác-
timetrovou hranici, tak přerovský 
rekord v kategorii žen do 22 let 
(12,38 m). Na ten absolutní přerov-
ský jí schází už jen 9 cm a věřím, že 
ho ještě v letošní sezóně překoná.
Startovala také v hodu oštěpem, 
když o necelý metr zaostala za 
svým osobním rekordem z letošní-
ho května. Také v této soutěži se 
podívala do finále a umístila se na 

osmé příčce (34,07 m).
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Ze sportu

Dvacátý titul 
mistra republiky

Mistrovství České republiky na 
umělém kanále v Račicích se kona-
lo za velkého vedra a pro kanoisty 
také za nepříjemného a měnícího 
se větru. Jedním z těch, kteří se 
dokázali úspěšně poprat s překáž-
kami, byl člen SK Morava Kojetín 
Zdeněk Ševčík. V kategorii kanoí 
jednotlivců na tisíc metrů a ve vě-
kové kategorii nad šedesát let zcela 
jasně zvítězil s náskokem 12 vteřin 
nad druhým v pořadí. Další soupeři 
pak dojeli s daleko větší ztrátou. 
Pro Zdeňka Ševčíka to byl již v po-
řadí dvacátý titul mistra republiky. 
Poprvé zvítězil spolu s parťákem 
Milošem Řezníčkem v Praze na Vl-
tavě již v roce 1964. Bylo to neče-
kané vítězství, navíc v konkurenci 
35 deblkanoí. Již další rok připojili 
v Jablonci dvě naprosto suverénní 
první místa na trati 500 i 5 000 me-
trů. Po přechodu mezi dospělé se 
hned v prvním roce dokázali prosa-
dit a vybojovat dvě osmá místa. 
Mezi seniory pak dokázali v roce 
1981 obsadit druhé místo v mara-
tonu, který se jel na Malém Duna-
ji z Kolárova do Jahodné a měřil 
42 195 metrů. 
Kojetínský kanoista Zdeněk Ševčík 

pak ještě s Ladislavem Oulehlou 
doplnil svoji sbírku medaili třetím 
místem na MR dospělých na trati 
10 000 m. 
Další mistrovské tituly se mu daří 
získávat v kategorii veteránů, ten 
zatím poslední na Mistovství Ev-
ropy v maratonu, Slovinsko, jezero 
Bohinj.
V překrásném prostředí slovin-
ských hor, pod mohutnou horou Tri-
glav se konalo mistrovství Evropy 
v kanoistickém maratonu. Zúčastnil 
se i Zdeněk Ševčík, který dokázal 
zvítězit nad svými soupeři na trati 
15,9 km. Vzhledem k dosaženému 
času 1hod 48 min se pořadatelům 
nepodařilo dobře změřit trať. Určitě 
byl závod delší než 18 km. Běžně 
v tréninku se kojetínský kanoista 
dostává na trati 10 km pod jednu 
hodinu. Při loňském ME v Piešťa-
nech na trati 15 km byl jeho dosa-
žený čas 1 hod. 28min. Mistrovství 
Evropy v Bohinji se jelo na nezvykle 
trojúhelníkové trati a otáčky se toči-
ly doprava.
Start závodu 17 singl kanoistů byl 
dramatický, neboť se každý snažil 
získat co nejvýhodnější pozici před 
otáčkou, která byla pouhých 650 m 
po startu. Díky výbornému startu 
táhl Zdeněk Ševčík celé pravé kří-
dlo závodního pole kupředu a před 
otáčkou se pak zařadil mezi přední 

maratonce na průběžném 7. místě. 
Pořadatelé sloučili věkové katego-
rie a tak startovali čtyřicátníci spo-
lu s nejstaršími. Teprve po druhém 
kole z celkových pěti okruhů mlad-
ší kanoisté běželi v každém kole 
přeběh a starší účastníci jeli pouze 
bez přeběhu. Přesto na trati vznika-
ly riskantní situace, když navíc na 
okruh odstartovaly ještě kajakářky. 
Přestože bylo dost dramatických 
momentů, tak k nedobrovolnému 
koupání nedošlo.
Tempo, kterým Zdeněk Ševčík ab-
solvoval maratonský závod, bylo 
dostačující, aby v cíli měl odstup od 
druhého Petera Liksaye z Maďar-
ska 1:32 min.
Blahopřejeme k jubilejnímu titulu 
a přejeme další úspěchy v tomto 
náročném sportovním odvětví!

S použitím podkladů 
Zdeňka Ševčíka zpracoval 

Jiří Šírek

Rekordní volejbalové 
turnaje v Kojetíně

V sobotu 8. srpna 2015 uspořádal 
oddíl volejbalu TJ Sokol Kojetín již 
9. ročník volejbalového turnaje žen 
O hanácký vdolek. Tohoto turna-
je se zúčastnilo „rekordních“ šest 
družstev z Moravy. Po urputných 
bojích ve dvou tříčlenných skupi-
nách se hrálo ve čtyřčlenném vyřa-
zovacím pavouku, ze kterého vze-
šlo následující pořadí:
1. TJ Ostrava juniorky,
2. TJ Sokol Šlapanice,
3. Volejbal Vyškov juniorky,
4. TJ Ostrava kadetky,
5. TJ Poruba juniorky,
6. TJ Ostrava „B“ kadetky.
Nejlepšími hráčkami byly vyhodno-
ceny: Eva Kadlecová ze Šlapanic a 
Kamila Slatinská z Ostravy - junior-
ky.

O hodové sobotě 15. srpna 2015 se 
odehrály mužské turnaje, a to 38. 
ročník Turnaje Střední Moravy (1. 
třída) a 9. ročník Memoriálu Micha-
la Staňka (2. třída). Těchto turnajů 
se zúčastnilo 22 družstev z Čech, 
Moravy a Slovenska. Rovným dí-
lem byla tato družstva rozdělena 
po jedenácti do každé výkonnost-
ní třídy. V každé výkonnostní třídě 
se hrálo ve třech skupinách a poté 
v osmičlenných pavoucích. Vítěz-
ství v Turnaji Střední Moravy obhá-
jilo družstvo VSC Fatra Zlín, 2. mís-
to vybojovala Zbrojovka Brno, 3. se 
umístil VK KDS Šport Košice. Nej-
lepšími hráči této třídy byli vyhod-
noceni Matěj Uchytil z VSC Fatra 
Zlín a Luboš Smrčina ze Zbrojovky 
Brno. V memoriálu Michala Staňka 
bylo pořadí následující: 1. místo vy-
bojovali hráči z týmu NaŠrot (Pře-
rov), 2. místo obsadilo družstvo  
s názvem Retro Olomouc a 3. mís-

to obsadil TJ Sokol Brno - Komárov.  
I v této třídě byli vyhodnoceni nej-
lepší hráči z družstva Retro Olo-
mouc Josef Pecháček a z vítězné-
ho to byl Vilém Raška.
Na závěr bych chtěl poděkovat za 
spolupráci Městskému kulturnímu 
středisku, volejbalovému družstvu 
žáků TJ Sokol Kojetín, jejich trené-
rům, členům oddílu volejbalu a Evě 
Staňkové za hodnotné ceny do tur-
naje.

Za oddíl volejbalu
Zdeněk Novák
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Ze sportu
Invaze rychlostní kano-
istiky na Račický kanál

Po úspěšném vystoupení našich 
mladých „rychlostních kanoistů“ na 
domácím Moravském poháru na-
skočili rovnýma nohama do přípra-
vy na další významný počin a tím 
je Český pohár v Račicích. Tady se 
naši benjamínci a benjamínky před-
staví na tratích 200, 500 a 1000 m.
Již samotný odjezd do areálu Račic-
kého závodiště prověřil psychickou 
odolnost našich trenérů. Ptáte se 
proč? Domluvené auto se nepodaři-
lo přistavit ve smluvený čas (čtvrtek 
16 hodin), ale až v náhradním termí-
nu - pátek  půl sedmé. To znamena-
lo, že první závod absolvoval, ač ne-
dobrovolně, Mira Kapoun, který měl 
za úkol dopravit naše „borce“ do Ra-
čic tak, aby stihli závody v 11.20 ho-
din. Kdo Mirka zná, ví, že se s touto 
výzvou popral, auto skučelo, vrzalo, 
místy dokonce překročilo svůj vlast-
ní stín. Možná trochu se štěstím, ale 
dorazili jsme na místo včas. Žádné 
dlouhé okounění, rychle chystat 
stan, ti co mají závody na dosah, na-
chystat lodě a hurá na vodu. Račice 
třeste se, Kojetín už je tady!

Páteční sklizeň
...jinak se to snad ani nazvat nedá. 
Jako první naskočil na Račický ka-
nál Jirka Novotný alias Novoťas, na 
trať 200 m a s přehledem dojel na 
druhém místě a postoupil do finále, 
deset minut po něm je na staru Mira 
Kapoun ml. a situace se opakuje, 
druhé místo se ztrátou dvou desetin 
a finále to jistí. Začátek jako hrom 
a to nejlepší teprve mělo přijít. Blíží 
se 11.28 hodin a na vodě v zákleku 
Tonda Hrabal a před sebou rozjezd 
na 1000 m, start a za necelých pět 
minut Toník s úsměvem na tváři 
protíná cílovou lajnu s náskokem 
třinácti vteřin. Není prostor na od-
dech, protože na start najíždí Ton-
dovo mladší dvojče náš Jirka „Bivoj“ 
Minařík. S přehledem jemu vlastním 
postup z prvního místa do finále,  
i když tentokráte mu na záda funěl 
přerovský Večerka. Další na řadě 
„debl“ K2 benjamínky 500 m a v něm 
Peťka Jurečková s přerovskou (ješ-
tě loni Kojetín) Eliškou Jurečkovou, 
nervozita veliká, ale světe div se, 

ZLATO! To musely holky z Chomu-
tova prskat. Další jízda, tentokráte 
benjamínky B+C na 500 m, tady 
máme také želízko v ohni (na vodě) 
Kačka Bartáková společně s Leo-
nou Hejcmanovou (Olomouc). Když 
se daří, tak se daří, holky si dojely 
pro bronzovou medaili. Děckám 
otrnulo, běhají, dělají blbostičky, 
odvážnější se jdou smočit, na start 
čeká Ondra Zendulka. Konečně 
14.15 hodin a před Ondrou 1000 m, 
projíždí cílem jako sedmý za 5.06  
a postupuje do finále tři. Kde jsou klu-
ci? Všichni svorně nachystaní k po-
vzbuzování, protože je tu K2B+C 
500 m a tam sehraná dvojka Pavel 
Kapoun a Ondra Hirsh (Olomouc). 
Ready, Set, Goo! Kluci vyrazili  jako 
když do žita střelí a cílem proletěli 
s dostatečným náskokem, takže co? 
No přece další zlatá „placka“. Pavlík 
v cíli a Mira na startu, rozjížďka ben-
jamínci A na 200 m. Mirek kamenná 
tvář, ale uvnitř to v něm bouří, start 
a šrumec může začít, je to tam, po-
stup do finále z prvního místa. Bra-
vo! Další rozjížďka v této kategorii 
a v ní neposeda Novoťas, škoda,  
o malý kousek pátý, do velkého fi-
nále postupují první tři, Jirka tedy do 
finále dva. A máme tady finále C1 na 
1000m a Tondu Hrabala, tak co dá 
to? Zopakuje rozjížďku? To všechno 
probublávalo hlavou trenérům i kum-
pánům z oddílu, prostě jde se fandit 
a čím hlasitěji tím lépe. Tonda má 
formu jako hrom, zlatá to jistí a čas 
ještě o 12sekund rychlejší,  hned po 
něm Jiřa, klaka opět jak má být. Tak 
se ukaž chlape! Nesmělé úsměvy, 
dívčí část přihlížejícího publika je  
u vytržení, stejně jako Tonda i Jirka 
zopakoval rozjížďku a tahá z kanálu 
zlato. Další závod tentokráte Ond-
rův boj ve finále 3 na 1000 m, tak 
jim to teď ukaž . Tentokráte je to již 
Ondra tak jak ho známe, první místo 
a finálový čas si vylepšil o 15 vte-
řin, škoda jen, že mu to tak nejelo 
o chvilku dřív. Nevadí. Finále F2 200 
m a na startu Novoťas, dojíždí třetí 
ve stejném čase jako v rozjížďkách. 
Pomalu se schyluje ke konci prvního 
závodního dne, ale to ještě na finá-
le čeká Mira Kapoun, zlepšení času  
o dvě vteřiny, ale tentokráte se před 
něj přesmykl Valsa Radek (TSE)  
a pro  Miru zůstává „pouze“ stříbro 
(co by jiní za něj dali). V pět nastu-

puje na strat odchovankyně Kojetína 
Nikola Malá na C1 200 m a taky se 
jí daří, bronzová medaile. A jsou tu 
poslední dva závody s naší účas-
tí, debl K2 benjamínky A na 500 m  
a tady máme Makynu (Markéta Úleh-
lová) společně s Anežkou Lohndor-
fovou (Litovel), holky mají těžký zá-
vod, ale Makyna je bojovnice a silou 
přímo nadlidskou táhne loď do cíle, 
je z toho páté místo, ale holky se ne-
mají za co stydět. Závěrečnou třeš-
ničku za úspěšným pátečním dnem 
je finále C2 dorostenci na 1000 m, to 
znamená dvojka Zalubil, Hrabal na 
start. Kdo sledoval Piešťanskou re-
gatu ví, čeho jsou tihle kluci schop-
ni a nesmí se divit, oběma klubům, 
že očekávání jsou veliká. No jistě! 
S rutinou starých mazáků si utrhli 
další medaili a opět zlato. Po těchto 
pro nás velmi příjemných okamži-
cích seženeme celou smečku a jde 
se na večeři. Potom volná zábava, 
ale v mezích normy, protože sobota 
čeká a my s ní.

Sobota - Den zvratů, ale pořád je 
co brát aneb Krasojízda pokraču-
je
V sobotu se probouzíme do nádher-
ně prosluněného dne, ze spacáků 
trošku rozlámaní, ale plni očekává-
ní, zda-li se té naší „omladině“ pove-
de aspoň tak dobře jako včera. Vím, 
říká se „Kdo chce moc, nemá nic“, 
ale to by jste kolem sebe nesměli 
mít kluky Tondu, Jirku, Mirka, Ondru, 
Novoťase, kteří se škádlí a rozebíra-
jí každou jízdu, nic si nedarují. Jako 
první z našich jde do rozjížďky Jirka 
C1 500 m, postup z prvního místa 
do finále, čekali jsme vůbec něco ji-
ného? Deset minut po Jirkovi, krouží 
na vodě Tonda rozjížďka na 500m, 
tentokráte mu los do rozjížďky vybral 
i kolegu z deblu Jirku Zalubila, téměř 
bratrovražedný souboj. Oba kluci 
v pohodě postupují do finále, Tonda 
z prvního a Jirka ze druhého místa. 
Takže velmi vydařený začátek dne, 
příjemné sluníčko, osvěžení ve vod-
ní lázni, děcka si to užívají plnými 
doušky, jen abychom je stíhali včas 
vytahovat na závody. Benjamínky A 
200 m a Makyna na startovní čáře, 
držíme pěsti, tentokrát to musí vyjít. 
Od finále nás dělí pověstný chlou-
pek, dojíždí čtvrtá, ale to nic, kvali-
fikovala se do další mezijízdy a tam 
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se rozhodne. Chvilka klidu a na ho-
lení se chystá dvojička Mira Kapoun 
a Vojta Macháček což znamená, že 
K2 benjamínci A na start 200m.Tato 
dvojka v čase 2:22 postupuje, ale 
nikoliv z druhého místa jak by zavá-
děla ta čísla, ale z prvního rovnou 
do finále. K1 200 m benjamínky B to 
nás zajímá, jak se s tím popere náš 
„plaváček“ Peťka Jurečková, proti 
své zkušenější deblistce Elišce Ju-
rečkové z Přerova. Závod je to jako 
hrom, Peťa tahá, seč ji síly stačí, ze 
břehu létají pokyny „Zaber!“, „Napni 
ty ruce“ což značí, že Aleš je někde 
nablízku a sním i morální podpora, 
podařilo se, Peťka je druhá, bere 
stříbro a na Elišku zůstává „jenom“ 
bronz. Euforie ještě neodezněla a na 
startu je ve své mezijízdě Makyna, 
no tak holka pojeď, to dáš. To snad 
není ani pravda, závod jak má být, 
holky do toho jdou naplno, špičky se 
přetahují sem a tam, hlasivky dostá-
vají pořádně zabrat. Tak jak to skon-
čilo? Makyna je třetí? Chvíle napětí, 
čtvrtá, finále nám utíká o tři desetiny 
sekundy. Nic se nedá dělat, takže 
ještě je tu šance na slušný čas ve 
finále dva. Obdobně jako Makča  je 
na tom Ondra, čeká ho rozjížďka, ale 
proti sobě má kluky o rok starší, o to 
by ani nešlo, jenže o ni jsou i dvakrát 
takový jako Ondra. Bojuj, to dáš! Nic 
jiného snad ani nemohl očekávat, že 
uslyší, protože děcka se povzbuzují 
navzájem a dávají do toho všechno, 
Mira Kapoun už pomalu ani nemluví, 
Aleš a Petra do toho nemají daleko. 
Ondra končí vzadu na osmém místě 
a to znamená, že pojede už jen ve 
finále tři. Chtělo by to nějak nabudit 
ty naše borce, podaří se to Nikole na 
C2 500 m?! „No jistě“, dojíždějí třetí, 
berou bronz. Čekání na další me-
dailový úspěch pokračuje, teď je ta 
pravá chvíle, protože do finále míří 
Mira Kapoun s Vojtou Macháčkem 
a ti se umí porvat. Takže finále K2 
benjamínci A na 500 m a na startu 
dravci ze Sparty, Děčína, Jablon-
ce, USK, Ostrožské, TSE a PPL, 
to bude hon. Goou a jede se, Miró-
óó, Vojtóóó, stříbro je naše. Zřejmě 
pod dojmem skvělé jízdy se dařilo i 
Makyně ve finále dva, kde dojela na 
třetím místě. Kolem břehu nastává 
rozruch, kumulace dívčin se stup-
ňuje a to nemůže znamenat nic jiné-
ho, než to že se na start blíží naše 

„atraktivní“ medailová naděje Tonda 
Hrabal ve finále C1 500 m. Nastá-
vá čas splněných přání, Tondovi se 
splnil medailový sen, holčinám sen  
o pohledu na „šik“ chlapce a nás 
hřeje další zlatá. K1 benjamínky 
C 200 m a v něm naše Kačka, na 
dvoustovku si moc nevěří, ale mam-
ka se jí snaží motivovat „Kačenko 
musíš to nakopnout a drabat na 
plno po celou dobu“ a protože je to 
holka poslušná a šikovná, jede, co 
to dá, dokonce se to druhé místo 
přibližuje, ale dvoustovka má pouze 
200 m a tak chybí kousek v podobě 
čtyř desetin ke stříbru, ale jsme spo-
kojeni za bronz, myslím, že všichni. 
K1 benjamínci C a Pavel Kapoun, 
pohodář. „Tak co Pavle dáš to?“. Co 
byste čekali za odpověď?“Možná“, 
„Uvidíme“, chyba lávky jednoznačně 
„Jo“. A jak řekl, tak udělal, na krku 
se mu houpá další zlatá. No a zá-
věr patří mistrům, aspoň tak se to 
říká. Do bloků najel Jirka Minařík, 
pětistovko třes se, je tu náš BIVOJ - 
Jiřa a to budeš „kókat“ jak tě „odělá“. 
Jiřa zase vyučoval a co jiného by si 
zasloužil za takovou lekci než zlato, 
rychle z lodi vystrečovat, protože za 
chvíli ho čeká ještě finále v deblu. 
Finále tři K1 žáci 500 m a Ondra ve 
startovacím bloku, teď už je to jen 
závod s časem, medaile jsou rozdě-
leny, dojíždí šestý ve slušném čase, 
i když umí i lépe. Poslední, pro nás 
dramatický závod C2 Minařík, Hatlák 
a trať 1000 m. Po startovním povelu 
se naše loď povážlivě zhoupla, co 
to? Jirka zabral tak, že zlomil pádlo 
(hlavičku). Závod je ztracen proletě-
lo hlavou bezpočtu lidí, ale to by ne-
byl náš BIVOJ. Ani nevíme jak, pro-
stě nějak to pádlo chytil, aby mohl jet  
a začala stíhací jízda (na pohled ni-
jak přesvědčivá, Aleš ví své, málem 
ho trefilo), po excelentním výkonu 
dojeli na nádherném, druhém místě, 
klobouk dolů, tady kluci ukázali co 
je to ten pravý sportovní duch. Una-
vený, ale spokojený, závod má za 
sebou. Teď ovšem začíná práce pro 
Aleše, který běhá a shání nějakého 
dobrovolníka, který by mu půjčil pád-
lo do nedělních soubojů. A sobota je 
za námi, myslím, že vrásky na če-
lech trenérů ostatních klubů nejsou 
vyvolány předpovědí počasí, ale tím 
jak je malý klub z Kojetína válcuje ve 
velkém. Dobrou noc a zítra ahoj.

Když neví, jak na nás, přivolají 
bouřky a zimu. Dnešní probuzení 
do chladného deštivého dne neby-
lo nic moc. Pohled na zamračené 
nebe ani nesliboval nějakou výraz-
nou změnu. Hurá na snídani ať se 
zahřejeme teplým čajem a trošku ro-
zeženem chmury. Na pohodě nepři-
dala ani informace, že start závodu 
se posunuje o jednu hodinu (počasí  
a technický problém na startu). No 
nic, nějak se s tím musíme popaso-
vat. Los první jízdy v neděli padl na 
Ondru Zendulku, 200 m žáci K1, po-
slední možnost medailového sběru, 
tentokrát to Ondra napálil, ale cílová 
fotka je nemilosrdná, nepostupuje 
do finále o čtyři setiny, čeká ho zase 
nepopulární finále dva. Dalším že-
lízkem v rozjížďce na 200 m je na 
C1 Tonda Hrabal, po jeho skvělých 
jízdách se už nic jiného než postup 
nečeká, postupuje z prvního místa. 
S vypůjčeným hlinikovým pádlem 
nastupuje Jirka Minařík na stejnou 
trať a rovněž s přehledem postupuje 
do finále. Tak a blíží se první velký 
závod, závod s číslem 267 - 1000 m 
benjamínky A s hromadným startem. 
Pole závodnic čítá 20holek a mezi 
nimi se samotinká tísní naše Markét-
ka v záplavě „čehůnů“. Tak Maky po-
jeď a ukaž jim jak se jezdí na Mora-
vě. Makyna nevyhrála, ale v záplavě 
lodí se ani neztratila, slušné sedmé 
místo. A další hromadný start, ten-
tokráte benjamínci 2005 - 2007 na 
1000m (64 lodí) a tady máme taky 
své koně, krom Pavla Kapouna na-
stupuje ještě Tomáš Kapoun, naše 
tajná zbraň. Je úsměvné jak si Tomí-
ka poměřují ostatní kluci, je to tako-
vé „tintítko“ ale se srdcem lva, jen ať 
zůstávají v blažené nevědomosti. Už 
loni jim Tomík ukázal, že závodit umí 
a spoustě konkurentů ukázal záda. 
Sami jsme zvědaví, jak to dopadne. 
Posledních sto padesát metrů, řev  
a povzbuzování nezná mezí, a jak 
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pak by ne, když Pavel jede na dru-
hém a Tomík předvádí strhující jíz-
du, kdy zdolává jednoho soupeře 
za druhým, ještě se stihne podívat 
kolem sebe a s úsměvem na tváří 
protíná cílovou čáru na fantastickém 
šestém místě. Ten kluk zaslouží me-
tál. Výborně!  Nastupuje Mirek Ka-
poun na 1000 m Benjamínci A poda-
ří se mu navázat na skvělé výkony 
bratrů? Je to téměř neuvěřitelné, 
Mirek dojíždí na druhém místě v na-
prosto totožném čase jako Pavel 
(to je bomba, a pak, že nejsou pro-
vázáni). A máme tady Benjamínky  
C na 1000 m a tady v poli 27 účast-
nic i naše Kačka Bartáková. Ta se 
na tento závod hodně těšila, proto-
že minule skončila druhá a chtěla 
stříbro obhájit, pomyšlení na lepší 
umístění ji kazila jen vyhlídka, že 
s ní jede „Kukačka“(tak říkají Karo-
líně Kukačkové z UNL). Káťa zajela 
skvěle, nejen, že obhájila stříbro, ale 
podařilo se jí vylepšit si minulý čas 
o sedmnáct vteřin a to je slušný vý-
kon. Blahopřejeme za krásné druhé 
místo. Všechno to velké hemžení na 
chvíli přerušuje finále žáků na C1  
a to značí, že Jiřa se svým půjče-
ným pádlem (tímto děkujem p. Řez-
níčkovi) nastupuje na své poslední 
vystoupení. Je radost na něj koukat 
jak si to se svým nezaměnitelným 
silovým stylem hrne vpřed a postup-
ně se vzdaluje všem ostatním až do 
vítězného cíle. Kdepak „holenci“ ten 
se jen tak nedá, musíte ještě potré-
novat abyste mohli měřit síly s našim 
dříčem. Hladina kanálu se opět plní 
mladými benjamínkami tentokráte 
skupiny B, blíží se hromadný start 
a Peťa Jurečková jako skryté poupě 
čeká na svou příležitost. Bylo vidět, 
že se holka snažila a pomalu se blí-
žila ke třetímu místu, v patách jako 
stín se ji držela Eliška Jurečková 
z Přerova, ale jeden rychlý pohled 
vzad a Magda Petráčková z Cho-
mutova odhalila blížící se nebezpe-
čí, sebrala zbytky sil a do lajny se 
kopla na třetím místě. Nepopulární 
bramborová tedy zůstala Peťce. Po 
děvčatech školou povinných nastu-
puje eskadra dorostenek na C1 500 
m v čele s Nikolou Malou, tentokráte 
se blýskla a dojela na druhém místě. 
Tečkou za šampionátem pro naše 
borce je finále C2 200 m s Tondou 
Hrabalem a Jirkou Zalubilem. Tohle 

duo si zjevně nechtělo pokazit skóre 
a na závod se připravovalo s plným 
nasazením, rozcvička, lehké rozjetí 
a start. Zase zlato!
Hanáci mohli plesat, protože domů 
vezli takovou porci cenných kovů, 
až hlava přecházela. Takhle naše 
„skvadra azura“ sebrala vítr z pla-
chet nejednomu adeptovi vod-
ních sportů z daleko věhlasnějších  
a profesionálněji vybavených klubů. 
Jen ať vidí jak se to u nás na Mora-
vě (doslova na Moravě)dělá, pokud 
budou mít zájem tak jim třeba naše 
trenérská trojka Krejčiřík, Zendul-

ka, Kapoun za nějakou tu finanční 
injekci poradí, ale jak je znám ti by 
se pro „děcka“ rozkrájeli. Jen tak dál  
a houšť, sportovních úspěchů není 
nikdy dost a zviditelnění taky není 
na škodu.
Ještě jednou díky všem: Tonda Hra-
bal, Jirka Minařík, Nikola Malá, Ondra 
Zendulka, Mirek Kapoun, Pavel Ka-
poun, Tomáš Kapoun, Jirka Novotný, 
Peťa Jurečková, Markéta Úlehlová, 
Kačka Bartáková + realizační tým 
Aleš Zendulka, Mira Kapoun st., Pet-
ra Bartáková a na dálku Franta Krej-
čiřík.                            Martin Barták

VýSLEDKy MISTROVSTVí ČR V RyChLOSTNí KANOISTICE 
konané na dráze v Račicích ve dnech 30. 7. – 2. 8. 2015

Výsledky z posledních kontrolních závodů ukázaly, že mladé naděje 
Kanoistiky Kojetín mohou přinést úspěch, který na tak velké akci v historii 

oddílu nepamatuje. Posuďte sami:

Mistry České republiky pro rok 2015 se stali:
Jiří Minařík C1 žáci 200 m, 500 m a 1000 m
Antonín Hrabal C1 dci 200 m
Antonín Hrabal  – Jiří Zalubil Jiří /ONV/ C2 dci  500 m ,1000 m
Hrabal – Zalubil – Franěk – Holenda C4 dci 1000 m
Kateřina Bartáková K1 benjamínky /C/ 200 a 500 m
Pavel Kapoun K1 benjamínci  200 m
Jaroslav Mucha C1 veteráni /E/ 200 m
Miroslav Kapoun st. K1 veteráni 200 m

Stříbrné medaile získali:
Antonín Hrabal – Jiří Zalubil /ONV/ C2 junioři 200 m
Nikola Malá – Johanka Tulachová /TSE/ C2 ženy 500 m
Petra Jurečková K1 benjamínky 500 m
Pavel Kapoun – Ondřej Hirsch /OLO/ K2 benjamínci /B+C/ 1000 m
Miroslav Kapoun – Vojtěch Macháček /PRV/ K2 benjamínci A 1000 m 
Pavel Kapoun K1 benjamínci 500 m
Jaroslav Mucha C1 veteráni 1000 m
Jiří Minařík + spol. Přerov a ONV C4 žáci 1000 m
Eliška Jurečková – Radka Opltová /KVS/ C2 dorostenky 200 m, 500 m
Jiří Minařík – David Hatlák /ONV/ C2 žáci 1000 m

Bronzové medaile získali:
Miroslav Kapoun ml. K1 benjamínci A 200 m
Nikola Malá C1 ženy 500 m
Nikola Malá – Johanka Tulachová /TSE/ C2 ženy 200 m

Antonín Hrabal byl nominován na závod Olympijských her nadějí 25. až 
27. září 2015 v Polském Bydgošti. Nikola Malá byla nominována na Mist-
rovství Evropy juniorů 16. až 20. září 2015 v Rumunském Bascovu. Všem 
závodníkům srdečně gratuluji, a děkuji za vzornou reprezentaci Kojetínské 
Kanoistiky.

Práce trenérů byla znát, technika pádlování se zlepšila, rychlostně i vytr-
valostně se naši závodníci pohybovali vždy mezi nejlepšími. Za tuto práci 
děkujeme Františku Krejčiříkovi, Aleši Zendulkovi a Miroslavu Kapounovi.

Miroslav Polišenský a Aleš Zendulka
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Devátý ročník festivalu 
dračích lodí „Draci na 
hané“

V závěru oslav kojetínských hodů 
proběhl v sobotu a v neděli 22.  
a 23. srpna 2015 devátý festival 
dračích lodí. 
V letošním ročníku startovalo cel-
kem 34 posádek a novinkou byl 
start malých dračích lodí jinak zva-
ných „desítky“.  Soutěžilo se v ka-
tegoriích Fun, GP, Dračice. Závod 
Dětských domovů byl určen pro ve-
řejnost, kdy zakoupením lístku na 
závod mohl každý divák podpořit 
finančně děti z dětských domovů. 
V letošním roce jsme dětské domo-
vy podpořily finanční částkou 4450 
Kč. 
V sobotu se soutěžilo na tratích 200 
m a 1000 m v neděli pak dokončily 
závod na 200 m kategorie, „Fun“, 
Dračice a „Open.  
V soutěži velkých lodí se na trati 
200 metrů umístili na medailových 
pozicích v kategorii:

GP
1. místo: Šk Dračia legia Tn, 
2. místo: Akord,
3. místo: Brněnští draci.
Fun
1. místo: Kojetín oldies revival,
2. místo: Noemova archa,
3. místo: Hybrid dragons.
Dračice
1. místo: Heparinky,
2. místo: Dračice z radnice,
3. místo: Hraďačky.
V soutěži malých lodí se na trati 
200 metrů umístili na medailových 
pozicích v kategoriích:
Open
1. místo: Šk Dračia legia Tn,
2. místo: Sokol,
3. místo: Nautilus.
Dračice
1. místo: Nautilus,
2. místo: Zelení Baroni - dračice,
3. místo: Najády.
Kompletní výsledky všech závodů 
jsou k dispozici na webových strán-
kách – www.kanoistikakojetín.es-
tranky.cz. 
Do pořádání závodů se zapojili 
všichni členové oddílu a svou dob-

rovolnou prací připravili podmínky 
pro pěkné sportovní zážitky všech 
účastníků závodů. Věříme, že fes-
tival splnil očekávání všech zá-
vodníků a svou účastí nás podpoří  
i v dalších letech.

Za Kanoistiku Kojetín Pavel Válek

TJ Sokol Kojetín - SPV rozpis cvičebních hodin na rok 2015/2016

Začínáme cvičit v pondělí 7. září 2015!
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Divadelní představení
ds smotAná hAdIce kŘenoVIce
Viliam klimáček: nízkotučný žIVot

(NEJíM, NEžIJU, NEMILUJU)
Režie: Jakub Šírek a Hana Svačinová

Hrají: Ilona Pospíšilová, Emílie Vránová,
Martina Večerková, Hana Svačinová,
Veronika Pospíšilová/Alice Ohlídalová

Chropyně: čtvrtek 10. září 2015 - 19 hodin
Tovačov: neděle 13. září 2015 - 17 hodin
Mistřín: sobota 24. října 2015 - 19 hodin

Kroměříž:  čtvrtek 19. listopadu 2015 - 19 hodin
Přerov: sobota 21. listopadu 2015 - 19 hodin

Poslankyně trpící bulimií, redaktorka vydavatelství naučné 
literatury a psychicky narušená pokladní v supermarketu

se potkávají v redukčním sanatoriu se zpřísněnou
kontrolou tuků, glycidů a mastných kyselin. Účastní se tu 

kurzu hubnutí pod vedením přísné koučky...
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OPRAVy A PRODEJ

šIcích 
stRojů

VŠECh DRUhů 
MOŽNO 

I U VÁS DOMA

PetR 
dVoŘák

TELEFON: 
603 213 856

zAhRAdnIctVí
mIRVALd oto
bezměRoV 12

Oznamuje zákazníkům 
zahájení podzimní sezóny

Nabízíme:
- macešky velkokvěté 10 Kč/Ks
- macešky drobnokvěté 10 Kč/Ks
- vřesy 30 Kč/Ks

- chryzantémy (různých barev a velikostí)

- okrasné tykvičky, kapusty
- věnečky různých velikostí 

(šiškové, slaměnkové aj.)

Příjem objednávek na dušičkovou vazbu.

Vykupujeme chvojí - stříbrný smrk, jedle
(po dohodě stromy i pokácíme)

telefon: 604 285 312 
nebo 732 923 591

Těšíme se na vaši návštěvu!

Otevírací doba: 
po - pá: 8 - 16 hodin
       so: 8 - 11 hodin

Dne 19. srpna 2015 jsme si připomněli 2. smutné výročí úmrtí

pana Josefa Přecechtěla
S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami a vnoučata

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Vzpomínka
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Vítání občánků

V sobotu 25. července 2015 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Foto: J. VečeřováBlahopřejeme! 
Ladislav Polák

Oznámení

Vzpomínky

Dne 1. července 2015 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí

Jiřinky Benkové
S láskou vzpomíná syn Tomášek, Vilém a jeho rodina

Dne 7. července 2015 oslavila krásných 80 let
 

paní Anna havlíčková
 

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás však 2. srpna 2015 po krátké, 
ale těžké nemoci navždy opustila

Vzpomínají manžel, dcera s rodinou a pravnoučátka Martínek, Michaelka a Kubíček 

Klára huječková Sabina Juráčková Barbora Pěnčíková

Dne 30. srpna 2015 uplynulo 1. smutné výročí úmrtí 

paní Marie Uhýrkové
S láskou vzpomíná manžel Zdeněk s rodinou

Dne 10. září 2015 si připomínáme páté smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr, synovec a vnuk

Pavel Zedníček
S úctou a láskou vzpomínají rodiče Miroslava a Pavel Zedníčkovi, bratr Lukáš, 

prarodiče a celá rodina, za blízké přátele Edita a kamarádi

Vzpomínka na Tebe stále bolí. Ta bolest v srdci se nikdy nezahojí.
Nad ránem, ještě než slunce zemi zaplavilo,Tvé srdce se náhle zastavilo.

Odešel jsi tiše s noční tmou,Sám jen s bolestí svou.
Dny, týdny, měsíce rychle plynou,Nikdy však nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 20. září 2015 to bude 10 let, 
co nás náhle ve věku 54 let opustil náš tatínek, manžel a dědeček

pan Zdeněk Zaoral
Stále vzpomínají manželka Vlasta, dcera Denisa s rodinou, 

synové Zdeněk, Michal a Tomáš s rodinami


