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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO KOJETÍN
Hlavní účel: Zajišťování kulturních
a duchovních hodnot, podpora zájmových uměleckých aktivit a společenského života občanů.
Tato činnost je zajišťována v těchto
budovách:
● Sokolovna, náměstí Republiky 1033
● Vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo náměstí 8,
● Depozitář muzea, Husova ulice 64,
● Depozitář muzea, Poliklinika Kojetín,
● Kulturní dům v Kovalovicích.
MěKS Kojetín své hlavní i vedlejší
činnosti dle zřizovací listiny vyvíjí
na těchto pracovištích a v těchto
hlavních oblastech:
● Kulturní středisko (kulturní, společenské, tradiční, sportovní i výchovné
akce, kurzy, zprostředkovatelská činnost),
● Vzdělávací a informační centrum
(informační centrum, expozice muzea,
výstavy v galerii, pronájmy, výlep plakátů, propagace),
● Městská knihovna (dvě oddělení,
středisko),
● Městské muzeum (výstavy, expozice, besedy, správa sbírek, depozitář,
expozice),
● Letní kino (letní provoz na nádvoří
VIC),
● Zřizování souborů zájmové umělecké činnosti - národopis, tanec, divadlo, zpěv a umění,
● Publikační a vydavatelská činnost - Kojetínský zpravodaj (činnost
publikační a vydavatelská),
● Propagační a reklamní činnost
(webové stránky, propagační předměty).
I. KULTURNÍ STŘEDISKO:
Organizování, pořádání:
● koncertů, divadelních představení,
komorních pořadů,
● pořadů a akcí pro děti, mládež
i dospělé,
● divadelního předplatného „Divadlo
žije! aneb Neseďte doma...“,
● významné kulturní akce města - postupová divadelní přehlídka
Divadelní Kojetín, Kojetínské hody
a Kojetínské kulturní léto (hudební
a filmové), Vánoce v Kojetíně,
● pořádání akcí tradičních - Hanácké
bál, Vodění medvěda a pochovávání
basy, Stavění a kácení mája, Pohádkový rybník, Brány do staréch časů na
Hané, Pěvecké setkání „S písničkou

se mládne“, Rozsvícení vánočního
stromu, Vánoce na Hané...,
● klubová činnost a hudební festivaly,
● kurzů pohybových a tanečních,
● propagační činnost,
● publikační činnost,
● zprostředkovatelská činnost,
● vedení organizace, ekonomický úsek...
II. VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM:
● Turistické informační centrum s týdenní otevírací dobou po - pá od 9 do
17 hodin, v letních měsících čeven
– srpen včetně sobot a nedělí,
● turismus a cestovní ruch,
● kopírování, tisk,
● galerie VIC a expozice muzea
– vystavy,
● výlep plakátů,
● pronájmy nebytových prostor,
● propagační činnost...
III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA:
● knihovnické a informační služby,
● výpůjční činnost ve dvou odděleních
(dětském a dospělém) s internetem
pro veřejnost,
● regionální funkce pro devět místních
knihoven (Kovalovice, Polkovice, Uhřičice, Měrovice, Troubky, Stříbrnice,
Oplocany, Lobodice a Křenovice),
● akvizice a zpracování knižního fondu,
● kulturně vzdělávací činnost - informační lekce, přednášky, besedy
a akce pro děti a dospělé...
IV. MĚSTSKÉ MUZEUM
KOJETÍNSKA:
● správa, údržba, inventarizace a digitalizace sbírkových fondů depozitáře,
● výstavnictví, expozice muzea,
● badatelství, konzervování a restaurování muzejních sbírek,
● osvětová činnost,
● publikační činnost...
V. LETNÍ KINO:
● Kojetínské filmové léto (filmové produkce pro dospělé i děti).
VI. ZŘIZOVÁNÍ SOUBORŮ
ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI:
● Dětský národopisný soubor „Sluníčko“,
● Národopisný soubor „Kordulka“,
● Národopisný soubor „Hanácká beseda“,
● Country taneční skupina „Lucky
While“,
● Dětská divadelní skupina „Mimoni“,
● Divadelní soubor „Hanácká scéna“,
● Příležitostná divadelní skupina při
MěKS Kojetín hrající jen u vánočního
stromu „Vedle jak ten smrk“,
● Pěvecký soubor „Cantas“,
● Tvůrčí skupina „Signál 64“.

VII. PUBLIKAČNÍ A VYDAVATELSKÁ
ČINNOST:
● měsíčník Kojetínský zpravodaj (11 čísel),
● přehlídkový časopis Divadelní Koječák (5-6 čísel),
● vydávání pohlednic, publikací, knih
či brožur s přidělením ISBN...
VIII. PROPAGAČNÍ A REKLAMNÍ
ČINNOST:
● propagační předměty - Kojetín, turismus,
● plakáty, letáky, brožury,
● webové stránky, facebook, rajče...

IX. VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST

● specializovaný maloobchod,
● pronájmy nebytových prostor,
● občerstvení.

SPOLUPRÁCE:
Při uskutečňování kulturních akcí
v roce 2021 MěKS dobře spolupracovalo s Městem Kojetín, Městským
úřadem Kojetín, místními školami,
Domem dětí a mládeže v Kojetíně,
Centrem sociálních služeb v Kojetíně,
dobrovolnými hasiči, místními organizacemi, sportovními oddíly, hudebníky
a ostatními subjekty ve městě.
Chod MěKS Kojetín zajišťovali v roce
2020 tito pracovníci (10 úvazků):
1. Hana Svačinová - ředitelka,
2. Kateřina Lýsková - programově kulturní pracovník, pokladník
3. Kateřina Pastyříková - ekonomka,
4. Jana Nováková - správce Sokolovny,
úklid, osvětlovač-zvukař (úvazek 0,8)
5. Jitka Lorencová - vedoucí knihovny,
6. Alena Fíková - 0,5 knihovník, 0,5 regionální funkce,
7. Ivana Kusáková - 0,5 knihovník,
0,5 regionální funkce,
8. Milan Zahradník - osoba pověřená
plnou mocí, správce depozitáře, kurátor sbírkových fondů,
9. Zuzana Dočkalová - informační pracovník (od 1. 5. 2021 mateřská dovolená) Adéla Krchňáková (od 5. 5. 2021),
10. Jarmila Látalová - správce VIC, úklid
VIC, knihovny a depozitáře muzea.
V roce 2021 bylo uzavřeno 47 dohod
o provedení práce převážně na pomocné a odborné práce - víkendové
informační práce v letním období, průvodcovské a uvaděčské práce, lepení
plakátů, zvučení a osvětlení, úklidové
a pomocné práce, redakční práce na
KZ, moderování, divadelní, hudební
a taneční vystoupení, porotci MČR
v tancích...
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
I. Kulturní středisko
● Organizování, pořádání
kulturních a společ. akcí
● Pořádání významných
kulturních akcí města
● Pořádání akcí tradičních
● Klubová činnost
a hudební festivaly
● Kurzovní činnost
● Propagační činnost
● Publikační činnost
● Zprostředkovatelská činnost
● Vedení organizace

II. Vzdělávací
a informační centrum

III. Městská knihovna

IV. Městské muzeum

● Knihovnické
a informační služby

● Správa, údržba,
inventarizace a digitalizace
sbírkových fondů depozitáře

● Turistické informační
centrum s internetem
pro veřejnost
● Kopírování, tisk
● Prodej suvenýrů
● Průvodcovské služby
● Židovský hřbitov
● Galerie VIC
● Expozice muzea
● Výlep plakátů
● Pronájmy
nebytových prostor
● Propagační činnost

● Regionální funkce
pro devět místních knihoven

● Kulturně vzdělávací
činnost

● Publikační činnost

V. Letní kino
nádvoří VIC

VI. Soubory zájmové
umělecké činnosti

VII. Publikační
a vydavatelská činnost

VIII. Propagační
a reklamní činnost

● Kojetínské
filmové léto
filmové produkce
pro dospělé i děti
v měsících květen–září

● Národopis:
„Sluníčko“, „Kordulka“,
„Hanácká beseda“

● Kojetínský zpravodaj

● Propagační předměty

● Divadelní Koječák

● Plakáty, letáky, brožury

● Publikace, knihy, brožury

● Webové stránky

● ISBN

● Facebook, Rajče

● Tanec: „Lucky While“
● Divadlo:
„Mimoni“, „Hanácká scéna“,
„Vedle jak ten smrk“

● Výpůjční činnost
ve dvou odděleních
s internetem pro veřejnost

● Akvizice a zpracování
knižního fondu

● Akviziční činnost
● Expozice muzea
● Výstavnictví
● Badatelství, konzervování
a restaurování sbírek
● Osvětová činnost

● Zpěv: „Cantas“
● Umění: „Signál 64“

IX. Vedlejší
doplňková činnost
Specializovaný
maloobchod
● Prodej na VIC
● Kopírování

Pronájmy nebytových
prostor

● Vzdělávací a informační
centrum
● Husova ulice - sklady
● KD Kovalovice
dle ceníku pronájmů
Půjčovna kostýmů, krojů
a inventáře

Poskytování občerstvení
včetně lihovin
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I. KULTURNÍ STŘEDISKO
1. Zajišťování a pořádání kulturních a společenských akcí
VÝČET KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH, SPOROTVNÍCH AKCÍ A ČINNOST V ROCE 2021
● 1. ledna - 24. května 2021
Zrušení všech plánovaných akcí
včetně plesové sezóny, Divadelního
Kojetína včetně druhého náhradního termínu v květnu, z důvodu
protiepidemických opatření pandemie Covid-19 do odvolání, uzavření
všech budov MěKS Kojetín
● 18. ledna - 21. března 2021
Výroba dřevěných skříněk, podstavců a polic v galerii VIC - plánovaná
výstava o technice
● 13. února 2021
Vodění medvěda v Bezměrově
● 1. března 2021
Distribuce respirátorů kojetínským
seniorům
● 13., 18. března 2021
Úmrtí a pohřeb
„Sokolnice“ Marty Vaculové
● 1. dubna - 30. září 2021
Pohádková stezka na Cholerák
● 12. dubna 2021
Konec nouzového stavu
● 19. dubna - 25. května 2021
Loutková okýnka na VIC Kojetín
● 7. května 2021
75. výročí od konce druhé světové
války - položení květin
● 10. května - 21. května 2021
Výroba sochy vodníka
na Biocentrum Kojetín
● 24. května 2021
Rozvolnění mimořádných opatření
● 28. května - 2. července 2021
Výstava: Boleslav Leinert
Retrospektiva
● 1. června 2021
Dětský den na náměstí
● červen - srpen 2021
Kojetínské kulturní léto 2021
● 23. června 2021
Hudební léto (1): Polygon rock
● 26. a 27. června 2021
Dvoudenní soustředění Mimoňů
na zámečku v Kovalovicích
● 30. června 2021
Filmové léto pro děti (1):
Princezna zakletá v čase
● 2. července 2021
Filmové léto (2): Štěstí je krásná věc
● 3. července 2021
Pomoc
tornádem
zasaženému
Hodonínsku - Hrušky

● 7. července 2021
Filmové léto (3): Ženská pomsta
● 9. července 2021
Filmové léto (4): Bourák
● 12. července - 17. září 2021
Výstava Když Haná voní perníkem
(Dana Holmanová)
● 14. července 2021
Hudební léto (2): Hudba pro pamětníky - bývalí zpěváci a zpěvačky
orchestru Diskant
● 21. července 2021
Filmové léto pro děti (5):
Addamsova rodina
● 27. července 2021
Převoz sochy vodníka
na Biocentrum Kojetín
● 28. července 2021
Filmové léto (6): Bábovky
● 30. července 2021
Hudební léto (3):
Cimbálová muzika Bača
● 3. srpna 2021
Schůzka Hodového výboru
● 4. srpna 2021
Hudební léto (4): Ondra a Kačka
● 11. srpna 2021
Filmové léto (7): Tichý společník
● 13. - 15. srpen 2021
Kojetínské hody 2021
(Perutě, Michal Hrůza místo plánované
Hany Zagorové)
● 18. srpna 2021
Filmové léto (8): Matky
● 20. srpna 2021
Hudební léto (5): Kojetínská kytara:
Olovan, Pow, Inception off Fall, bubeník Matěj Buriánek, Lucie Matějčková
a Dale Williams, Relax-Therapy, IQ
opice
● 25. srpna 2021
Filmové léto (9): Šarlatán
● 27. - 28. srpna 2021
Slavnosti piva Kojetín 2021
(pomoc s propagací)
● 30. srpna 2021
Filmové léto pro děti (10):
Ježek Sonic
● 3. září 2021
První muzejní noc
● 4. září 2021
Mistrovství ČR v deseti tancích
Kojetín 2021

● 8. září 2021
Filmové léto (11):
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
● 8. září - 24. listopadu 2021
Taneční kurz pro studenty
(bohužel závěrečná taneční kolona zrušena)
● 16. září 2021
Opava
- nákup starodávného mandlu
● 24. září - 12. listopadu 2021
Výstava: Signál 64 - Opět společně
● 3. října 2021
Dětský sbor Tligáček
„Sestoupil anděl z nebe“
na Masarykově náměstí
● 5. října 2021
Večer s Pamětí národa
● 8. - 9. října 2021
Brána do staréch časů na Hané
● 13. října 2021
Školení osvětlovací a zvukové
aparatury na Sokolovně
● 14. října 2021
Divadlo: Bordel na ministerstvu
- DS Hanácká scéna Kojetín
● 20. října 2021
Prodloužená tanečních
● 27. října 2021
Divadlo: Jedno jaro v Paříži
aneb Krvavá Henrieta
- Divadlo Stodola
● 4. listopadu 2021
Celodenní konference O tradiční
lidové kultuře na Hané v Kroměříži
● 17. listopadu 2021
Celodenní soustředění Mimoňů
na Sokolovně
● 18. listopadu 2021
Divadlo: Tonka Šibenice
- DS Hostivice
● 19. - 21. listopadu 2021
Zájezd Karlovy Vary - Oslavy šedesátin divadla Déčko, Noc divadel
● 25. listopadu 2021
Divadlo: Slečna Julie
- Divadelní studio „V“ Brno
● od 26. listopadu 2021
Mimořádné opatření:
Omezení a rušení některých plánovaných akcí (divadelní představení,
kurzy tanečních, kroužky, zkoušky zájmových souborů, adventní a vánoční
akce...)
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Zajišťování a pořádání kulturních a společenských akcí
● 26. listopadu - 31. prosince 2021
Vánoce v K♥jetíně
(stánek na náměstí)
● 26. listopadu 2021
Neoficiální rozsvícení vánočního
stromu na náměstí
(atmosféru vykouzlil sníh, v 18 hodin
vypnutí elektřiny v celém Kojetíně)

● 26. prosince - 21. prosince 2021
Výstava: Betlémy
● 30. listopadu 2021 - 10. ledna 2022
Kojecké betlém na náměstí
● 5. prosince 2021
Návštěvy domácností: Mikuláš, anděl a čerti

● 13. - 17. prosince 2021
Vánoce na Hané (oživly tradice)
● 22. a 23. prosince 2021
Betlémské světlo Skauti Kojetín
● 24. prosince 2021
Štědrovečerní vyhrávání z balkonu
VIC Kojetín: Dechový kvintet bývalých žáků ZUŠ Kojetín
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Zajišťování a pořádání kulturních a společenských akcí
● 1. dubna - 30. září 2021
Pohádková stezka na Cholerák
Jaro je symbolem nového života, naděje a lásky. Teplé slunečné počasí, po pochmurné zimě, láká k procházkám v okolí, kde můžeme pozorovat probouzející se faunu
s flórou. Abychom procházky po přírodě trochu zpestřili, rozhodli jsme se instalovat k lokalitě lidově zvané „Cholerák“ několik cedulí s různými úkoly tak, aby
zaměstnaly dětem nejen hlavu, ale i tělo. Pohádková stezka začíná u polní cesty
za vepřínem, prochází kolem památníku obětem cholery v roce 1831 a končí
u Předního a Zadního rybníku, kde se můžou setkat milovníci přírody například
s lyskou černou, labutí velkou a mnoha dalšími obyvateli tohoto malebného zákoutí. Při této pohádkové vycházce si můžou nejmenší například zaskákat panáka, pokořit překážkovou dráhu, zaházet si kroužky či šiškami na kýžený cíl, utkat
se se švihadlem, či si vzpomenout na některou z pohádek, zazpívat si písničku
a navíc se něco dozvědět o správném chování v přírodě. Samozřejmě si tyto
dovednosti mohou vyzkoušet a víme, že tak i činí, ti dříve narození. Tuto stezku
jsme realizovali na začátku dubna a k našemu milému překvapení se za dobu
až do října zachovaly všechny herní prvky takřka nedotčené, což v dnešní době
není vůbec samozřejmostí a utvrdilo nás to ve víře, že si lidé ještě umí vážit práce
a snahy druhých.
● 7. května 2021
75. výročí od konce druhé světové války - položení květin
V pátek 7. května 2021 proběhla sváteční procházka po Kojetíně, která
měla připomenout 76té výročí od konce kruté druhé světové války. Tato pietní akce probíhala za účasti významných hostů, kterými byli plukovník Vojtěcha Prýgl, kapitánka Lenka Irovská a trubač Jaroslav Kocůrek. Za město
Kojetín vzdali hold obětem místostarosta Miloslav Oulehla, strážníci městské policie a Hana Svačinová s Milanem Zahradníkem za MěKS Kojetín.
Jejich cesta začala u pomníku před Sokolovnou, kde vzpomněli na oběti
z řad Sokolů umučených v koncentračních táborech, nedaleko od Sokolovny
se nachází památník Osvobození, kde vzdali čest kojetínským občanům, kteří
se stali obětmi nacistické tyranie. Dalším místem, které navštívili, byla Základní škola Svatopluka Čecha, na níž je umístěna deska připomínající odkaz letce plukovníka Františka Březovského, účastníka bojů ve Francii a Anglii. Poté
se delegace odebrala k Památníku osvobození Rudou a rumunskou armádou
a symbolickému hrobu umučeným a padlým za 2. světové války na kojetínském
hřbitově. Poslední smutnou vzpomínku a kytici věnovali obětem z řad židovské
menšiny, která významně ovlivňovala tvář města řadu staletí a během pěti let
byla takřka vyhlazena.
Připomínejme si oběti našich předků a nedejme, aby se tyto hrůzy a zločiny lidí
na lidech znovu opakovaly.
● 1. června 2021
Dětský den na náměstí
V úterý 1. června 2021 se kojetínské Masarykovo náměstí proměnilo v království
pohádek. MěKS Kojetín ve spolupráci s DDM Kojetín si připravily pro příchozí,
především ty nejmenší, odpoledne plné her, tance a soutěží. Na víc jak desítce
stanovištích si děti mohly užít krásný den při různých disciplínách provázené pohádkovými postavami, které znají z oblíbených večerníčků a filmů. Hned na prvním stanovišti je přivítal vodník se spanilou vílou Amálkou, která všem příchozím
vypsala startovací list s jejich jménem. Záhy si mohli ti odvážnější, kteří se nebáli čertů, zatlouct pekelné hřeby do zapeklitého pařezu nebo si zaházet se známými kutily Patem a Matem. Šikovné byly zajisté i ty děti, které pomohly Máši
a Medvědovi posbírat a odvozit úrodu hub, do víru tance pak okouzlené účastníky vtáhly sličné čarodějky. Kostkáč, ten si, jak jinak, připravil hru s kostkami,
a u berušek museli absolventi pohádkové procházky spočítat všechny tečky na
jejich krovkách, princezně zase ti dobrosrdeční pomohli navléct náhrdelník. Mickey Mouse s Minnie nechali děti prolézt kruhem do pomyslného Disneylandu
a po návratu z něj si zase mohly zaskákat panáka v českých luzích s Machem
a Šebestovou. Sladká odměna čekala všechny, kteří úkoly zdárně splnili na začátku a zároveň i na konci opět u hastrmana a víly Amálky. Věříme, že jak dospělí, tak i děti si pohádkový slunečný den naplno užili i díky loutkovému divadlu
v podání Mimoňů a pouťovým atrakcím, které mohli navštívit během celého odpoledne.
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2. Vícedenní akce, projekty a akce tradiční
28. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH
SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2021
Divadelní přehlídka v Kojetíně je zaměřena na podporu a rozvoj amatérského divadla, které má v našem regionu dlouholetou tradici a je určena
všem věkovým skupinám, včetně dětí
a mládeže.
Po roce 1989 po zrušení Okresního
kulturního střediska v Přerově, vyvstala potřeba pokračovat v přehlídkách
amatérských divadelních souborů.
Proto Město Kojetín, prostřednictvím
Městského kulturního střediska v Kojetíně, přijalo nabídku Okresního úřadu - referátu kultury v Přerově stát se
spolupořadatelem divadelních přehlídek pro region Haná.
První ročník přehlídky, která se stala
postupovou na národní přehlídku Divadelní Třebíč, se uskutečnil v roce
1992 za účasti čtyř divadelních souborů. Další ročníky probíhaly již bez
spoluúčasti Okresního úřadu Přerov.
A tak byla započata tradice konání

přehlídek ochotnických divadel v našem městě.
Postupně si kojetínská přehlídka vybudovala tak zvučné jméno, že se
stala postupovou přehlídkou nejen pro
region Haná. Každým rokem se kojetínské přehlídky účastní soubory ze
všech moravských krajů - Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského i Moravskoslezského.

nad Popelkou, Modrý kocour Turnov,
Červený Kostelec, Orlická maska Ústí
nad Orlicí, Třešťské divadelní jaro,
Valašské křoví Slavičín, Ostravské
buchary a Divadelní Vsetín), které
jsou pořadateli postupových divadelních přehlídek s nominací nebo doporučením na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 2021.

Dvacátý osmý ročník krajské postupové divadelní přehlídky Divadelní
Kojetín 2021 byl řádně organizátorem - Městským kulturním střediskem
Kojetín - vyhlášen v měsíci listopadu
2020, a to v termínu 17. - 21. března
2021. Kojetín byl zařazen mezi sedmnáct měst České republiky (POPAD
Praha, Divadelní tříska Praha, Wintrův
Rakovník, Dačické kejklování, Horažďovice, PřeMostění Most, Děčínská
brána, Lounské divadlení, Lomnice

Do uzávěrky, 31. ledna 2021, se do
soutěže přihlásilo devět divadelních souborů. Bohužel protiepidemická opatření v měsíci březnu nedovolovala konání kulturních akcí,
proto jsme přistoupili k vyhlášení
náhradního termínu, který jsme
stanovili na 5.–9. května 2021, ale
ani v tento termín, vzhledem k pandemické situaci, nebylo v našich
silách Divadelní Kojetín už druhým
rokem uskutečnit.

PROJEKT KULTURA V KOJETÍNĚ ŽIJE!!!
Projekt Kultura žije! zaštiťoval kulturní
akce v Kojetíně napříč všemi žánry,
pro nejširší spektrum diváků a milovníků zábavy, protože kultura sbližuje lidi,
bourá bariéry a povznáší ducha. Navíc
lid bez znalosti své historie, původu
a kultury je jako strom bez kořenů.
Projekt využíval různorodosti žánrů
a byl rozdělen do do čtyř částí podle
ročních období – Kojetínské kulturní léto (hudební a filmové), Divadelní
podzim (divadelní představení), Živé
tradice staré Hané (Brána do staréch
časů na Hané a Vánoce Na Hané),
Advent v Kojetíně (Rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš, Vánoce v Kojetíně, výstava betlémů, Štědrovečerní
vyhrávání). Brána do staréch časů získala Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové

kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot.
Na těchto akcích byly prezentovány
všechny druhy kultury – hudba, film,
divadlo, folklór, lidová tvorba a lidové zvyky, které můžou podnítit zájem
u mladé generace. Na základě těchto
akcí se objevily nové možnosti spolupráce mezi městy a obcemi Olomouckého kraje, dále i jiných krajů, také
mezi folklórními nadšenci, řemeslníky
a soubory provozující hudební, divadelní filmovou nebo národopisnou
činnost. Město Kojetín se zviditelnilo,
a to nejen v rámci Olomouckého kraje. Došlo také k rozmachu turismu ve
městě, Masarykovo náměstí, nádvoří
VIC a Sokolovna se staly místem setkávání, místem k navázání nových
přátelství, společenskou událostí.

Tento projekt jistě podpořil v nadšení i ostatní profesionální, ale hlavně
neprofesionální tělesa. Důležitým aspektem je následná spolupráce mezi
městy a obcemi v rámci Olomouckého
kraje, jiných krajů, a hlavně spolupráce
mladší a starší generace a různých sociálních skupin.
Dotaci Olomouckého kraje jsme použili
na nákup materiálu, propagační materiály jednotlivých akcí, stavbu podia,
dovoz a odvoz lavic, hudební a divadelní produkce a honoráře, filmy od
distributorů, cestovné, dohody o provedení práce.
Bohužel i v roce 2021 bylo konání kulturních akcí omezeno vládními opatřeními z důvodu koronavirové krize, ale
i přes tato omezení se nám podařilo
větší část projektu uskutečnit.

I. KOJETÍNSKÉ KULTURNÍ LÉTO
První část projektu s názvem Kojetínské kulturní léto (hudební
a filmové) je zaměřena na rozvoj
vztahu k hudbě a filmu u co nejširšího spektra posluchačů a milovníků
hudby a filmů.

Podnázvem je „Kultura pro všechny
generace“ od dětí až po seniory, pro
všechny sociální vrstvy, všechny národnosti…
Kojetínské kulturní léto je jednou
z nejvýznamnějších kulturně spole-

čenskou akcí našeho města v letním
období. Kojetínské kulturní léto bylo
i v letošním roce rozděleno na hudební a filmové, tak abychom uspokojili co nejširší spektrum posluchačů i filmových diváků.
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KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Program Kojetínského hudebního
léta je sestaven tak, aby se v průběhu letních měsíců v několika podvečerech prezentovaly různé hudební
žánry od hudby dechové až po hudbu
rockovou, a to v podání především
hudebních skupin, kapel a interpretů
z našeho regionu.
Koncertní vystoupení v rámci Kojetínského hudebního léta jsou velmi
různorodá a probíhala v měsících
květen, červen, červenec a srpen
s určením pro různé a někdy zcela odlišné skupiny posluchačů. Cílem bylo
posluchače částečně během koncertů i zapojit do pěveckých aktivit.
Hudba je neodmyslitelným druhem
umění. V širším slova smyslu je
slovo umění chápáno jako jakákoliv dovednost, tedy vše, co souvisí
s člověkem, v užším slova smyslu
můžeme umění chápat jako krásné umění, kde je důležitá estetická
stránka. Hudba se projevuje v tónech, zjednodušeně ji tak můžeme
nazvat jako umění tónů a samy tóny
musí být důmyslně sestaveny podle
určitých pravidel, abychom hudbě
porozuměli. V našem životě má hudba mnoho funkcí, pro naši generaci stále převládá funkce estetická,
přesto má také vliv na naši celkovou
psychickou stránku, především citový život a duševní harmonii. Hudební motorika má blahodárné účinky
pro starší lidi, kteří mají problémy
s chůzí, hudba je přiměje k dalšímu
pohybu a způsobuje také kladné
podněty k rozcvičkám. Hudba člověka stimuluje, aktivizuje, naplňuje ho
energií, pomáhá mu relaxovat, ale
také ho inspiruje. Může být náhradou za nefunkční mezilidské vztahy
a problémy v rodině, při nedostatku
lásky, únikem i sebevyjádřením.
Hudba hraje nenahraditelnou roli
v rozvoji lidské osobnosti. Hudbu máme všichni v sobě vrozenou,
a tak na nás hudba působí, buď způsobením radosti, nebo jakousi očistou od nepříjemných a tísnivých psychických stavů. Hudba působí nejen
silně, ale i všestranně. Tedy nejen,
že působí v oblasti psychické, ale
také v tělesné. V oblasti fyziologické
je vidět vliv hudby na změně krevního tlaku, srdečního tepu a na hormonální přeměny. V psychice se hudba
objeví v působení na city a emoce.
Podněcuje představivost a fantazii.

Člověk se vymaňuje z koloběhu všednodennosti lidského života a uniká
do svých snů. Hudba také zasahuje instinktivní stránku člověka – rytmus hudebních skladeb spontánně
vyústí v pohyb a taneční reakce.
Nové a silné podněty hudby člověka
vzrušují a zároveň ve správné dynamice i uklidňují. Jednoduše řečeno
– hudba provází řadu našich běžných potřeb tělesných, duševních
i společenských. Hudba nám pomáhá i v oblasti seberealizace. Pomocí ní uskutečňujeme své hudební
vlohy, schopnosti, talent, jejich dosažení v nás vyvolává pocit radosti. V hudebních činnostech rozvíjíme svou hudební tvořivost, citovou
a intelektuální stránku naší osobnosti a v kolektivních hudebních
činnostech (sborový zpěv) navazujeme a posilujeme mezilidské vztahy, sociální soudržnost. Hudba má
také řadu funkcí ve vztahu k člověku – estetickou (hudba nám navozuje estetický hudební prožitek,
který člověka vnitřně utváří, formuje
a ovlivňuje; výchovnou (etickou)
(zde se utváří a formuje základní
pohled lidí na svět a mravní jednání
a hodnoty); specifické osvojování světa (hudbou poznáváme svět
a jeho názor, který následně sdělujeme druhým lidem, hudba se tedy
chápe jako prostředek mezilidské
komunikace; terapeutickou, léčeb-

nou (hudba umožňuje lidem svými
podněty a schopností uklidňovat,
dopřát si pocity klidu a pohody. Díky
hudbě se můžeme odreagovat od
stresujících útrap lidského života.
Kojetínské hudební léto je skládankou různých hudebních žánrů. Několik podvečerů se můžou návštěvníci
zaposlouchat do krásných melodií
v podání pozvaných interpretů, souborů a kapel.
Vysoká návštěvnost Kojetínského hudebního léta od 1. ročníku
v roce 2000 předčila naše očekávání, a proto v této tradiční akci chceme i nadále pokračovat.
Hlavním dějištěm Kojetínského hudebního léta bývá koncertní pódium
na Masarykově náměstí a množství
laviček a stolů s kapacitou až 500
míst.
V letošním roce zdůvodu covidových
omezení se většina koncertů odehrála na nádvoří VIC.
Tato akce je významná i tím, že se
při konání hudebních podvečerů nevybírá žádné vstupné, a tak umožňuje návštěvu lidem všech sociálních
vrstev.
Věříme, že všechny námi vybrané kapely, v rámci hudebního léta,
oslovily co nejširší okruh milovníků
hudby jako takové a každý si našel
to svoje, co ho potěšilo, protože jak
by řekl klasik: „Hudba je univerzální
řeč lidstva.“
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KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2021
Závěrečná rekapitulace
Již tradičně mohli milovníci hudby navštívit kojetínské Masarykovo náměstí,
které v létě ožilo koncerty různorodých
žánrů. Na své si přišli jak obdivovatelé
lidovky nebo starší populární české pop
music, tak i fanoušci tvrdších žánrů.
Ve středu 23. června 2021 hudební
léto zahájila rocková kapela Polygon.
Polygon je označení pro mnohoúhelník, což koresponduje s názvem této
kapely v tom smyslu, že všichni její
členové mají mnohostranný hudební
záběr, který se pohybuje od punkrocku
až po klasický heavy metal. Průsečíkem těchto žánrů a stylů, které mohli
návštěvníci slyšet, byly převážně bi-

gbeatové a hardrockové skladby od
známých domácích a zahraničních
umělců zahrnujících taková jména jako
Kabát, Arakain, Citron, Doga, Horkýže
slíže, Alkehol, Harlej, Team a další,
které byly výborně interpretovány zpěvákem Jiřím Ešlerem.
Pro pamětníky opět po roce zazpívali bývalí zpěváci a zpěvačky orchestru Diskant na Masarykově náměstí
ve středu 14. července, kdy si s nimi
přítomní mohli připomenout nezapomenutelné šlágry z let 1976 až 1980.
Milovníci folklóru a cimbálové muziky
ocenili bezesporu návštěvu výborných
muzikantů z Valašska, jejichž uskupení
nese název Bača. V pátek 30. červen-

ce si přišli do útulných prostor nádvoří
VIC zazpívat při dobrém vínečku, nejednu lidovou písničku.
Srpen jsme začali v klidnějším duchu,
kdy opět na nádvoří VIC vystoupili
Ondra a Kačka s písničkami od bratří Nedvědů, Jarka Nohavici, Kabátů
a mnohých jiných interpretů, jako host
s nimi tentokrát vystoupil i zpěvák Martin Surý.
Hudební léto nám zakončila Kojetínská kytara, kde se prezentovaly kapely
jako Olovan, Pow, Inception Off Fall,
Lucie Matějčková a Dale Williams, Relax-Therapy a domácí IQ Opice, v programu nechyběla ani bubenická show
Matěje Buriánka.

23. 6. 2021 - Polygon

14. 7. 2021 - Hudba pro pamětníky

30. 7. 2021 - cimbálová muzika Bača

4. 8. 2021 - Jannis Band

20. 8. 2021 - Rockový pátek
Inception of Fall

20. 8. 2021 - Rockový pátek
IQ opice

20. 8. 2021 - Rockový pátek
Olovan

20. 8. 2021 - Rockový pátek
Pow
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KOJETÍNSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Kojetínské filmové léto probíhá také
v letních měsících červen, červenec
a srpen, a to pravidelně jedenkrát
až dvakrát týdně. Filmové produkce
se odehrávají v Letním kině MěKS
Kojetín na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín na Masarykově náměstí.
MěKS Kojetín koketovalo s myšlenkou otevření letního kina v prostorách nádvoří VIC už v roce 2015, kdy
na základě dotazníkového šetření
o celkové úrovni kultury v Kojetíně,
bylo zřejmé, že kojetínským občanům ve městě chybí především kino.
V roce 2016 se tuto myšlenku podařilo dotáhnout do zdárného konce za
vydatné pomoci a podpory Ladislava
Poláka. Přes veškeré technické peripetie se nám podařilo v roce 2016
připravit plátno, projektor a sestavit
program pro všechny věkové ka-

tegorie – děti, mládež, dospělého
i náročného diváka. Vůbec prvním
filmem, který se v kojetínském letním
kině promítal, byl film kojetínských
Signálníků – Léto s Monikou, kde
v titulní roli zazářil Leo Horák.
V letošním roce byl opět program Kojetínského filmového léta sestaven
tak, abychom uspokojili dětského
i dospělého diváka. Bohužel z důvodu covidových omezení se promítalo
pouze v měsících červenec, srpen
a jeden film jsme zařadili na začátek
září. V jedenácti večerech se objevily pohádkové filmy pro děti, potom
především české komedie i zahraniční filmy. Program byl velmi pestrý
a vždy si našel své spokojené diváky dychtící po zážitcích, uspokojení
a uvolněné atmosféře venkovního
letního kina.
MěKS Kojetín tak vyplnilo mezeru na

kulturním trhu (výsledek dotazníkového šetření), kdy v našem městě několik desítek let chybělo kino (kamenné
kino bylo zavřeno v roce 1997).
Film má vliv na charakter člověka,
dokáže také formovat vkus i etické
postoje lidí, někteří si u sledování filmů také odpočinou.
Celá akce je koncipována tak, aby
se každý mohl zapojit do kulturního
života v našem městě – mohl navštívit koncerty, které jsou všechny
zdarma, nebo zajít na nějaký pěkný
film do letního kina, kde je symbolické vstupné. Důležitým aspektem je
také následná spolupráce mezi městy a obcemi v rámci Olomouckého
kraje (výběr interpretů do programu
Kojetínského hudebního léta), jiných
krajů, a hlavně spolupráce mladší
a starší generace a různých sociálních skupin.
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KOJETÍNSKÉ FILMOVÉ LÉTO 2021
Závěrečná rekapitulace
I na letošní letní sezónu si připravilo
MěKS Kojetín bohatou kulturní nálož
v podobě filmových večerů. Od července do srpna byla pro milovníky
kinematografie připravena celá řada
filmů převážně z české provenience.
Hned ve středu 30. června na úvod
prázdnin se promítala fantasy pohádka Princezna zakletá v čase. O dva
dny později se diváci mohli bavit u
nové české komedie Štěstí je krásná
věc. Po štěstí, ve středu 7. července,

patřilo plátno filmu Ženská pomsta,
který posléze vystřídal Bourák v hlavní roli s Ivanem Trojanem. Děti určitě
potěšila animovaná komedie Addamsova rodina a její neotřelý morbidní humor. Posledním červencovým
filmem byly Bábovky, kde exceloval
v hlavní roli Ondřej Vetchý. Srpen
jsme zahájili opět českou komedií Tichý společník, která byla zasazena
do čarovných Kopanic. Doslova kasovním trhákem se staly Matky, které
jsme uvedli ve středu 18. srpna. Bez

zájmu diváků však nezůstalo ani životopisné drama Šarlatán, inspirované
skutečným příběhem léčitele Jana Mikoláška. Pro děti byla na závěr prázdnin v pondělí 30. srpna připravena
sci-fi komedie Ježek Sonic.
Pro velký úspěch a návštěvnost
letního kina jsme se rozhodli, jako
vzdání díku věrným návštěvníkům,
promítnout populární film podle stejnojmenné literární předlohy Patrika
Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
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NÁVŠTĚVNOST
Datum

Akce / kino

Návštěvnost

30.6.2021

Princezna zakletá v čase

2.7.2021

Štěstí je krásná věc

30

7.7.2021

Ženská pomsta

69

9.7.2021

Bourák

17

21.7.2021

Addamsova rodina

50

28.7.2021

Bábovky

55

11.8.2021

Tichý společník

27

18.8.2020

Matky

25.8.2021

Šarlatán

40

30.8.2021

Ježek Sonic

43

8..9.2021

Prvok

153

CELKEM

KOJETÍNSKÉ FILMOVÉ LÉTO

753

23..6. 202

POLYGON

300

14. 7. 2021

HUDBA PRO PAMĚTNÍKY – BÝVALÝ ORCHESTR DISKANT

300

30. 7. 2021

CIMBÁLOVÁ MUZIKA BAČA

100

4. 8. 2020

ONDRA A KAČKA

100

20. 8. 2021

ROCKOVÝ PÁTEK

300

CELKEM

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

CELKEM

KOJETÍNSKÉ KULTURNÍ LÉTO

113

156

1.100

1.853

II. DIVADELNÍ PODZIM
Divadelní představení nahrazující Divadelní Kojetín, který se z důvodu pandemie neuskutečnil…
Tato část projektu měla být zaměřena
na podporu a rozvoj amatérského divadla, které má v našem regionu dlouholetou tradici a je určena všem věkovým skupinám, včetně dětí a mládeže.
Z důvodu nekonání březnové divadelní
přehlídky (pandemická opatření), která
si v našem městě získala mnoho příznivců jak ze strany soutěžních souborů, tak ze strany diváků, jsme přistoupili k uspořádání dlouhodobějšího cyklu
divadelních představení s názvem Divadelní podzim.
Program byl sestaven z deseti divadelních inscenací, které měly zahrát amatérské soubory, které jsou pravidelnými
účastníky Divadelního Kojetína, a které se v letošním roce neměly možnost
v Kojetíně představit (Divadelní spolek
Kroměříž, Divadlo Vyškov, Hanácká
scéna Kojetín, Divadlo Brod Uherský
Brod, Divadlo Dostavník, Viktorka Holešov, Tyátr Olomouc, Divadlo Stodola,
Svatopluk Hodonín…).
Cílem projektu je i nadále rozvíjet
a podporovat zájmové umělecké čin-

nosti v našem regionu. Amatérské divadelní soubory sdružují občany všech
věkových kategorií a jsou jednou z forem účelného využívání volného času
a divadelní vystoupení pak slouží
k zúročení práce těchto souborů
v možnosti konfrontace s ostatními
soubory a získávání zkušeností do další práce. Dalším a prioritním cílem pro
cílovou skupinu dětí a mládež je vzbudit zájem nejen o divadlo, ale o kulturu
v celé její šíři. Je jednou z forem možnosti získávat nové vědomosti a přispívat ke zvyšování celkové vzdělanosti.
Amatérské divadlo v Kojetíně má dlouholetou tradici. Divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín byl založen již
v roce 1949 a během své více jak pětapadesátileté činnosti získal řadu ocenění a účastnil se také již několikrát
Jiráskova Hronova. Divadelní soubor
Hanácká scéna, který pracuje pod hlavičkou Městského kulturního střediska,
se také zúčastní.
Od roku 2016 funguje i kojetínská dětská divadelní skupina Mimoni. První
veřejné představení bylo na zahájení březnového Divadelního Kojetína
2016. Jednalo se o krutopřísnou gro-

tesku „Šílení puberťáci“, za kterou
Mimoni hned získali zvláštní cenu od
odborné poroty přehlídky. V roce 2018
měla premiéru veselohra na motivy
Jana Wericha Lakomá Barka, která byla během roku pohanáčtěna na
"Skópó". V rámci Divadelního podzimu
by tato skupina měla odehrát premiéru
další ze svých her, lidovou veselohru
se zpěvy, Me zme me…
Pro všechny diváky by měla být návštěva divadelních představení a dalších
kulturních aktivit obohacením duševních aktivit, zdrojem poznání a rozšíření vědomostí a také jednou z možností, jak vhodně využít aktivně volný čas
v souborech zájmové umělecké činnosti. Pro ochotníky amatérských divadelních souborů by měla být účast v tomto
projektu přínosem, získáním dalších
vědomostí a zkušeností pro zkvalitnění
práce v souborech. Dále pak navázání
nových kontaktů s jinými soubory, či přímo s pořadateli, a tak možnost dalšího
uplatnění a získání nových „štací“ pro
divadelní soubor.
Tuto část projektu nejvíce zasáhla
protipandemická opatření, uskutečnily se pouze čtyři divadelní večery.
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KOJETÍNSKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2021
Ve čtvrtek 30. září 2021 zazářili
v Sokolovně Jan Raclavský s Janou
Štěpánovou ve hře Milá matko. Korespondenční komedie v režii Ladislava
„Láry“ Koláře o komplikovaném vztahu
syna s matkou diváky pobavila a zároveň vedla i k zamyšlení o hledání sama
sebe a svého místa v rodině i společnosti. Excelentní výkony obou členů
Divadelního spolku Kroměříž potvrdily,
že kvalitní divadlo se dá hrát i ve dvou.
Ve čtvrtek 14. října 2021 zahrála na
prknech Sokolovny Kojetín domácí
Hanácká scéna s divadelní inscenací
Bordel na ministerstvu. Po dlouhé divadelní odmlce se diváci mohli bavit
výbornou francouzskou komedií autorů
J. Franca a G. Melánie. Inscenace
plná zvratů a situačního humoru pobavila diváky na výbornou a bezesporu ji
navštívili i ti, kteří ji viděli při příležitosti
premiéry. Vyvážené herecké výkony
a role psané přímo na tělo aktérům dokázali diváky bavit téměř dvě hodiny.
Dalším divadelním počinem byla hra
divadelního souboru Stodola z Jiříkovic, který nám přijel zahrát hudební ko-

medii Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá
Henrieta. Příběh podle skutečné události z jara roku 1914, kdy Evropa tančila valčík a ještě netušila, jak hrůzné
pro ni budou následující léta, pobavil
diváky nejen duchaplným textem klasika moderního divadla Oldřicha Daňka,
ale především hereckými a pěveckými
výkony všech protagonistů. Tato znovuoživená revuální soudnička z konce
80. let 20. století, opět bavila diváky
i po více jak třiceti letech.
Ve středu 17. listopadu 2021 jsme využili svátečního dne, abychom se sešli
s našimi mladými herci ze souboru Mimoni a na celodenním soustředění si
procvičili připravovanou hru Haná se
nesódí. Celodenní soustředění přineslo své plody a nyní zbývá už jen hru
dopilovat a uvést na prkna, která znamenají svět, což se nám snad začátkem příštího roku podaří uskutečnit.
Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 jsme připravili pro milovníky divadla hru Tonka
Šibenice v podání divadelního souboru
z Hostivic. Příběh lehké holky s dobrým srdcem pobavil i dojal všechny

přítomné diváky, kteří bez dechu sledovali excelentní herecký výkon Pavlíny Jonákové. Divadelní představení
bylo pro Kojetínské přitažlivé i tím, že
jej režírovala rodačka Jolana Petříková
za svobodna Burgetová. Zpracování
předlohy příběhu Egona Ervina Kische
o závisti, lidské hlouposti a o těžkém
osudu dobrého člověka semletého
společností, je aktuální zvlášť v dnešní
době.
O týden později zavítali na prkna Sokolovny herci z Divadelního studia “V“
Brno s hrou švédského dramatika Augusta Strindberga Slečna Julie. Toto
surové drama o trojici lidí z různých
sociálních vrstev, které se odehrává za magické svatojánské noci, kdy
se na povrch dostávají skryté vášně
a touhy, které nakonec graduje tragickou událostí. Skvostné výkony všech
protagonistů podtrhovaly toto psychologické drama o sociálních bariérách
na konci 19. století tak, že diváky až
mrazilo. Další představení už se bohužel nepodařilo zrealizovat a museli
jsme je odvolat.

Datum

Divadelní představení

Návštěvnost

30. 9. 2021

DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ „MILÁ MATKO“

100

14.10.2021

HANÁCKÁ SCÉNA KOJETÍN „BORDEL NA MINISTERSTVU“

170

21.10.2021

DIVADLO STODOLA JIŘÍKOVICE „KRVAVÁ HENRIETA“

100

17.11.2021

SOUSTŘEDĚNÍ DĚTSKÉ DIVADELNÍ SKUPINY MIMONI

20

18.11.2021

DIVADLO HOSTIVICE „TONKA ŠIBENICE“

25.11.2021

DIVADELNÍ STUDIO „V“ BRNO „SLEČNA JULIE“

CELKEM

DIVADELNÍ PODZIM

100
70

560

DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ

HANÁCKÁ SCÉNA KOJETÍN

DIVADLO STODOLA

MIMONI KOJETÍN

HOSTIVICE

„V“ BRNO
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III. ŽIVÉ TRADICE STARÉ HANÉ
Brána do staréch časů
Vánoce na Hané
Třetí část projektu s názvem Živé tradice na Hané byla určena pro širokou veřejnost všech generací (rodiče
s dětmi, seniory), ale i vzdělávací instituce. Byla zaměřena na rozvoj vztahu
k folklóru Hané, tradicím a každodenním činnostem našich předků. Je určena co nejširšímu spektru návštěvníků
nehledě na jejich sociální či věkové
zařazení. Nabízí návštěvníkům těchto akcí setkat se s tradičními postupy
a metodami, které se už v dnešní době
neužívají, byly nahrazeny jinými technologiemi, nebo zapomenuty. Cílem
akce je příchozím ukázat tradiční život
na staré Hané, řemesla, tradiční technologie, ale také je do těchto ukázek
zapojit a dát jim možnost si produkt,
či výrobek vytvořit. Koncept této akce
napomáhá mezigeneračnímu soužití
(prarodiče vzpomínají a předávají své
vzpomínky dětem a vnoučatům), roz-

voji manuální zručnosti, návrat ke kořenům a populárně naučnou formou tak
ukazuje návštěvníkům každodenní aktivity v životě našich předků na Hané.
Vytvořené produkty si pak mohou zúčastnění odnést domů, nebo pokud
se jedná o občerstvení, zkonzumovat
přímo na místě. Akce vždy vzbuzuje
zájem u široké veřejnosti a setkává se
s velkým úspěchem. Za víkend ji navštíví přes tisíc návštěvníků z Kojetína
i širokého okolí.
Brána do staréch časů získala Cenu
Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot.
V adventním čase jsme opět využili
prostory nádvoří VIC k realizaci akce
Vánoce na Hané. Po celou dobu této
akce je pro celé rodiny realizováno vánoční tvoření (drátkování, výroba adventních svícnů a věnců, výroba andělů
a vánočních ozdob z různých materiálů, pečení a zdobení perníčků…). Otevřena byla i výstava betlémů (cca sto)

a adventní jarmark s lidovými výrobky.
Na projekčním plátně se promítají české pohádky s vánoční tematikou, na
zahřátí si mohou návštěvníci dopřát
čaj nebo punč, hoří táborák, na kterém
si mohou návštěvníci opéct špekáček
nebo ochutnat „zemáky z popela“,
či škvarkovou pomazánku…
Velký důraz klademe hlavně na připomínání vánočních lidových tradic, jako
jsou koledy, zdobení stromečku, pouštění lodiček z ořechových skořápek, lití
olova, krájení jablíček, házení papučem, pečení mazanců a perníčků včetně zdobení. Děti můžou napsat dopis
Ježíškovi a zazvonit si kouzelným vánočním zvonem. Velkým lákadlem nejen pro děti jsou živí kapři v neckách.
Všechny tyto akce přispívají ke kulturnímu životu města Kojetína, prohlubují mezigenerační vztahy, seznamují návštěvníky s tradičními postupy
zpracování potravin a materiálu, navíc
u mladé generace podněcují zájem
o lidovou kulturu na Hané.

BRÁNA DO STARÉCH ČASŮ NA HANÉ
Letošní polovina října nabízela krásné
slunečné počasí, jako dozvuk letních
dní. V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021
se nám podařilo realizovat úspěšnou
a hojně navštěvovanou akci s názvem
Brána do staréch časů na Hané. V minulém roce se tato akce konala, ale
bohužel v okleštěném provedení, které
bylo zapříčiněno vládními nařízeními
naší vrchností. Letos nám bylo milostivě dovoleno předvést každodenní
činnosti našich předků v plné parádě
a bez omezení. V pátek akci navštívily
především děti školou a školkou povinné a k našemu potěšení přispěl
i fakt, že mnohé z nich přišly znovu

i mimo školní docházku v odpoledních
hodinách a další den. Zaniklé tradiční
postupy jako mlácení obilí, čištění obilí
fukarem od plev a nečistot si mohli
příchozí vyzkoušet hned u vchodu na
nádvoří VIC. Samozřejmě, že nesmělo
chybět ani obligátní vaření trnek ve
speciálním kotli s trdlem, kterým se
muselo trdlovat bez ustání více jak
osm hodin, aby se povidla nepřipálila. Nejen děti vzaly za vděk „lézačkó“,
kterou lízaly z hygienicky varem ošetřené vařečky. O tom, že praní prádla
v minulosti byla náročná činnost se
mohly pradlenky přesvědčit u necek
s valchou nebo u poloautomatické

pračky na ruční pohon. Na ruční pohon
fungoval ostatně i loupač kukuřice,
u nás na Hané taktéž turkyně, který
pod rukami dětí naloupal skoro dvacet kilogramů zlatavých zrnek. Hladoví
jedinci si mohli stlouct máslo v máselnici, anebo si vyrobit jabluše z mouky
a strouhaných jablek. Komu by to snad
nestačilo, měl navíc k dispozici ovarovou polévku s kroupami, ovary, domácí
chleba, buchty a dobré pití, které zaručuje dlouhé žití, jak pravil nápis na
jedné z vyšívaných kuchařek, které dokreslovaly celou atmosféru této akce.
Pokud se někomu udělalo z těchto
dobrot těžko, mohl navštívit bylinkovou
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BRÁNA DO STARÉCH ČASŮ NA HANÉ
zahrádku, kde dostal patřičné informace ke každé léčivé rostlince. Ve
vnitřních prostorách si mohli manuálně
zruční vyzkoušet drátkování nebo předení na vřetýnku. Milým dotvořením
celého koloritu byl zvířecí dvorek, kde
mimo husí, kachen, slepic, perliček,

králíků a křepelek mohli návštěvníci vidět selátko „Lidušku“ (dnes již pomalu
zaniklého původního českého plemene přeštického černostrakatého prasete). Inovativním zpestřením byl stánek
se zeleninou Muškátová dýně, který
byl návštěvníky hojně navštěvován.

Celé dva dny nám přálo počasí a bránou do starých časů prošlo přes tisíc
návštěvníků všech věkových kategorií,
mladší ročníky se něco přiučily a ty
starší si rády zavzpomínaly na své dětství, kdy byly tyto činnosti na vesnici
běžné.
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VÁNOCE NA HANÉ
Za platných hygienických nařízení se
nám podařilo uskutečnit již tradiční
akci s názvem Vánoce na Hané, kde
si po celý týden od 13. do 17. prosince
2021 mohli návštěvníci vyzkoušet řadu
dovedností, pokochat se kapříky v kádi
nebo sledovat při vychutnávání punče

Datum

8. a 9. 10. 2021
13.– 17. 12. 2021

a opékání špekáčku na ohni pohádky
v zimním kině. Mimo jiné si mohli nejmenší, ale i ti větší, rozkrájet jablíčka,
vyzkoušet lití vosku nebo pouštět ořechové skořápky. Samozřejmě, že nesmělo chybět ani zdobení stromečku
ozdobami, které si nejmenší vlastno-

Akce

ručně vyrobili nebo schránka na dopisy od dětí pro Ježíška, který si je po
zazvonění na vánoční zvonek jistojistě
vyzvedl. Kdo ochutnal dobroty z vánočního bufetu, mohl si odnést domů
i některý z nabízených keramických
výrobků místních prodejců.

Návštěvnost
1.500

BRÁNA DO STARÉCH ČASŮ NA HANÉ

800

VÁNOCE NA HANÉ

CELKEM

2.300

IV. ADVENT A VÁNOCE V K♥JETÍNĚ
V prosincovém předvánočním čase
jsme měli nachystáno řadu krásných
kulturních akcí, leč nepříznivá ruka
osudu nám neumožnila je zrealizovat.
I přesto jsme se snažili v rámci možností vládních nařízení a omezení
zpříjemnit našim příznivcům předvánoční a vánoční čas.

Vrcholnou akcí, na kterou se všichni těšili, a měli jsme přivítat příchod adventu,
mělo být rozsvěcení vánočního stromu
na Masarykově náměstí. Bohužel z hlediska vyššího principu epidemiologického
jsme celou akci, ač pečlivě připravenou
a letos obohacenou o další atrakce,
museli zrušit. Naštěstí mocná příroda

vykouzlila v pátek 26. listopadu 2021
čarokrásnou scenérii a postarala se
o program sama. Sněhové vločky se
snášely na kojetínské náměstí a příchozí mohli aspoň ochutnat lahodný
punč ze stánku Vánoce v Kojetíně,
nebo si zajít na výstavu betlémů na
počest zakladatelky Marie Kalovské
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ADVENT A VÁNOCE V K♥JETÍNĚ
v prostorách galerie VIC, která byla
otevřena po celou dobu adventu. V Informačním centru si také mohli zájemci
zakoupit Vánoční hvězdy na podporu
onkologicky nemocných dětí, které
jako každý rok, tak i letos, zajišťovala
patronka sbírky Vladimíra Štáblová.
Za letošní rok se prodejem Vánočních
hvězd v Kojetíně a okolí podařila vybrat krásná částka 62.500 Kč. Děkujeme všem lidem, kteří si letos Vánoční
hvězdu zakoupili a podpořili tak nemocné děti.
V neděli 5. prosince 2021 v předvečer
svatého Mikuláše navštívil tento dárce a milovník dětí řadu kojetínských
domácností, kde byl potěšen řadou
básniček a písniček v podání malých
umělců. Samozřejmě, že nesměli chybět ani čert s andělem, čert ten pouštěl hrůzu na ty méně poslušné a anděl
naopak ty hodné chválil a pomáhal

svatému Mikuláši je odměnit.
Advent pomalu plynul a pódium na Masarykově náměstí, které bylo připraveno na řadu hudebních akcí zelo smutnou prázdnotou, až v hlavě ředitelky
MěKS Kojetín vzklíčil spásný nápad,
že by se zde mohl realizovat betlém
v životní velikosti, do kterého by přispěli svou troškou do mlýna i kojetínští
obyvatelé a nejen oni. Nápadu se vzápětí chopila tvůrčí pracovnice MěKS
Kojetín Jana Nováková, a nejen že
vytvořila celou svatou rodinu, ale i tři
krále, pastýře a ovečky, krávu i osla.
O tom, že se myšlenka neminula cílem, svědčí i to, že záhy do Kojeckyho
betlému přibyla i další díla například od
zručné Heleny Kočičkové nebo školní
družiny místní školy.
Příznivci pěveckého sboru Cantas pod
vedením Zuzany Zifčákové určitě zaregistrovali, že i jejich vánoční koncert

byl zrušen. Holky z Cantasu ale nelenily a připravily si pro své milovníky
nahrávku koled, které jsou zveřejněny
například na facebookových stránkách
Cantasu nebo MěKS Kojetín.
Advent se pomalu posunul na svůj
sklonek a nastal Štědrý den. Den
zářivých dětských očí plných očekávání a radosti z příchodu Ježíška.
Po bohaté večeři a rozbalení dárků,
si všichni mohli dokreslit vánoční atmosféru návštěvou půlnoční mše a poté
si vyslechnout z balkonu VIC koledy
a vánoční písně v podání dechového
kvintetu bývalých žáků ZUŠ Kojetín.
Ztichlé Masarykovo náměstí se rozeznělo lahodnou hudbou, která jako by
chtěla říct, že si máme užívat každého
okamžiku stráveného s blízkými, rozdávat nejen okázalé dary, ale i radost,
pozornost a svůj čas, který je pomíjivý
a vzácný, jako tyto sváteční okamžiky.

Datum

Akce

26. 11. 2021

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

26.11.–23. 12. 2021 VÝSTAVA BETLÉMY
26.11.–31. 12. 2021 STÁNEK VÁNOCE V K♥JETÍNĚ
5. 12. 2021

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI KOJETÍN A OKOLÍ

1.12. –31.12. 2021 KOJECKÉ BETLÉM NA NÁMĚSTÍ
24. 12. 2020
CELKEM

ŠTĚDROVEČERNÍ VYHRÁVÁNÍ

Návštěvnost
ZRUŠENO
500
2000
60 domácností / 300
1500
400
5.700
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KOJETÍNSKÉ HODY 2021
Kojetínské hody jsou významnou
kulturně společenskou akcí. Kromě
hlavního záměru - návratu k lidovým
tradicím - jsou doplněny dalšími kulturními, společenskými a sportovními
aktivitami. Po celé tři dny jsou široké
veřejnosti nabízeny kulturní pořady.
Obnovování a uchovávání kulturních
tradic v regionu je hlavní myšlenkou
konání slavností v našem městě. Prostřednictvím národnostních souborů
chceme poukázat na krásu hanáckého
kroje, hanáckých tanců, zvyků a obyčejů a seznámit s nimi co nejširší veřejnost našeho regionu. Při Městském
kulturním středisku pracuje národopisný soubor Hanácká beseda, jehož
počátky činnosti se datují do období
před 2. světovou válkou. Ve spolupráci
se členy souboru a za podpory vedení
města se zrodila myšlenka uspořádat
Kojetínské hody, tak jak je slavili naši
předkové - s Ječmínkovou jízdou králů
a předáváním starého hodového práva.
Poprvé se obnovené Kojetínské hody
konaly v srpnu 1999, když nepočítáme
pokusy o obnovení tradice pořádání
Kojetínských hodů v roce 1992 (program na stadionu) a 1993 (program
v sále Sokolovny Kojetín za účasti německého souboru z města Lehrte poblíž Hannoveru).
Tento svátek souvisí se zasvěcením
farního kostela Nanebevzetí Panny
Marie, který připadá na 15. srpna.
Hody se tedy slaví nejbližší neděli

k tomuto datu. V roce 2021 byly uspořádány Kojetínské hody již po třiadvacáté.
Jedná se o třídenní akci s tradičně
pestrým programem, kdy si přijde na
své každá věková skupina (Kojetínská
kytara, hodová zábava, setkání harmonikářů, turnaj ve volejbale, hasičské závody, výstavy a bohatý nedělní
program...).
V našem městě chceme přiblížit široké veřejnosti, zejména pak mladé
generaci, způsob života a zábavy
našich předků, rozvíjet jejich zájem
o práci v národopisných souborech,
rozšiřovat jejich vědomosti a znalosti
o kraji, ve kterém žijí.
Celá akce je koncipována jako
určitý průřez od zábavy lidové až
po současnost. V hlavním nedělním
programu je dopoledne vyhrazeno lidovým tradicím a obyčejům (Ječmínkova jízda králů, krojovaný průvod
městem, předávání starého hanáckého hodového práva) a přehlídce
národopisných souborů (hanáckých,
slováckých, valašských) za doprovodu
dechových a cimbálových kapel. Každoročně se Kojetínských hodů účastní
jak národopisné soubory dětské tak
i dospělé z Olomouckého, Zlínského
a Moravskoslezského kraje - domácí Hanácká beseda a Sluníčko, Hatě
Tovačov, Kosíř Kostelec n. H., Hanák
Troubky, Ječmínek Chropyně, Omladina Martinice, Pantlék Němčice n. H.,

Hlahol Mysločovice, Hanácké sóbor
Hruška a další. Na hodech zahrály dechové kapely Kojecká Hanačka, Záhoranka z Pavlovic, Věrovanka, Hanačka
z Břestu a cimbálové muziky Rozmarýn, Primáš, Kapka a Dubina. Vystoupily také Trnka Jeseník, Vrtek Opava,
Kopaničár Starý Hrozenkov a zahraniční soubory ze Slovenska, Polska,
Ruska a Portugalska.
Odpolední program bývá pravidelně
hvězdně obsazen. Na Kojetínských
hodech již koncertovali Těžkej Pokondr (2000), Věra Špinarová (2001), Petr
Muk (2002), Vladimír Hron (2003),
Jakub Smolík (2004), Ready Kirken
(2004), Anna K. s kapelou (2005),
Dark Gamballe (2005), Peha (2006),
Iva Frühlingová (2007), Meky Žbirka (2008), Děda Mládek Illegal Band
(2009), Family Pavel Novák z Přerova, Fleret s Jarmilou Šulákovou, Dark
Gamballe z Vyškova (2010), Leopardi
Lipník n. B., MIG 21, Něco Mezi (2011),
český písničkář Tomáš Klus (2012),
slovenská zpěvačka Kristína (2013),
slovanská kapela No Name (2014),
česká skupina Buty (2015), Ponožky
pana Semtamťuka z Berouna, Jelen
a Penzistor z Přerova (2016), King Bee,
Mňága a Žďorp a Imodium (2017),
Crossband, Vypsaná fixa, Poletíme?
(2018), Něco Mezi, Anna K., Voxel
(2019), Koňaboj a Čechomor (2020). V
letošním roce vystoupila kapela Perutě
s Milanem Peroutkou a Michal Hrůza.

TERMÍN KONÁNÍ
Termín konání 23. ročníku Kojetínských hodů připadl na víkend
13.–15. srpna 2021.
(viz program)
Kojetínské hody každým rokem
pořádá Městské kulturní středisko
Kojetín a Město Kojetín, letos opět
za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a několika desítek finančních dárců.
Na organizaci a programu se spolupodílely se také ostatní subjekty:
Městský úřad Kojetín, Sbor dobrovolných hasičů Kojetín, Městská policie
Kojetín, Policie ČR, SK Kojetín, Sokol
Kojetín, Kroměřížská dráha, Farnost
Kojetín, Husův sbor, Taneční klub
KST Swing Kroměříž, Technis Kojetín,
Chovatelé Kojetín, Zahrádkáři Kojetín, Dušan Meduna, Antonín Beneš
a ostatní.

Kojetínské hody finančně podpořili:
Město Kojetín a Olomoucký kraj
Ptáček - pozemní stavby, Technis
Kojetín, Elektromontáže Petružela,
HG Style, Tereos TTD, Agrodružsto
Morava,
Mlýn
Kojetín, HMS real - stavební
a obchodní společnost, stavební firma Ladislav
Bradna,
Nell
projekt, Multi-S,
Hanák nábytek,
Lékárna U Zlatého lva, ProPal, Accolade,
Kaps automatic,
kotouč
Gearboxes, Vaculík
- stavební společnost,
Hos-

půdka U Pedyho, Snack bar Křenovice, Restaurace Na Hrázi U Tondy,
Počítačový servis Ladislav Polák,
Autoškola Jakub Šírek, Bazény Morava, Katos tiskárna, Beton Kojetín,
MVDr. Marek Odložilík, Pivovarský
hotel Kojetín.
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PROGRAM - KOJETÍNSKÉ HODY 2021
PÁTEK 13. SRPNA 2021

SOBOTA 14. SRPNA 2021

NEDĚLE 15. SRPNA 2021

Masarykovo náměstí: celý den

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Masarykovo náměstí:
13 hodin Jízdy autovláčkem

Kolotoče a pouťové atrakce
Vzdělávací a informační centrum (VIC)
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané

Výstava
Když Haná voní perníkem

Umělecky zdobené perníky „Nositelky tradic“
Dany Holmanové a historické perníkové
formy spojené s ochutnávkou perníků

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 18 hodin

Výstava
Když Haná voní perníkem

Sklepení: 9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení

Umělecky zdobené perníky „Nositelky tradic“
Dany Holmanové a historické perníkové
formy spojené s ochutnávkou perníků

Nádvoří: 14 hodin

XXI. Setkání harmonikářů

Expozice muzea: 9 - 18 hodin

Galerie: 17 hodin

(Ze života na Hané)

Hrůzostrašné sklepení
Komentovaná prohlídka výstavy
Když Haná voní perníkem

Umělecky zdobené perníky „Nositelky tradic“
Dany Holmanové a historické perníkové
formy spojené s ochutnávkou perníků

Kojetín / Popůvky / Kovalovice:
17 hodin

Pivní pochod aneb
Kojetínská pivní míle

(Registrace tříčlenných týmů na:
tom.beket@seznam.cz)

Sklepení: 9 - 17 hodin

Vladimíra Pospíšila

Chovatelský areál Kojetín, Podvalí 214
9 - 20 hodin

Expozice
hospodářských zvířat

Hraje živá kapela

Ukázka práce asistenčního psa, projížďky
na koních, malování na obličej,
soutěže a hry pro děti

14 - 20 hodin

Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
jízdní řád

Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín
11 hodin Živá hudba, poníci

Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
18 hodin Mše svatá
19 hodin

Benefiční hodový koncert

16 - 18 hodin

NEDĚLE 15. SRPNA 2021

Pohádka, písničky, tanečky,
hry a soutěže

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Odpoledne s Divadlem Koráb

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin

Hasičské závody
„O Hodový koláč“

Nádvoří: 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina
Chovatelský areál – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky

Kroměříž–Kojetín–Tovačov a zpět

Sklepení: 9 - 18 hodin

Hrůzostrašné sklepení

Ukázka práce asistenčního psa, projížďky
na koních, malování na obličej,
soutěže a hry pro děti

SOBOTA 14. SRPNA 2021
Historické vlaky

Ztracená tvář Hané

Historické vlaky

Kroměříž–Kojetín–Tovačov a zpět
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin: Mše svatá
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
14 - 16 hodin

Expozice
hospodářských zvířat

Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín
11 hodin Živá hudba

Hlavní program
na Masarykově náměstí:
9 - 10 hodin

Krojovaný průvod
Ječmínkova jízda králů
Předání hodového práva
10 - 12.30 hodin

Přehlídka a vystoupení
národopisných souborů
12.30 hodin

Dechová hudba Hanačka

Břest

14 hodin

Areál sokolské zahrady
9 hodin Turnaj Střední Moravy

Kostel otevřen pro veřejnost

20 hodin

Den otevřených dveří
nově zrekonstruované herny

s kapelou TTQ

Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Chytlavé písničky se zpěvákem
Milanem Peroutkou

Husův sbor - židovská synagoga
10 hodin: Slavnostní bohoslužba
15 a 16 hodin

17 hodin (koncert)

ve volejbalu
Memoriál Michala Staňka
Taneční hodová zábava

Herna stolního tenisu, Dudíkova ulice
10 - 17 hodin

Den otevřených dveří
nově zrekonstruované herny
VIC Kojetín
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)

Herna stolního tenisu, Dudíkova ulice
10 - 14 hodin

Veřejné prohlídky

Hodovní prohlídky synagogy
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce,
hodový jarmark

Taneční klub

KST Swing Kojetín
15 hodin (koncert)

PERUTĚ

MICHAL
HRŮZA

A KAPELA HRŮZY
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KOJETÍNSKÉ HODY 2021
Největší a nejnavštěvovanější akcí
v průběhu roku jsou bezesporu Ko-

Pátek 13. srpna 2021

V pátek navečer zavládla v Kojetíně
slavnostní hodová nálada. Pro milovníky zlatavého moku byla připravena
Kojetínská pivní míle, která započala
úderem sedmnácté hodiny. Letos její
účastníci vyrazili z Kojetína a končili
v nedalekých Kovalovicích.
Obdivovatelé lidového umění směřovali
své kroky na komentovanou prohlídku
Když Haná voní perníkem, která probíhala od 17 hodin. Výstava byla k vidění
už od poloviny července, kdy byla instalována autorkou perníků Danou Holmanovou. V předhodový pátek byla tato expozice oživena komentovanou prohlídkou autorky s bohatým programem, kdy
mohli návštěvníci vidět například tradiční
vázání šátku v provedení Hany Dvouleté. Svou přítomností přispěl ke sváteční

jetínské hody. Letošní Kojetínské hody
se vydařily na výbornou, celá akce se

uskutečnila bez vážnějších komplikací
a za příjemného nedeštivého počasí.

atmosféře i starosta Kojetína Leoš Ptáček, který na této akci zahájil slavnostně hody. Pro ty, kteří chtěli nahlédnout
takřka pod ruce autorky, bylo nabíledni
sobotní odpoledne druhého hodového
dne, kdy Dana Holmanová předváděla
řadě návštěvníků techniku a postupy
spojené se zdobením perníčků přímo
v prostorách galerie. Za svoji uměleckou
činnost v tomto oboru získala ocenění
Nositelka tradic a Zlatý kolovrat. Má za
sebou řadu výstav a své umění předvádí na různých řemeslných akcích. Tato
expozice je pro Kojetín unikátní i tím, že
Dana Holmanová, využila ke zdobení
perníků také hanácké motivy z našich
krásně vyšívaných krojů.
Výstava byla doplněna i vyřezávanými
formami na perníky ze sbírek našeho muzea, z nichž nejstarší pocházejí

z konce 18. století. Tyto formy používala
významná kojetínská rodina Dudíkova,
která se věnovala voskářskému a perníkářskému řemeslu. Některé z těchto
forem se dočkaly toho, že takřka po
dvou stech letech byly použity, byla do
nich vpravena tradiční perníková hmota,
a tak návštěvníci expozice můžou vidět
na vlastní oči to, co naši předkově v minulosti na poutích a hodech.
Mimo jiné jsme mohli obdivovat perníky
zdobené bílou polevou, skládané perníčky. Autorka na výstavě použila i složitější techniky, její výtvory byly doplněny
zlatými nitěmi, voskovými pláty, motivy
vystřiženými z modrotisku nebo doplněny drobnými postavičkami z kukuřičného šustí.
Expozice Když Haná voní perníkem
byla otevřena až do 17. září 2021.

Zahájení hodů, komentovaná prohlídka výstavy Když Haná voní perníkem

Pivní míle

Sobotní hodové dopoledne se neslo
především ve sportovním duchu.
Od 9 hodin se v areálu sokolské zahrady konal Volejbalový turnaj Střední Moravy a Memoriál Michala Staňka. Souběžně probíhaly u stadionu
Morava Hasičské závody „O hodový
koláč“.
V Dudíkově ulici se zase zájemcům
o stolní tenis představila nově zrekonstruovaná Herna stolního tenisu,
ta byla pro návštěvníky otevřena celý
hodový víkend.

Sobota 14. srpna 2021

Milým zpestřením hodové soboty byla
bezesporu expozice hospodářských
zvířat v chovatelském areálu na Podvalí, kde probíhala například ukázka
práce asistenčního psa, projížďky na
koních, malování na obličej a různé
zajímavé soutěže a hry pro děti.
Odpoledne rozezněly nádvoří Vzdělávacího a informačního centra harmoniky na už XXI. Setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila. Kdo se
chtěl navíc přiučit zdobení perníků,
mohl navštívit naši galerii, ve které
Dana Holmanová předváděla svůj

um a ochotně vysvětlovala zájemcům
svoje zkušenosti a znalosti. Na své si
přišli určitě také naši nejmenší, kterým přijelo zpříjemnit hodové sobotní
odpoledne, na vyprahlé Masarykovo
náměstí, Divadlo Koráb se spoustou
soutěží, her, písniček a pohádek. Od
18 hodin probíhala v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá, která
byla završena varhaním benefičním
koncertem Petra Otáhala. Pro všechny, kteří se chtěli ještě bavit byla připravena večerní hodová zábava s kapelou TTQ v areálu sokolské zahrady.

Historické vlaky - Kroměřížská dráha

Hasičské závody

Živá hudba Na Hrázi
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KOJETÍNSKÉ HODY 2021

Volejbalový turnaj

Židovský hřbitov

Chovatelský areál na Povalí

Dana Holmanová - zdobení perníků

Hrůzostrašné sklepení

Odpoledne s Divadlem Koráb na náměstí

Neděle 15. srpna 2021

Ve sváteční hodové ráno se tradičně rozložily na Masarykově náměstí
stánky s různými pochutinami, nápoji
a zbožím. Kolem deváté hodiny ranní
se v kostele Nanebevzetí Panny Marie
odbývala hodová mše svatá a zároveň
se začal před Sokolovnou řadit bohatý
krojovaný průvod s Ječmínkovou jízdou
králů, který prošel ulicí Tyršovou, Svatopluka Čecha, přes Komenského náměstí až na Masarykovo náměstí, kde
u radnice chasa zabouchala na vrata
radnice a požádala starostu o předání

hodového práva. To se stalo skutkem
na nedalekém pódiu, kde byl starosta
Leoš Ptáček posléze vyplacen za neutěšený stav komunikací v okrajových
částech Kojetína. Píseň, Čí só hode,
pak následně zahájila bohatou přehlídku folklórních souborů, ve které se
představili Ječmínek z Chropyně, Hlahol Mysločovice, soubor Kosíř z Kostelce na Hané, sousedi ze Slovácka Chasa z Ořechova, Klas z Kralic, Hanácké
sóbor z Kroměříže a na závěr domácí
Hanácká beseda z Kojetína. Folklórní
část dopoledního a části odpoledního

Nová herna stolního tenisu

Setkání harmonikářů

Ztracená tvář Hané

Benefiční varhanní koncert
programu pak završila dechová hudba
Hanačka z Břestu, která mimo klasických lidovek zahrála i moderní populární skladby. V odpolední části programu
zazářili mladí členové klubu sportovního tance SWING Kojetín, kteří oživili
rozpálené náměstí společenskými tanci. Na nádvoří VIC vyhrávala souběžně
cimbálová muzika Dubina, pro ty, kteří
se ještě dostatečně nenabažili folklóru.
Po třetí hodině odpolední vystoupil na
pódiu zpěvák, herec a známý moderátor Snídaně s Novou Milan Peroutka se
svou kapelou Perutě, kteří rozproudili
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KOJETÍNSKÉ HODY 2021
diváky neotřelými chytlavými písněmi. Zlatým hřebem Kojetínských Hodů
2021 nebyla avizovaná Hana Zagorová, která bohužel ze zdravotních důvodů nemohla dorazit, ale kapela Hrůzy

v čele s frontmanem a zpěvákem Michalem Hrůzou. Ti přivedli hodové návštěvníky do varu známými hitovkami
jako Zakázané uvolnění, Bílá velryba
nebo Vyprávěj. Nedělní program obo-

hatil také dětský vláček Moravský Drak,
který brázdil ulicemi Kojetína a nejen
ten. V sobotu i v neděli se mohli příznivci vlaků dopravit do Kojetína z Kroměříže i Tovačova, díky nadšencům

Přípravy krojovaného průvodu na Sokolovně Kojetín

Krojovaný průvod a Ječmínkova jízda králů

Předání hodového práva a vyplácení starosty feroló

Ječmínek Chropyně

Hlahol Mysločovice

Kosíř Kostelec n. H.
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KOJETÍNSKÉ HODY 2021
ze spolku Kroměřížská dráha, kteří
pro ně vypravili zvláštní historické vlaky. Po oba dva dny mohli návštěvníci
také navštívit stálou expozici Ztracená
tvář Hané, Strašidelné sklepení nebo

židovský hřbitov se synagogou, kde
byly připraveny hodovní prohlídky. Tradiční výstava květin a jiných sezónních
výpěstků se letos bohužel z organizačních důvodů nekonala, ale hodoví

návštěvníci mohli vidět aspoň malou
ukázku zahrádkářů v galerii VIC.
Letošní hody se vyvedly na výbornou
a dík patří všem, kteří se jakkoliv připojili k jejich zdárnému průběhu.

Chasa z Ořechova

Klas Kralice

Hanácké sóbor Kroměříž

Dechová hudba Hanačka Břest

Hanácká beseda Kojetín

Autovláček

Atrakce pro děti

Taneční klub KST Swing Kojetín

Perutě

Michal Hrůza

Hodový jarmark

Cimbálová muzika Dubina

Návštěvníci na náměstí
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NÁVŠTĚVNOST
Akce

Pořadatel

Počet/dny

Návštěvnost

Výstava - Když Haná voní perníkem

MěKS Kojetín

1/3

1.500

Expozice muzea - Hrůzostrašné sklepení

MěKS Kojetín

1/3

500

Expozice muzea - Ztracená tvář Hané

MěKS Kojetín

1/3

1.000

tom.beket@seznam.cz

1/1

120

Mše svaté

Římskokatolický farní úřad Kojetín

3/3

500

Varhanní koncert

Římskokatolický farní úřad Kojetín

1/1

200

MěKS Kojetín

1/1

200

Restaurace Na Hrázi U Tondy

2/2

1.000

MěKS Kojetín

1/2

300

Pivní pochod aneb Kojetínská pivní míle

Odpoledne pro děti s Divadlem koráb
Živá hudba, poníci
Prohlídky židovského hřbitova
Historické motorové vozy
Expozice drobného zvířectva
Turnaj Střední Moravy ve volejbalu
Hodová zábava
Den otevřených dveří nové herny stolního tenisu

Kroměřížská dráha, zs.

1/2

800

Chovatelé Kojetín

5/2

1.000

SK Kojetín

2/1

1.000

Dušan Meduna

1/1

1.000

SK Kojetín

1/2

500

SDH Kojetín

1/1

600

Setkání harmonikářů

MěKS Kojetín

3/1

300

Cimbálová muzika Dubina

MěKS Kojetín

1/1

500

Církev československá husitská

3/1

150

Dopolední nedělní program - průvod, jízda králů,
předání práva, národopisná přehlídka, dechová hudba

MěKS Kojetín

5/1

2.000

Odpolední nedělní program - tance, koncerty

MěKS Kojetín

5/1

4.000

Doprovodné akce - kolotoče, atrakce, jarmark

Město Kojetín a MěKS Kojetín

50/3

nezjištěno

92/3

17.170

Hasičské závody

Hodovní mše a prohlídka synagogy

CELKEM - KOJETÍNSKÉ HODY

PROPAGACE
Forma propagace
Plakáty Kojetínské hody
Skládačky Kojetínské hody

Počet

Obsah propagace
500 ks

5.000 ks

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

Poštovní schránky v Kojetíně a okolních obcí (Popůvky, Kovalovice, Uhřičice, Polkovice, Stříbrnice,
Měrovice)

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

Aktualizace MěKS Kojetín

www.kojetin.cz

nezjištěno

Plakáty, pozvánky, upoutávky, programy, fotografie, zhodnocení akcí, články: červen - 2.535, červenec - 4.021, srpen - 6.736, září - 2.651 návštěv

Facebook

nezjištěno

Vytvoření jednotlivých událostí

Aktualizace MěKS Kojetín

Tři čísla = upoutávky v KZ červen, prázdniny, závěrečné zhodnocení v KZ září

Grafické zpracování
MěKS Kojetín

Upoutávky v rádiu Kroměříž, Haná, Olomouc,
v Přerovském deníku-Nové Přerovsko

MěKS Kojetín

Umístění fotografií na MěKS Kojetín

Aktualizace MěKS Kojetín

www.mekskojetin.cz

Kojetínský zpravodaj
Rádio, tisk, televize
www.rajce.cz

15.943 návštěv

Tvorba propagace

Výlep Kojetín, Kroměříž, Přerov, Prostějov,
Mikroregion Střední Haná, okolní obce

1.800 ks
posluchači, čtenáři
1.098 zobrazení

Internetové kulturní portály

nezjištěno

www.ok-tourism.cz, www.kudyznudy.cz, www.vylety-zabava.cz, www.kamdnesvyrazime.cz, www.
mistnikultura.cz, www.informuji.cz, moravia.tips,
www.akcezabava.cz; folklor.cz

Aktualizace MěKS Kojetín

Informační stánek na hody

2.000 návštěv

Propagační suvenýry města Kojetín, Mikroregionu
Střední Haná a Olomouckého kraje...

MěKS Kojetín

Osobní pozvánky na všechny akce

MěKS Kojetín

Tašky, pohlednice, Hanačky - panenky, knihy...

MěKS Kojetín

E-mailing
Propagační předměty
Dobrá pověst
Osobní doporučení

800 adres
1.000 ks

nezjištěno

Do Kojetína zavítalo množství návštěvníků a turistů
ze všech koutů České republiky i zahraničí, kteří
v Kojetíně bezesporu zažili krásné kulturní zážitky
a dál propagují město Kojetín a Olomoucký kraj...
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FINANCE
CELKOVÉ NÁKLADY
501450 - Materiál
5132 - Reprezentace
518450 - Služby
521450 - Mzdové náklady

486.100,00 CELKOVÉ VÝNOSY

486.100,00

9.500,00 Tržby stánky hody

10.100,00

0,00 Příspěvek Město Kojetín
420.600,00 Dotace Ol. kraj
56.000,00 Rozpočet MěKS - rozdíl

170.000,00
300.000,00
6.000,00

ZÁVĚR
Letošní nejvýznamější kulturní akce
našeho města - Kojetínské hody opět
dostály kvalit městských slavnostní.
Za to, že proběhly 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.
Velkou pochvalu a obdiv si zaslouží
všichni účinkující, bez kterých by letní
městské oslavy neproběhly.
Poděkování také náleží Olomouckému
kraji a všem sponzorům za finanční
podporu.
Věříme, že si domácí i přespolní hodové oslavy užili a naplno si vychutnali tuto tradiční letní akci v plné parádě.
„ČI SÓ HODY? NAŠE!!!“
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MISTROVSTVÍ ČR V DESETI TANCÍCH KOJETÍN 2021
Mistrovství České republiky v deseti tancích proběhlo dne 4. září 2021
od 8 do 22 hodin ve Sportovní hale
v Kojetíně. Pořadatelem mistrovství
bylo Městské kulturní středisko Kojetín a Český svaz tanečního sportu
(ČSTS). Této prestižní soutěže se
zúčastnily nejlepší nominované páry
z celé České republiky.
Celou soutěž natáčela Česká televize a záběry byly odvysílány v padesátiminutových sestřizích ve čtyřech
reprízách v lukrativních časech na
ČT Sport. Po celou dobu soutěže byl
rovněž vysílán live stream na internetových stránkách, aby si mohli atmosféru této soutěže užít i ti lidé, kteří se
nemohli osobně zúčastnit.
Zajištěno bylo také široké spektrum
reklamního plnění. Logo Olomouckého kraje, města Kojetína a loga všech

partnerů z veřejné i soukromé sféry
byla umístěna na moderátorském stolku, na tiskovinách souvisejících s akcí
(pozvánky, vstupenky, plakáty), na
webových stránkách.
V celé podlahové ploše haly byly provedeny zásadní úpravy – taneční parket, koberce, prostor pro diváky, roznášecí plochy pod rampy osvětlení, kamery ČT, nasvícení sálu, umístění led
panelů a velkoplošná led obrazovka.
Bohužel v měsíci září byla zpřísněna
protiepidemická opatření a omezení,
z tohoto důvodu byl počet návštěvníků
a diváků v hale limitován na povolené
minimum.
Samotná soutěž byla rozdělena do
pěti kategorií, v kterých tanečníci soutěžili o titul Mistrů ČR. Jednalo se otyto
kategorie: Junior I, Junior II, Mládež,
Under 21 a Dospělí.

POČET PÁRŮ A VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
Junior I: v nejmladší kategorii nastoupilo 31 párů.
Po napínavém finále se nejlepší páry umístily takto:
1. Patrik PAŘÍZEK / Julie PTÁČKOVÁ Z KOJETÍNA!!!!
2. Tomáš FRKAL / Linda LOSOSOVÁ
3. David KAZDA / Darina HUŤKOVÁ
4. Kaiem HOSSAIN-SELSDON / Viktorie VÁGNEROVÁ,
5. Michal JURÁŠEK / Katarína JURÁŠEKOVÁ
6. Mykhaylo POVIDAYCHYK / Stella SÝKOROVÁ

Junior II: zúčastnilo se 36 párů. Po napínavém souboji
se šest nejlepších párů ve finále umístilo takto:
1. Jan PLACHÝ / Alexandra PALIČKOVÁ
2. Adam VIŠNOVSKÝ / Lucie ČECHTICKÁ
3. Matyáš GROSSMANN / Linda ONDRUŠOVÁ
4. Vojtěch SMOLUCHA / Anastasia ZHYDOVSKA
5. Tadeáš KRÁSA / Nela KAPUŠŇÁKOVÁ
6. Vojtěch MAREK / Sára DOLEŽALOVÁ
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MISTROVSTVÍ ČR V DESETI TANCÍCH KOJETÍN 2021
Mládež: kategorie s nejpočetnější startovní listinou, o titul
bojovalo 42 párů. Představujeme jejich výherce a finalisty:
1. Jonáš TOMÁNEK / Šárka KOSMÁKOVÁ
2. Martin FRIED / Aneta KRÁSOVÁ
3. Matyáš FELCMAN / Anna BLOKEŠOVÁ
4. Oliver LOS CHOVANEC / Eliška PLACHÁ
5. Petr NOVÁK / Nela KOSKOVÁ
6. Jan VILD / Ellen MUSILOVÁ

Under 21: na mistrovství proběhla také soutěž 19 párů této
kategorie. Do finále se probojovalo těchto šest nejlepších:
1. Jakub BRÜCK / Marina MAKARENKO
2. Filip CHMEL / Štěpánka DUNAJOVÁ
3. Jan VILD / Ellen MUSILOVÁ
4. Radek DOLEŽAL / Nicole FOLCOVÁ
5. Patrik DOBRUSKÝ / Veronika NOVÁKOVÁ
6. Kryštof PALLAS / Hana HENDRYCHOVÁ

Dospělí: soutěž Dospělých proběhla v samotném závěru
večera, zde startovalo 27 párů. Konečné umístění finálových párů v Hlavní kategorii vypadalo takto:
1. Jakub BRÜCK / Marina MAKARENKO
2. Jiří KEJZAR / Barbora KOŠKOVÁ
3. Roman PECHA / Anna BANKOVÁ
4. Jan METLICKÝ / Ela KASALOVÁ
5. Filip CHMEL / Štěpánka DUNAJOVÁ
6. Jan BURANT / Klára FALTUSOVÁ
Finále bylo hodnoceno absolutním systémem 3.0 bez použití Kiss and Cry. Standardní část: sólo waltz, skupinový

valčík, skupinový slowfox, sólo tango, skupinový quickstep.
Latinská část: sólo samba, skupinová chacha, skupinové
paso doble, sólo rumba, skupinový jive.
Odborná porota pracovala ve složení: Bartoš Jaromír CZ,
Čejka Šilhánová Zuzana CZ, Činčura Jindřich CZ, Drha Michal CZ, Fencak Zdenek CZ, Gebertová Lenka CZ, Henzélyová Linda CZ, Horník Miroslav CZ, Krtička Jaroslav CZ,
Odstrčil Martin CZ, Ševčík Jiří CZ.
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MISTROVSTVÍ ČR V DESETI TANCÍCH KOJETÍN 2021
VÝSTUPY PRO HODNOCENÍ AKCE
- Mistrovství České republiky v deseti
tancích v Kojetíně – městě Olomouckého kraje.
- Mistrovství bylo pořádáno pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého
kraje a starosty Města Kojetína.
- Soutěž, spolupráce, představení tanečních párů, výměna zkušeností.
- Rozšíření kulturní nabídky všem věkovým vrstvám obyvatel regionu – program v oblasti kulturních a společenských akcí.
- Mezigenerační sblížení.
- Široká propagace města Kojetín, mikroregionu Střední Haná a Olomouckého kraje.
– Informovanost veřejnosti prostřednictvím celorepublikového tisku a médií, včetně České televize.
- Počet přímých návštěvníků celé akce
dosáhlo počtu 1.000 osob (protiepedimické opatření), přenos z mistrovství

byl vysílán Českou televizí…
- Městské kulturní středisko zajistilo
veškerou propagaci celého projektu
– plakáty, pozvánky, letáky, propagace
v tisku, rozhlasu i televizi.
- Po ukončení projektu byla celá akce
zhodnocena ve všech dostupných médiích. Byly pořízeny fotografie a video.
- Během konání akcí do Kojetína zavítalo velké množství tanečních párů,
návštěvníků a turistů ze všech koutů
České republiky i zahraničí, kteří dál
propagují město Kojetín a Olomoucký
kraj.
- Posílení pozitivního obrazu Olomouckého kraje jako regionu významně
podporujícího kulturní rozvoj (strategický dokument – Koncepce rozvoje
kultury a památkové péče Olomouckého kraje).
- Rozvoj a posílení spolupráce mezi
kraji (strategický dokument – Koncep-

ce rozvoje kultury a památkové péče
Olomouckého kraje).
- Zviditelnění Olomouckého kraje
v rámci naplňování programového prohlášení ROK.
– Zaměření na realizaci koncepce rodinné politiky na území kraje, podpoření rozvoje mezigeneračního soužití.
- Podnícení zájmu o tanec a kulturu
u dalších zájemců.
- Nové možnosti spolupráce mezi městy a obcemi a následná spolupráce.
- Zapojení co největšího počtu mladších lidí do společné práce s lidmi pokročilejšího věku, snižování výskytu
sociálně patologických jevů.
- Rozšíření kulturní základny v rámci
Olomouckého kraje i jiných krajů.
- Podpora spolupráce profesionálních a neprofesionálních tanečních
párů.
- Spolupráce mladší a starší generace.

VIDEOZÁZNAMY Z MISTROVSTVÍ ČR V DESETI TANCÍCH KOJETÍN 2021
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qB6BVDQHjrc
Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdLbPHIkeUjWaDEC3EfrB2vTVneM5g3n
ČESKÁ TELEVIZE MISTROVSTVÍ ČR V DESETI TANCÍCH KOJETÍN 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10171877043-tanec/221471291101201/

ZÁVĚR
Město Kojetín se zviditelnilo, a to nejen
v rámci Olomouckého kraje, ale celé
republiky.
Na základě této akce se objevily nové
možnosti spolupráce mezi městy a obcemi.
Došlo také k velkému rozmachu turis-

mu ve městě, Sportovní hala v Kojetíně
se stala místem mistrovství, soutěží,
ale i setkávání, místem k navázání nových přátelství, společenskou událostí.
Tento projekt jistě podpořil v nadšení
i ostatní profesionální, ale hlavně neprofesionální osoby.

Velká gratulace i tanečnímu páru
Patrik Pařízek / Julie Ptáčková z Kojetína, kteří se stali Mistři ČR v kategorii Junior I.
Velké poděkování Olomouckému kraji
za finanční podporu této celorepublikové akce.
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3. Klubová činnost a hudební festivaly
V roce 2021 se klubová činnost ani žádný velký hudební festival neuskutečnil z důvodu protiepidemických opatření.

4. Kurzovní činnost
CVIČENÍ NA BOSU

červen - listopad 2021

Bosu Balance - cvičení vedla Radka
Michálková z Kojetína.
Cvičilo se každé pondělí a čtvrtek od
18.00 do 19.00 hodin v sále VIC na
Masarykově náměstí.
Účast - 20 cvičenců / 25x

TANEČNÍ KURZ

září - listopad 2021
Kurz tanečních pro studenty
- vyučuje mistr Igor Henzély
z Kroměříže v sále Sokolovny Kojetín.
Uskutečnilo se devět tanečních lekcí a prodloužená tanečních s účastí
rodičů, závěrečná kolona přesunuta
na rok 2022. Účast: 80 studentů

5. Půjčovna, výroba rekvizit, šití kostýmů a krojů
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ

PŮJČOVNA INVENTÁŘE PŮJČOVNA KROJŮ

MěKS Kojetín disponuje nepřeberným
množstvím divadelních a karnevalových kostýmů Protože je o půjčování
kostýmů z řad veřejnosti velký zájem,
tuto službu jsme zpoplatnili. Během
roku bylo zapůjčeno cca třicet kostýmů.

MěKS zapůjčuje veřejnosti dle ceníku
MěKS tento inventář: sklenice, talíře,
příbory, židle, stoly a praktikáble.
Všechny zápůjčky jsou sledovány, evidovány, předány a vyúčtovány pracovníky MěKS.

MěKS Kojetín zapůjčuje pro příznivce
folklóru také ženské a mužské kroje nebo krojové součásti dle ceníku
MěKS. V roce 2021 pracovnice Jana
Nováková ušila několik košil, byl zakoupen jeden ženský kroj.

VÝROBA VODNÍKA ŠPALÍRKA NA BIOCENTRUM
V měsíci květnu 2021 se kolektiv pracovníků MěKS Kojetín (Hana Svačinová,
Jana Nováková a Milan Zahradník) usilovně věnoval výrobě sochy v nadživotní
velikosti – vodníka Špalírka, která bude
umístěna na ostrůvku Biocentra.
V první fázi celého tvůrčího procesu byla
vyrobena základní konstrukce z mědi
(Vlastimil Hovorka a Vladimír Vymětal), ta
byla obalena petláhvemi a zpevněna bub-

linkovou fixační fólií. Druhá fáze spočívala v námáčení hadrů v betonu s tekutým
sklem a postupném obalování celé sedící
postavy, byly přidány ruce a ze základu
kopacího míče byla vymodelována hlava.
Postava byla „oblečena“ do kábátu, „obuta“ do vysokých holínek, vše namočené
v betonu. Doladěním detailů (frak, mašle,
knoflíky) a vyhlazením získala figura na
hodnověrnosti, hlava byla umělecky vytvarována se zvýrazněním očí a knírku.
Poslední fází byla impregnace a barevný
nátěr celé figury, výroba a upevnění bambusového klobouku, fajky a hrnce.
Jelikož se jedná o náš první pokus o vytvoření sochy z betonu, netušíme, jaká je
její životnost a odolnost, ale doufáme, že
ostrůvek bude obývat, co nejdéle a bude
se příchozím líbit.

strana 29

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2021

II. VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
DEFINICE VZDĚLÁVACÍHO INFORMAČNÍHO CENTRA (VIC) KOJETÍN
Městské kulturní středisko Kojetín zajišťuje chod Vzdělávacího a informačního centra Kojetín – informace, galerie, expozice muzea, které je veřejně
přístupné a viditelně označené účelové
zařízení poskytující objektivní a ověřené informace o turistických cílech,
službách cestovního ruchu, rekreační
a kulturní nabídce ve městě Kojetíně,
regionu Střední Haná a Olomouckém
kraji.
Provozování VIC má charakter veřejné
služby. VIC se řídí platnými oborovými
standardy stanovenými profesní organizací A.T.I.C.
Splnění oborového standardu má VIC
doloženo platným certifikátem v kategorii „C“.
LOKALIZACE A NAVIGACE K VIC
VIC sídlí na veřejně přístupném místě
v budově Vzdělávacího a informačního
centra na Masarykově náměstí 8, na
místě koncentrace turistů a má bezbariérový přístup.
VIC je viditelně označeno svítícím
symbolem „i“, je označeno samolepkou jednotné klasifikace turistických
informačních center ČR (JK TIC).
K objektu VIC jsou na hlavních příjezdových komunikacích umístěny směrovky navigující potenciální návštěvníky a turisty k VIC.
U vstupu do VIC je uvedena otevírací
doba VIC v českém jazyce a v jazyce
skupiny převažujících zahraničních návštěvníků.
INFORMACE O VIC KOJETÍN
VIC je prezentováno na internetových
stránkách MěKS Kojetín www.mekskojetin.cz. Tato prezentace je pravidelně
aktualizována a vyhovuje z hlediska
přístupnosti. Na webových stránkách
prezentace VIC je umístěn oficiální
symbol bílého „I“ v zeleném poli.
Činnost VIC zajišťuje jeden pracovník.
Otevírací doba VIC Kojetín mimo sezónu: Pondělí – pátek od 9.00 do 11.30
a od 12.30 do 17.00 hodin, v letní sezónu (červen - srpen) Pondělí – pátek
od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00
hodin, Sobota a neděle od 10.00 do
11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin.

a podobně) při akceptaci udržitelného
cestovního ruchu. Ústní informace jsou
poskytovány návštěvníkům bezplatně.
Ostatní služby jsou zpoplatněny. Za
tímto účelem je vytvořen seznam služeb s ceníkem, který je umístěn na VIC
a také na webových stránkách.
Poskytování bezplatných informací je
převažující náplní VIC.
Informace jsou poskytovány v následujícím rozsahu:
• turistické informace (památky, turistické a přírodní atraktivity, sportoviště
a rekreační areály, ubytovací zařízení
a restaurace, kulturní objekty),
• informace o místních službách (obchody, služby, firmy, taxislužby, banky,
směnárny ap.) a tísňových tel. linkách
• přehled o nejbližších institucích a zařízeních (úřady, lékárny, nemocnice,
policie, hasiči apod.),
• přehled o kulturních a sportovních akcích ve městě Kojetín a okolí,
• dopravní informace (vlakové i autobusové spojení).
Ostatní poskytované služby:
• předprodej vstupenek na akce v Kojetíně,
• prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj (cena 12 Kč),
• kopírování a skenování pro veřejnost,
• přepis textu,
• zprostředkování inzerce,
• laminování a kroužková vazba,
• prodej propagačních materiálů, turistických suvenýrů a zboží,
• sběrna plakátů v Kojetíně,
• pronájmy VIC,
• zpřístupnění výstavní galerie a expozic muzea,
• zpřístupnění Židovského hřbitova
a synagogy,
• průvodcovské služby,
• internet pro veřejnost,
• wifi v budově zdarma.

Ostatní činnost:
• propagační činnost,
• zpracování, tisk a sdílení na sociálních sítích měsíčních přehledů kulturních, sportovních a společenských
akcí v Kojetíně,
• výlep plakátů v Kojetíně,
• aktualizace kojetínských akcí na
webových kulturních portálech - www.
ok-tourism.cz,
www.kudyznudy.cz,
www.vylety-zabava.cz, www.kamdnesvyrazime.cz, www.mistnikultura.cz,
www.informuji.cz, moravia.tips, www.
akcezabava.cz, www.kamnaples.cz,
• monitoring návštěvnosti,
• pomocné práce při kulturních akcích.
VYBAVENÍ VIC
Vybavení a zázemí VIC je na takové
úrovni, aby pracovníkům umožňovalo
kvalitní poskytování informací. VIC je
vybaveno počítačem, počítačem pro
veřejnost, tiskárnou se skenerem, kopírkou, telefonní linkou, mobilním telefonem. VIC má přístup na internet.
VIC je vybaveno aktuálními propagačními materiály. Propagační materiály
jsou pečlivě srovnány. Zpoplatněné
propagační materiály jsou zřetelně
označeny cenovkou.
Na VIC je k dispozici k nahlédnutí
mapa ČR, Olomouckého kraje, regionu Střední Haná a města Kojetína.
V prostorách VIC jsou vhodné doplňky
s turistickou tematikou.
NÁVŠTĚVNOST VIC KOJETÍN
VIC eviduje počet návštěvníků písemným záznamem. Denní návštěvnost VIC je zaznamenána do statistik
v elektronickém systému JK TIC.
Zákazník má možnost vyjádřit svá přání/pochvaly/stížnosti prostřednictvím
návštěvní knihy, která je umístěna na
informacích.
Návštěvní knihy jsou také v hlavní galerii a v expozici muzea.

ČINNOST VIC KOJETÍN
VIC poskytuje veřejnosti informace
z databáze jemu všemi dostupnými
formami (ústně, telefonicky, písemně,
prostřednictvím elektronických médií
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VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A TAZATELŮ NA VIC KOJETÍN V ROCE 2021
(monitoruje se čárkovým způsobem)

Činnost VIC

2019

Telefonické dotazy

Činnost VIC

511

Osobní návštěva a dotazy

Telefonické dotazy

6378

Osobní návštěva a dotazy

2020

Činnost VIC

514
2599

2021

Telefonické dotazy

490

Osobní návštěva a dotazy

1336

Plesová sezona

192

Plesová sezona

Pronájem nebytových prostor

219

Pronájem nebytových prostor

Turistická razítka

361

Turistická razítka

198

Turistická razítka

189

74

Sport v Kojetíně

26

Sport v Kojetíně

16

Sport v Kojetíně

78

Plesová sezona

39

Pronájem nebytových prostor

147

Firmy

Památky ve městě

286

Památky ve městě

34

Památky ve městě

32

33

Firmy

20

Firmy
Příspěvky do KZ

5

1

5

Příspěvky do KZ

27

Příspěvky do KZ

10

Divadelní představení

275

Divadelní představení

16

Divadelní představení

36

Autobusy a vlaky

243

Autobusy a vlaky

132

Autobusy a vlaky

28

Kalendář mikroregionu

188

Kalendář mikroregionu

266

Kalendář mikroregionu

98

0

Turistická vizitka

447

Turistická vizitka

Turistická vizitka

391

Prohlídka města

0

Prohlídka města

0

Prohlídka města

348

Kniha o Kojetíně

38

Kniha o Kojetíně

25

Kniha o Kojetíně

69

Ubytování v Kojetíně

28

Ubytování v Kojetíně

16

Ubytování v Kojetíně

90

Otevírací doba koupaliště

25

Otevírací doba koupaliště

7

Otevírací doba koupaliště

70

Kurzy MěKS

Kurzy MěKS

1

28

Jízdní řády

53

Jízdní řády

15

Stravování v Kojetíně

53

Stravování v Kojetíně

19

Screamers

Kurzy MěKS
Jízdní řády

284

Stravování v Kojetíně

93

Zajímavosti mikroregionu

Zajímavosti mikroregionu

291

Kojetínské hody

Kojetínské hody

170

Prodej vstupenek

Prodej vstupenek

448

Odevzdání plakátů

Odevzdání plakátů

88

Prodej KZ

496

1

238
27
398
23

Zajímavosti mikroregionu
Kojetínské hody

279

17
203

Prodej vstupenek

53

Odevzdání plakátů

31

Prodej KZ

290

Prodej KZ

306

Různé

157

Různé

Různé

1494

Zahraniční turisté

102

Zahraniční turisté

Návštěvníci výstavy

3523

Návštěvníci galerie

2630

Návštěvníci galerie

4225

393

Návštěvníci muzea

333

Návštěvníci muzea

2593

740

Hrůzostrašné sklepení

2123

Hrůzostrašné sklepení
Prodej suvenýrů

2108

Hrůzostrašné sklepení

Návštěva muzea

1013

Prodej suvenýrů

2047

Prodej suvenýrů

Kopírování

3835

Kopírování

3591

Kopírování

Internet

253

Celkem návštěvníků

Internet

18014

Celkem návštěvníků

45
12601

Internet
Celkem návštěvníků

0
109

729
1095
4
12704

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ VÝSTAV A EXPOZIC V ROCE 2021
1. ledna 2021 - 28. května 2021
19. dubna - 26. května 2021
28. května - 2. července 2021
12. července - 17. září 2021
24. září - 12. listopadu 2021
26. listopadu - 21. prosince 2021
1. ledna - 31. prosince 2021
1. ledna - 31. prosince 2021
1. ledna - 31. prosince 2021

Zavřeno z důvodu protiepidemických opatření
Loutková okýnka
Výstava Retrospektiva
- životní jubileum Boleslava Leinerta
Výstava Když Haná voní perníkem
Výstava Signál 64 - Opět společně
Výstava Betlémů
Židovský koutek v synagoze
Stálá expozice Ztracená tvář Hané
Stálá expozice Hrůzostrašné sklepení

Celkem návštěvníků výstav a expozic

0
500
249
3.670
198
108
300
2.593
2.123
9.741
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POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ A TAZATELŮ NA VIC KOJETÍN V ROCE 2021
(v jednotlivých
měsících)
Název
grafu

8000

7272
7000

6000

5000

4000

3000

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

2000

1336
925

1000

865
651

597

409

0

24

LEDEN

36

51

50

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

172

KVĚTEN

ČERVEN

1
ČERVENEC

HODY

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

316

LISTOPAD PROSINEC

POŘÍZENÍ POKLADNÍHO A SKLADOVÉHO SYSTÉMU - DOTYKAČKA
Dotykačka KOMPLETNÍ 14"
Tato pokladna nám umožní dokonalou evidenci tržeb, skladu, objednávek
a tisk pokladních účtenek, přehledný
objednávkový systém.
Termální tiskárna je navíc skvělým doplňkem. Má vysokou rychlost tisku 250
mm/s, tichý termální tisk a zabudovanou vyrovnávací paměť umožňující
příjem dat během tisku. Obsahuje řídicí periferie pro ovládání pokladny. Má
možnost nastavení hustoty tisku.
NAPLNO
Licence obsahuje plnou verzi aplikace
Dotykačka, její průběžnou aktualizaci
zahrnující legislativní změny, vzdálenou správu, správu skladů, detailní online a nonstop telefonickou technickou
podporu a přes 70 praktických vlastností a funkcí, které nám zefektivní
práci.
Pokladní systém pro specializované
prodejny je spolehlivý a jednoduše
ovladatelný. Eviduje prodej každého
zboží, umí hromadně naskladnit tisíce
položek a provádět inventury. Pohlídá
tržby, sklady, dodavatele, zákazníky
i zaměstnance.
Ve Vzdálené správě vidíme přehledy
tržeb i prodaného zboží, počty vydaných účtenek, docházku zaměstnanců, nejprodávanější produkty, zisk
a mnoho dalších užitečných grafů.
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VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
První měsíce v roce 2021 byly pro
informační středisko nepříznivé z důvodů celoplošného uzavření informačních center, muzeí a galerií. Během uzavření se ale nelenošilo, došlo
k renovaci vestibulu novými nástěnkami, výměnou stolu za raritní starožitný
klavír a úpravou druhé galerie.
Jak se půda otevírá s příchodem jara,
otevřely se i dveře do informačního
centra. Z důvodu mateřské dovelené
se prostřídal personál a na ičku se objevila nová pracovnice.
Turistickou a návštěvní sezónu odstartovala výstava obrazů, skic a náčrtů
od Ing. Arch. Boleslava Leinerta s názvem Retrospektiva. Na hody, jak už to
zvykem bývá, se lidé nejvíce zajímali
o muzeum, kde jsou vystaveny kroje,
jak sváteční, tak všední, dokonce je
zde uloženo i hodové právo, které starosta každým rokem předává chase.
V době hodů se i rozšířil celý prodejní sortiment propagující město logem
K♥jetín – vícebarevné smaltované hrnky, batůžky, klíčenky, hrníčky, zapalovače, sluneční brýle, vějíře, víceúčelové taštičky. O tyto nové produkty je
obrovský zájem a získaly si srdce nejen Koječáků. Na hody se prodalo nejvíce vějířů s logem K♥jetín, nejen kvůli
ukrutnému horku, ale i kvůli elegantnímu designu, a jako praktický suvenýr
pro rodinu, či přátele.
Prosincové období se již neslo v duchu
vánočním, lidé nakupovali pro své blízké vánoční dárky v podobně hrnečků,
zvonečků a krojovaných panenek.
Minulý rok byl velmi přínosný, co se
týče návštěvníků, neboť i přes veškerá
nařízení a uzavření, dojel skoro stejný počet turistů jako v loňském roce.
Na naše informační centrum zavítali
lidé nejen z okolních měst a obcí, ale
i z Prahy, Mostu a Pardubic, také cizinci z Ukrajiny, Polska, Velké Británie
a Irska, kteří se lámanou češtinou, či
angličtinou, snažili domluvit s obsluhou infocentra, která se snažila jejich
požadavku co nejvíce vyhovět a splnit
jejich přání. I náš sortiment se dostal
do všech koutů světa. Jedna ručně
vyrobená krojovaná panenka z našeho infocentra putovala až do Ruska,
kde se velmi líbila a potěšila. Turistka
z Irska si odvezla hrneček s panoramatem Kojetína a naši bratia ze Slovenska si sebou vzali malované talíře.
Nejvíce vyhledávaným suvenýrem byly
opět pohlednice, turistické známky
a turistické vizitky, které máme v nabídce hned z pěti různých míst z našeho
okolí. Nejvíce vyhledávanou službou

u místních je kopírování a tiskárenské
služby. Průměrně si měsíčně přišlo vytisknout, okopírovat, laminovat či dát
do kroužkové vazby více než sto lidí.
Informační centrum rozšířilo i svou
nabídku map, cyklotras, peších túr, výletů pro děti po Chropyni a Tovačově
v tištěné podobě. Snahou v době covidové byla co nejviditelnější propagace
právě typů na výlety, aby lidé co nejvíce cestovali, sportovali a užívali si
v přírodě.
Velmi nečekanou, za to velmi vzácnou
návštěvou, nás v červenci poctil bývalý
vrchní pražský rabín Karol Sidon, který

navštívil kojetínský Židovský hřbitov,
také zavítal do židovské synagogy, kde
mu byla poskytnuta prohlídka s výkladem.
V roce 2022 plánujeme rozšířit naše
působení i v odvětví průvodcovském
„Co Koječáci zapomněli, ale naše památky mohou vyprávět“. Ukázka zajímavých historických míst pro turisty,
ale i místní.
I nadále se budeme snažit být více
a více přístupnější pro všechny turisty,
aby se k nám lidé rádi vraceli a bylo jim
toho co nejvíce poskytnuto.
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III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna MěKS v Kojetíně
poskytuje knihovnické a informační služby dle Zákona č. 257/2011
Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnic-

kých a informačních služeb (knihovní zákon).
Dále poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) devíti
knihovnám v blízkém okolí města.

V tomto smyslu je pověřenou knihovnou na základě smlouvy s Městskými kulturními zařízeními v Hranicích a tato činnost je financována
z krajské dotace.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚKS KOJETÍN V ČÍSLECH
Činnost
Velikost obsluhované populace

2017

2018

2019

2020

2021

6107

6050

6028

5997

5848

Registrovaní uživatelé

873

867

849

776

745

- z toho do 15 let

356

365

371

315

296

Počet návštěvníků

19160

17944

22878

18893

21800

- z toho návštevníků knihovny

11371

11059

10650

7412

6361

- z toho návštěvníků internetu

533

516

252

56

22

- z toho návštěvníků kulturních akcí

2607

2602

2407

708

671

- z toho on-line návštěvy

4649

3767

9569

10717

14746

139

152

142

45

32

Výpůjčky

35853

34464

31205

28254

24624

- z toho knihy

31761

30195

27622

25189

21771

4092

4268

3547

2962

2778

36

103

75

27012

25577

22457

22523

21870

637

637

765

758

699

Akce v knihovně (kulturní, vzdělávací)

- z toho periodika
- z toho ostatní
Stav knihovního fondu
Přírůstek knihovního fondu
Úbytek knihovního fondu
Prioritou knihovny je činnost zaměřená
na podporu čtení a čtenářství, rozvoj
komunity a místního partnerství.
Velký důraz klademe na práci s dět-

2369
2072
ským čtenářem a práci se seniory.
Komunitní činnost vychází z dobře nastavených a realizovaných knihovnických a informačních služeb.

NOVINKY A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKCE

Knihovna v dalším roce covidovém
I v roce 2021 nás covidová pandemie
provázela a s ní i omezení, opatření
a zákazy.
Navzdory těmto paralyzujícím faktům
jsme trpělivě a vytrvale hledali cestu
ke čtenáři všech kategorií. Nově zaváděná, rušená a modifikovaně znovu zaváděná opatření nás utvrzuje
v přesvědčení, že pandemie proniká
do všech oblastí života společnosti.
Přesto jsme neustále hledali možnosti,
jak bezpečně a dostupně „na to“.
První polovina roku 2021, která byla
poznamenaná úplnou uzávěrou, či
částečným omezením provozu, knihovna půjčovala v režimu bezkontaktním
(objednávka knih čtenářem telefonicky,
e-mailem či on-line, předání po domluvě bezkontaktně – v přízemí VIC), či
formou výdejového okna (objednávka
čtenářem – viz výše, vydání u vstupu
do odd. pro dospělé čtenáře MěK).
Ve druhé polovině roku, díky testování
a proočkovanosti populace, již k uzavření, či omezení naší hlavní činnosti
– tj. půjčování knih a časopisů, nedošlo.

E-knihy zdarma! Náš katalog Tritius
byl nově rozšířen o portál Metis, který umožňuje získat bezplatně e-knihy
z produkce Městské knihovny v Praze.
Kulturní akce, které knihovna pořádá,
ať už vlastních zdrojů pro naše uživatele, nebo těch se spolupracujícími organizacemi jako jsou mateřské, základní
školy a gymnázium, či CSS Kojetín
a Charita Kojetín – Dům sv. Josefa
– v první polovině 2021 neprobíhaly.
Ve 2. pololetí již kulturní akce proběhly,
prozatím jen v omezeném režimu. Oživovat se začala i spolupráce s kojetínskými školami.
Rok 2021 jsme věnovali velké aktualizaci fondu v Městské knihovně dle
§ 17 Knihovního zákona a metodického pokynu Ministerstva kultury „Standart pro dobrý knihovní fond“ (www.
nkp.cz).
Dále jsme provedli aktualizaci a revizi
fondu v MK Polkovice a Měrovice nad
Hanou. Probíhala pravidelná cirkulace
fondu – 4x ročně, konzultační a metodická činnost pro MK střediska.
Akvizice knih pro Městskou knihovnu
MěKS V Kojetíně a místní knihovny

3885
542
1352
Knihovna je zapojena do několika celorepublikových projektů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP).
střediska (v počtu 9), katalogizace, odborné zpracování, následní distribuce.
Závěr:
Všechna zmiňovaná opatření vedly
k úbytku uživatelů, akcí, jejich účastníků, ale i čtenářů a poklesu výpůjček.
Schodek není výrazný a je důsledkem
přijatých epidemiologických opatření.
Potřeba četby je stále silná, přináší do
života člověka významné a nezastupitelné benefity, což právě i probíhající
pandemie vynesla na světlo.
Strmě stoupá počet on-line návštěv
(určitě i vlivem moderního knihovnického systému Tritius).
Provoz v MěK Kojetín v roce 2021
4. 1. – 14. 2 .2021 bezkontaktní půjčování
15. 3. – 12. 4.2021 výdejní okno
13. 4. 2021 - běžný provoz
Nejzajímavější akce:
Velká čtenářská soutěž! s knižní postavou Harryho Pottera pro dětské čtenáře.
E-knihy zdarma! Náš katalog Tritius byl nově rozšířen o portál Metis,
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který umožňuje získat bezplatně
e-knihy z produkce Městské knihovny
v Praze. Putování za historií: netradiční literární beseda určená pro žáky
5. tříd. Zajímavé dopoledne v přírodě
v lokalitě u rybníka „Na hrázi“ a obce
Uhřičice. Četli jsme pověsti regionálního autora B. Štégera (např. O zlé
mlynářce …) a úryvky z brožury J. Jiráka „Kojetín v období protektorátu“.
Prohlédli jsme si také místní technické
zajímavosti – „vantroky“ a „sifon“.
Prázdniny v knihovně – Zkus si práci
knihovníka! a Pohádkové dopoledne.
Týden knihoven 4.–10. října 20201:
25. ročník celostátní akce (vyhlašuje
SKIP) na podporu četby a knihoven.
V centru zájmu jsou především naši
uživatelé. Tradičně nabízíme bezplatnou registraci do konce roku a čtenářskou amnestii, exkurze a zábavný pro-

gram pro děti.
Nechybím ti? „Kdepak já to jenom nechal?“ Výstavka kuriózních předmětů,
co naši čtenáři zapomněli v půjčených
knihách…
Deníček moderního fotra: Literární hodinka. Inspiraci jsme našli v knihách
Dominika Landsmana, kterých už je
celá řada (Deníček moderního fotra,
aneb, Proč by muži neměli mít děti,
Deníček moderního fotra 2, aneb, Pánbůh mi to oplatil na dětech… a další).
O nejznámějším tátovi na mateřské,
který baví národ historkami o svém synovi Čeňkovi. Určeno pro klienty CSS
Kojetín, Domu sv. Josefa Kojetín
Advent v knihovně: Adventní zábava – čtení, soutěže, luštění a tvořivá
dílnička (výroba vánočních přáníček
a záložek). Připraveno pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů z Polko-

vic a všechny dětské čtenáře.
Těšíme se na Vánoce: Literární beseda s vánoční tématikou spojená
s výtvarnou dílničkou. Tradiční program v předvánočním čase letos potěšil žáky ZŠ Kojetín, Sladovní ul.
Představujeme výherce „Velké čtenářské soutěže“!: Vilém Hošek, žák 6.
třídy. Chlapec se zájmem o literaturu,
lego a rybaření. Knihy má rád veselé,
které mu přináší radost, poučení i odpoutání se od všední reality. Má hodně načteno a v poslední době se mu
nejvíc líbila kniha „Jak se zbavit Mstivý
Soni“ (J. Holub) a „Polštářoví podvodníci“ (D. Krolupperová).
Den pro dětskou knihu – ke svátku knih
a dětí se Čtyřlístkem! Vrátili jsme se do
dětství s dětmi a hrdiny ze Čtyřlístku.
Celostátní soutěž určená pro celé čtenářské kolektivy, ale i pro jednotlivce.

VÝPŮJČNÍ ČINNOST

Pokračujeme s donáškou knih do
domu pro seniory a zdravotně handicapované občany. Pro naše čtenáře jsme kladně vyřídily 45 požadavků meziknihovní výpůjční služby
(na přání čtenáře/uživatele zajistíme
půjčení knihy u jiné knihovny. Výborně funguje i rezervační služba,
v roce 2021 jsme kladně vyřídili 891
požadovaných rezervací a 324 objednávek.
V půjčovnách obou oddělení jsou během roku instalovány menší výstavky
jako propagace knižních novinek.
Velkou oblibu u našich čtenářů má

kniha se záložkou jako upozornění na
výjimečná díla knižní produkce. Doporučují knihovníci i čtenáři, a tím posilují
vzájemný vztah a komunikaci.
Každý měsíc nabízíme čtenářům výběr z nových knih formou tištěného
seznamu vč. anotací a barevných obálek, stejná propagace je i na webových
stránkách a fb knihovny.
V oddělení pro dospělé upozorňujeme
čtenáře/uživatele na knihy s regionální
tematikou (publikace věnované našemu městu a kraji, nebo napsané regionálním rodákem).

Prioritou výpůjční činnosti jsou kvalitní knihovnické a informační služby.
V práci se čtenářem klademe velký
důraz na individuální práci knihovníka s uživatelem – pomoc s výběrem
literatury, orientaci k knižním fondu, instruktáž při práci a on-line katalogem,
či jinými informačním databázemi
(SKAT, Caslin apod.)
Počet výpůjček
24624
Počet registrovaných čtenářů
745
- z toho do 15 let
296
Počet návštěvníků
6361

AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU
Nakupujeme knihy pro Městskou
knihovnu MěKS v Kojetíně a místní
knihovny střediska (v počtu devět).
Sledujeme novinky na knižním trhu,
výběr a nákup knih podřizujeme velikosti knihovny a potřebám a zájmům
jejich čtenářů.
V roce 2021 bylo zakoupeno, získáno
darem, z grantového programu a knihovnicky zpracováno, zkatalogizováno
(dle pravidel RDA) 1482 svazků knih.
Pro Městskou knihovnu MěKS Kojetín
699 svazků, pro středisko 783 svazků
(financováno z krajské dotace a z rozpočtů obcí). K této činnosti byla vede-

na příslušná dokumentace.
Knihovna svými daty přispívá do Souborného katalogu SKAT.
Knihovnické zpracování obsahuje:
technickou kontrolu knih, elektronickou
katalogizaci s tiskem čárových kódů,
přidělení přírůstkových čísel, označení vlastnictví, tisknutí dodejek, vnější
označení a obalení.
Knihovna stejně jako nakupuje, tak
i vyřazuje zastaralou, opotřebovanou
či duplikátní literaturu při aktualizaci
a revizi knihovního fondu v modulu Úbytky. Vyřazené knihy nabízíme
v elektronické konferenci „Akvizice“ dle

REGIONÁLNÍ FUNKCE

mi kulturními zařízeními v Hranicích)
a tato činnost je financována z krajské
dotace.
Středisko Kojetín zahrnuje místní
knihovny v obcích Kovalovice (místní
část Kojetína) Křenovice, Lobodice,
Měrovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky a Uhřičice.

Naše knihovna poskytuje odbornou
pomoc (tzv. regionální funkce) devíti knihovnám v blízkém okolí města.
V tomto smyslu zajišťuje regionální
funkce pro pověřenou knihovnu v Hranicích (na základě smlouvy s Městský-

pokynů NK v Praze, poté místním školám, široké veřejnosti formou „Knižního bazaru“ a nabídkou v projektu „Kniha do čekárny“.
Odepsáno bylo pro Městskou knihovnu MěKS 1352 svazků a pro středisko
906 svazků.
Průběžně je prováděna údržba a opravy knihovního fondu.
Knihovní fond – přírůstky, úbytky
v roce 2021
Přírůstky MěK Kojetín
699
Přírůstky středisko
783
Úbytky Městské knihovny
Úbytky středisko

1352
906

Výkon RF zahrnoval v roce 2021 tyto
činnosti:
Poradenská a konzultační činnost:
realizováno jedno setkání dobrovolných, neprofesionálních knihovníků,
devět metodických návštěv, třikrát ročně konzultační dny (27 konzultací).
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Tvorba a cirkulace výměnných souborů:
nakoupeno a zpracováno celkem 567
svazků a vytvořeno 36 výměnných souborů z nové nakoupených a zpracovaných knih ve čtyřech cyklech (jaro, léto,
podzim, zima).
Cirkulace výměnných souborů:
V roce 2021 bylo vyměněno mezi
knihovnami 1737 svazků v 92 výměnných souborech.
Dále bylo zpracováno celkem 215 svazků v devíti souborech do stálého fondu
pro MK v Troubkách a Lobodicích.

Revize a aktualizace fondu:
ve sledovaném roce proběhla Místní knihovně Polkovice a Měrovice nad
Hanou. Revidováno bylo celkem 4544
svazků. Při revizích proběhla i aktualizace KF dle metodiky NK Praha. Po
dokončených revizích a aktualizacích
knihovního fondu byly provedeny odpisy vyřazených knih (v AKS Tritius
a aktualizace prezenčních katalogů MK).
Podpora při zpracování statistiky:
Prostřednictvím Městské knihovny byly zpracovány roční statistiky
Kult MK všech knihoven střediska

Kojetín a statistika RF. Výkazy byly
odeslány Městské knihovně v Hranicích k dalšímu zpracování.
Administrativa:
Ke všem činnostem RF je vedena dokumentace, dále měsíční výkazy práce
a čtvrtletní rozpisy vykonaných prací.
Karty pohybu KF, přírůstkové a úbytkové
seznamy, zápisy metodických návštěv,
protokoly o revizi, podklady účetních
a mzdových operací. Jednání s obecními úřady v rámci působnosti celého střediska – žádosti o dotaci na nákup knih
a časopisů, vyúčtování dotace.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V ROCE 2021
KVČ je připravována ve spolupráci se
všemi kojetínskými školami – mateřskými, základními, s gymnáziem (lekce informační výchovy, knihovnická minima,
exkurze, besedy se spisovateli a bese-

dy o knihách), se školními družinami
(besedy, soutěže, tvůrčí dílny), s Centrem sociálních služeb a Centrem denních služeb. Pořádány byly také besedy
pro širokou veřejnost a výstavky.

Celkem bylo připraveno v uvedeném roce 32 akcí, které navštívilo 671 účastníků. Akce probíhaly
v omezeném režimu v souladu s epidemiologickými pravidly.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Lekce informační výchovy a exkurze do knihovny:
Náplní lekcí informační výchovy je seznámit žáky a studenty s knihovnou
a s jejími službami, pomoci jim zorientovat se v knihovním fondu a naučit je správně pracovat s dostupnými
informacemi. Cílem lekcí je vzbudit
v dětech zájem o knihy a potřebu číst
a v neposlední řadě také správně využívat dostupných informačních zdrojů.
(počty lekcí jednotlivých ročníků se odvíjí od počtu souběžných tříd na uvedených školách)
●
Lekce
informační
výchovy
- v roce 2021 se uskutečnily pouze dvě
lekce pro žáky 1. tříd základních škol.
● Exkurze do dospělého oddělení
- pět exkurzí pro žáky 9. tříd a studenty
1. a 2. ročníku gymnázia.
● Knihovnická minima - první lekce
pro předškolní oddělení MŠ Kojetín se
uskutečnily celkem pětkrát.
● Kroužek malých čtenářů z Polkovic
– pravidelné návštěvy knihovny s programem – pro ZŠ v Polkovicích (celkem 5x).
Besedy:
Besedy a sdílená čtení jsou tematicky
zaměřeny vždy pro určitou věkovou
skupinu a jsou určeny jak pro děti předškolního věku, tak pro žáky základních
a gymnázia. Jedná se zpravidla o besedy vztahující se například k ročním
obdobím, svátkům nebo k jednotlivým
literárním směrům a žánrům. Řada besed je zaměřena na významné osobnosti literárního a regionálního života.
Nabízené besedy jsou vhodné jako

tematický doplněk probíhající výuky
v hodinách českého jazyka a dalších
všeobecných předmětů.

vánočních přáníček a záložek). Připraveno pro školní družiny, Kroužek
malých čtenářů z Polkovic a všechny
dětské čtenáře (4x).
Prázdniny v knihovně:
● Zkus si práci knihovníka! (pro děti
7-15 let). Zábavné prázdninové čtení
spojené s tvořivými dílničkami, hrami,
soutěžemi, luštění a možností zkusit si
práci knihovníka (4x).
● Pohádkové dopoledne (pro děti do
7 let) pohádkové čtení pro děti s maminkami (vítáni byli i tatínkové, babičky
či dědečkové). Společná četba pohádkových příběhů, veselých básniček,
hádanek a také jsme si hráli, tvořili
a kreslili (4x).
● Velká čtenářská soutěž!
S knižní postavou Harryho Pottera pro
dětské čtenáře.
AKCE PRO DOSPĚLÉ
Pořádané akce jsou zaměřeny na širokou veřejnost s kladeným důrazem
na práci se seniory našeho města
– na základě principů rozvoje komunity
a místního partnerství. Dbáme na žánrovou pestrost a zajímavost.
Besedy s pozvaným hostem:
se neuskutečnily.
Besedy vlastní:
● Deníček moderního fotra
Literární hodinka. Inspiraci jsme našli
v knihách Dominika Landsmana, kterých už je celá řada (Deníček moderního fotra, aneb, Proč by muži neměli
mít děti, Deníček moderního fotra 2,
aneb, Pánbůh mi to oplatil na dětech…
a další).

Besedy s pozvaným hostem:
se neuskutečnily.
Besedy vlastní:
● Putování za historií
Netradiční literární beseda určená
pro žáky 5. tříd. Zajímavé dopoledne
v přírodě v lokalitě u rybníka „Na hrázi“ a obce Uhřičice. Četli jsme pověsti
regionálního autora B. Štégera (např.
O zlé mlynářce…) a úryvky z brožury
J. Jiráka „Kojetín v období protektorátu“. Prohlédli jsme si také místní technické zajímavosti – „vantroky“ a „sifon“.
● Těšíme se na Vánoce
Literární beseda s vánoční tématikou
spojená s výtvarnou dílničkou. Tradiční program v předvánočním čase letos
potěšil žáky ZŠ Kojetín, Sladovní ul.
(1x).
Soutěže, výtvarné dílničky a volnočasové aktivity:
● Prázdninová záložka
Rukodělná dílnička, ve které si děti vytvoří záložku do knih, které se chystají
číst o prázdninách (1x).
● Vítejte v knihovně!
Informační minimum s možností registrace pro děti ze školní družiny ZŠ (1x).
● Halloween v knihovně
strašidelný program (čtení, luštění, tvoření) pro děti a mládež a Klub malých
čtenářů z Polkovic (2x).
● Adventní zábava – čtení, soutěže, luštění a tvořivá dílnička (výroba
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O nejznámějším tátovi na mateřské,
který baví národ historkami o svém synovi Čeňkovi. Určeno pro klienty CSS
Kojetín, Domu sv. Josefa Kojetín (2x).
Výstavky:
● Nechybím ti?
„Kdepak já to jenom nechal?“ Výstavka
kuriózních předmětů, co naši čtenáři
zapomněli v půjčených knihách… (1x).
Ostatní akce:
● Malý knižní bazar - výprodej starších a opotřebovaných knihovna pro
širokou veřejnost, realizace probíhala
v běžném provozu.

OSTATNÍ ČINNOSTI
● Zpracování ročních statistických
výkazů včetně komentáře.
● Výroční zpráva o činnosti Městské
knihovny MěKS v Kojetíně.
● Účast na odborných seminářích.
● PR propagace: příspěvky do Ko-

Akce celostátního významu (děti,
mládež i dospělí):
● Týden knihoven 4.–10. 10. 20201
25. ročník celostátní akce (vyhlašuje
SKIP) na podporu četby a knihoven.
V centru zájmu jsou především naši
uživatelé. Tradičně nabízíme bezplatnou registraci do konce roku a čtenářskou amnestii, exkurze a zábavný program pro děti.
● Den pro dětskou knihu – svátek
knih a dětí se Čtyřlístkem!
Vrátili jsme se do dětství s dětmi
a hrdiny ze Čtyřlístku. Na stránkách komiksu se s nimi setkáváme již více než

50 let, a dá se říci, že na něm vyrůstá
již několikátá dětská generace a my dospělí se zase jeho prostřednictvím rádi
a často vracíme do našeho dětství.

jetínského zpravodaje, na webové
stránky a fb knihovny, instalace informačních panelů (chodba v prostorách VIC).
● Aktualizace údajů do ADRu a CADRu (adresáře knihoven).
● Vedení pokladních dokladů MěK
MěKS.

● Objednávky materiálu, PC servisu,
servisu AKS Clavius.
● Evidence kontrolních lístků pracovní doby pracovníků MěK.
● Během roku byly plněny i další
úkoly, které vyplývají z aktuálních
potřeb.
● Roční inventarizace MěK MěKS.

První soutěž byla pro celé knihovny.
Ke splnění soutěžního úkolu jsme
dali dohromady celou partu nadšenců
a tvoříme model APOBABu z materiálu,
který jsme měli, a tím jsou u nás staré,
poškozené a vyřazené knihy. Fotku hotového modelu jsme poslali do redakce
časopisu Čtyřlístek (1x). Druhá soutěž
byla určená pro jednotlivce, který měl
za úkol vytvořit dle vlastní fantazie vystřihovánku Myšpulínova vynálezu.
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Tabulka výpůjční činnosti v roce 2021
Obec

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Naučná

Beletrie MN (naučná

Kovalovice

1055

1031

665

1

540

0

0

0

541

Křenovice

1026

1123

931

3

1291

0

38

33

1365

Lobodice

2064

2354

1913

33

1246

6

106

216

1607

Měrovice

3244

2862

1584

16

1068

8

13

320

1425

Oplocany

248

214

220

0

140

22

0

92

254

Polkovice

2485

2332

1573

45

660

14

74

554

1347

Stříbrnice

1895

1455

1242

84

697

9

86

386

1262

Troubky

6760

5047

4111

194

3343

12

116

40

3705

Uhřičice

2612

696

535

38

706

2

43

0

789

Knihovny celkem

21389

17114

12774

414

9691

73

476

1641

12295

KOJETÍN

34464

31205

28254

1821

16997

662

2366

2778

24624

STŘEDISKO

55853

48319

41028

2235

26688

735

2842

4419

36919

pro mládež)

Mládež

Periodika

Celkem

Tabulka čtenářů a návštěvníků v roce 2021
2019
Obec

Počet
čtenářů

Do 15 let

2020
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

2021
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

Návštěvníci

Kovalovice

17

2

131

16

1

110

17

1

87

Křenovice

46

12

439

47

12

308

46

11

436

Lobodice

35

3

490

36

3

378

32

4

382

Měrovice

31

8

491

25

0

245

23

0

213

Oplocany

8

1

104

18

3

150

11

3

116

Polkovice

31

6

347

23

2

240

21

1

228

Stříbrnice

19

2

268

22

5

245

18

4

217

Troubky

230

55

1224

200

39

910

194

40

904

Uhřičice

19

2

112

35

5

119

43

8

207

Kn. celkem

436

91

3606

422

70

2705

405

72

2790

KOJETÍN

849

371

10650

776

315

7412

745

296

6361

1285

462

14256

1198

385

10117

1150

368

9151

STŘEDISKO
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IV. MĚSTSKÉ MUZEUM KOJETÍNSKA
HLAVNÍ ČINNOST
V roce 2021 byla činnost muzejníka
zaměřena na přípravu darovaných
exponátů k zápisu do přírůstkové knihy, kde budou v roce 2022 zapsány.
V přípravně budovy polikliniky se nachází řada předmětů ke zpracování,
především fotografie z historie Kojetína, dokumenty, krojové a textilní součásti, obrazy a další artefakty, které
čekají na zapsání do přírůstkové knihy
a uložení v depozitáři muzea.
Další činností muzejního pracovníka
byla péče o stávající muzejní fond, drobné opravy exponátů při přípravě výstav
a jejich udržování.
Nedílnou součástí pracovní náplně
muzejního pracovníka je také pořádání
osvětových akcí pro širokou veřejnost
a instalace výstav, ať už z vlastních
fondů, nebo ve spolupráci s jinými organizacemi, či osobami.

Také v roce 2021 muzejník Milan Zahradník spolupracoval s řadou badatelů a pracovníků muzejních institucí.
V září 2021 se poprvé naše muzeum
zapojilo do celorepublikového projektu
Muzejní noc, který má populárně-naučnou formou seznámit návštěvníky
s funkcemi a strukturou muzea. Tato
akce se setkala s úspěchem u široké
veřejnosti. Také bylo zrealizováno několik desítek přednášek pro školy a širokou veřejnost v rámci výstav a stálé
expozice.

měly seznámit širokou veřejnost s naší
historií a životem našich předků. Byly
to podzimní akce Muzejní noc, Brána
do staréch časů na Hané a vánoční
Vánoce na Hané, které populární formou seznámily návštěvníky s životem
našich předků a jejich každodenními
praktikami.

Mezi vedlejší činnosti muzejního pracovníka patří také vedení souboru Mimoni, také pomoc při akcích pořádaných MěKS Kojetín, které byly bohužel
v loňském roce kvůli nepříznivé epidemiologické situaci omezeny, nebo zrušeny.

V roce 2021 jsme také spolupracovali
s Hanáckým muzeem v Přírodě, který
si z našich sbírek vyžádal kroje a ozdoby na koně.

V roce 2021 jsme také uspořádali několik populárně naučných akcí, které

Součástí náplně muzejního pracovníka je i komunikace jak s odbornou, tak
i laickou veřejností a příprava exponátů k výstavní a zápůjční činnosti.

V neposlední řadě se muzejník v roce
2021 věnoval historické textové části
pro plánovanou naučnou stezku Biocentra Kojetín.

AKVIZIČNÍ ČINNOST
Jednou z hlavních funkcí muzea je i sbírkotvorná činnost.
V roce 2021 se nám podařilo obohatit sbírky o několik stovek exponátů, které korespondují se stávající sbírkou. Jedná se především o dary kojetínských občanů. Tyto dary jsou
evidovány darovacími protokoly a skladovány v přípravně
v prostorách třetího patra kojetínské polikliniky. Některé
z těchto předmětů budou zapsány a zařazeny do sbírek muzea v roce 2022.
Nové poklady do muzea
starodávná pračka, mandl, lednice, mycí stůl s lavory
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VÝSTAVNÍ ČINNOST
18. ledna 2021 – 21. března 2021
Příprava stálé expozice Když byla technika ještě v plenkách
V současné době se kojetínskému muzeu podařilo nashromáždit řadu exponátů
technického charakteru na připravovanou stálou expozici Když byla technika ještě v plenkách. Vedle Ztracené tváře Hané, která je orientovaná na folklór, by tak
měla přilákat i návštěvníky, kteří zavzpomínají na mladá léta, kdy mnohé z těchto
již historických exponátů byly běžnou součástí domácností. Výstava navazuje na
úspěšnou a rekordně navštěvovanou dočasnou expozici, která byla otevřena za
výrazné podpory veřejnosti na Kojetínských hodech v roce 2018 a stala se i jednou z nejnavštěvovanějších. Populárně naučnou formou seznamovala nejmenší
děti, studenty i pamětníky s počátky kinematografie, fotografie, záznamu zvuku
a dalšími technickými skvosty se zřetelem k městu Kojetínu.
Proto jsme se rozhodli věnovat část výstavních prostor a vytvořit stálou expozici
zaměřenou na tuto problematiku. Po výzvě v Kojetínském zpravodaji se nám
přihlásila řada zájemců, kteří nám buď darovali, nebo zapůjčili předměty k výstavním účelům, za což jim touto cestou děkujeme. Nedostatek vitrín a skříní ve
výstavních prostorech, které jsou bezpodmínečně nutné, aby exponáty náležitě
vynikly, jsme vyrobili svépomocí z vyřazených skříněk ze Sokolovny. Ty bylo nutné přizpůsobit estetickým požadavkům tak, aby byly kompaktní s koncepcí expozice. V rámci úspor jsme objednali plotové desky, kterými jsme obložili stávající
skříňky, ty byly doplněny o police a výstavní kostky.
Na realizaci tohoto projektu se podíleli pouze pracovníci a příznivci MěKS Kojetín
Jana Nováková, Hana Svačinová, Vladimír Vymětal a Milan Zahradník, takže
finanční náklady na tento počin byly minimální. V roce 2022 bude expozice dokončena a snad se dočkáme i brzkého otevření pro veřejnost. Pro návštěvníky
bude připraveno plno skvostů, které si budou moci vyzkoušet, mezi jinými například indukční přístroj z filmu Pelíšky „Vyděržaj pianěr“, psaní na psacím stroji,
fotografování v dobovém fotokoutku, volání telefonem s klikou nebo si mohou
poslechnout první rádio krystalku nebo gramodesku.
19. dubna - 26. května 2021
Loutková okýnka
Malým potěšením pro korzující městem v době covidové byla i drobná výstavka
loutek za okny Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, která měla být aspoň
malou kompenzací za zavřené výstavní prostory a zároveň příslibem, že už se
těšíme na jejich otevření, především pak na vás, návštěvníky našich expozic.
28. května - 2. července 2021
Opožděná výstava k 90. narozeninám Boleslava Leinerta
V pátek 28. května 2021 proběhla vernisáž výstavy Retrospektiva k životnímu
jubileu kojetínského rodáka Boleslava Leinerta. Tato expozice byla instalována
už v říjnu minulého roku, žel Bohu se jí nemohla zúčastnit veřejnost díky protiepidemickým opatřením naší vlády, a tak zůstala až do konce května v pomyslném
šuplíku. Jakmile se situace rozvolnila, zástupci MěKS Kojetín se domluvili s vedoucím tvůrčí skupiny Signál 64 Jardou Kačírkem, který oslovil rodinu Boleslava
Leinerta a expozice se během pár dní realizovala na novo, tentokrát také pro
veřejnost. Vernisáž uvedla do života krátkou klavírní skladbou Miluše Venclíková, poté všechny srdečně přivítal přítomné Milan Zahradník, který předal záhy
slovo Jaroslavu Kačírkovi, aby pohovořil o osobnosti a tvorbě jubilanta Boleslava Leinerta. Milým zpestřením byla poetická vložka Zdeňka Krále, ve které se
vyznal nejen ke své lásce k umění, ale vyjádřil se i k aktuálním společenským
problémům. Závěrem jubilantovi popřáli a předali čestné uznání za celoživotní
dílo v oblasti umění starosta Města Kojetína Leoš Ptáček, členové tvůrčí skupiny
Signál 64 a zástupci z MěKS Kojetín. Výstava samotná byla sondou od autorových začátků, až do současnosti. Návštěvníci mohli obdivovat kresby nejen
Kojetína a jeho okolí, ale i Kroměříže, Valašska a také zahraničních destinací
například Sarajeva, či Bulharska. Věříme, že autor výstavy Boleslav Leinert bude
ještě dlouho mít pevnou ruku a bude těšit svými kresbami nejen své blízké, ale
i širokou veřejnost, která výstavu Retrospektiva zhlédla s nadšením a okouzlením.
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12. července - 17. září 2021 Výstava Když Haná voní perníkem
Expozice Když Haná voní perníkem byla k vidění je už od poloviny července, kdy
byla instalována autorkou perníků Danou Holmanovou. V předhodový pátek 13. srpna 2021 byla tato expozice oživena komentovanou prohlídkou autorky s bohatým
programem. Pro ty, kteří chtěli nahlédnout takřka pod ruce autorky, bylo nabíledni
sobotní odpoledne druhého hodového dne, kdy Dana Holmanová předváděla řadě
návštěvníků techniku a postupy spojené se zdobením perníčků přímo v prostorách
galerie. Dana Holmanová pochází z Nové Paky, ale v současnosti bydlí v Třebihošti
na Královédvorsku, vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a několik let pracovala jako archivářka v Památníku národního písemnictví ve
Starých Hradech. Je tomu už více jak dvacet let, co se začala naplno věnovat výrobě zdobených perníčků. Za svoji uměleckou činnost v tomto oboru získala ocenění
Nositelka tradic a Zlatý kolovrat. Má za sebou řadu výstav a své umění předvádí na
různých řemeslných akcích. Vystavovala v německém Magdeburgu, polském Krakově, ve Slovinsku a nyní i v Kojetíně. Tato expozice je pro Kojetín unikátní i tím, že
Dana Holmanová, využila ke zdobení perníků také hanácké motivy z našich krásně
vyšívaných krojů. Výstava je doplněna i vyřezávanými formami na perníky ze sbírek
našeho muzea, z nichž nejstarší pocházejí z konce 18. století. Tyto formy používala
významná kojetínská rodina Dudíkova, která se věnovala voskářskému a perníkářskému řemeslu. Některé z těchto forem se dočkaly toho, že takřka po dvou stech
letech byly použity, byla do nich vpravena tradiční perníková hmota, a tak návštěvníci expozice můžou vidět na vlastní oči to, co naši předkově v minulosti na poutích
a hodech. Mimo jiné jsme mohli obdivovat perníky zdobené bílou polevou, skládané
perníčky. Autorka na výstavě použila i složitější techniky, její výtvory byly doplněny
zlatými nitěmi, voskovými pláty, motivy vystřiženými z modrotisku nebo doplněny
drobnými postavičkami z kukuřičného šustí.
24. září - 12. listopadu 2021
Výstava Opět společně tvůrčí skupiny Signál 64
Tentokrát byla nabídka uměleckých děl v pravdě pestrá. Hned u vstupu zaujaly návštěvníky bezesporu kolorované fotografie Jaroslava Hebnara, nebo zajímavé snímky letošní jubilantky Jany Večeřové. Pozadu nezůstaly ani fotografie
s přírodními scenériemi Jiřího Šírka a Jaroslava Řihoška. O tom, že fotografie
v řadách Signálníků vévodí, přesvědčila příchozí i díla Petra Zatloukala nebo
snímky mladých nadšenců Zuzany Hradilové, Marka Hedvíčka a Radima Klapera. Výraznou složkou výstavy byly i kresby a malby Petra a Boleslava Leinertových, ve kterých jsme se přesvědčili, že jablko nepadá daleko od stromu. Do
snového, fantastického, ale i reálného světa nás přivedla také díla Alice Stonové,
Marie Němečkové, Ivety Jurové a v neposlední řadě kresby Pavlíny Hudečkové.
Poslední a krásně doplňující složkou byly šperky z dílny Alice Stonové a keramické skvosty z pod rukou Ivany Bělařové a Marcely Gruberové.
26. listopadu - 21. prosince 2021 Výstava Betlémů
Od pátku 26. listopadu 2021 se návštěvníkům otevřela výstava Betlémy na památku její zakladatelky Marie Kalovské. Příchozí mohli obdivovat pestrou nabídku betlémů vytvořených různými technikami a z všemožných materiálů. Mezi nejzajímavější ztvárnění jesliček patřil například národopisný betlém Marie Fišerové
Kvěchové, železničářský betlém nebo jesličky vyřezávané Josefem Sigmundem
z Koste-lan. Expozice byla také doplněna bohatou vánoční výzdobou, historickými pohlednicemi s přiléhající tematikou a přes sto let starými hracími obrazy.
O úspěchu výstavy betlémů svědčí nadšené i povzbuzující komentáře v knize
návštěv.

STÁLÉ VÝSTAVY (OTEVŘENY CELOROČNĚ):
* ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ (VIC Kojetín)
Národopisná výstava ze sbírek kojetínského muzea jsou na výstavě nainstalovány předměty, které se váží ke Kojetínu, Hané a životu našich předků.
* HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ (VIC Kojetín)
Poutavá atrakce nejen pro Kojetínské, ale i pro turisty.
* ŽIDOVSKÝ KOUTEK (Kojetínská synagoga)
Stručné dějiny židovské komunity v Kojetíně od jejího příchodu až do jejího hromadného nuceného odchodu ve čtyřicátých letech 20. století, kdy byli Židé systematicky a nelidsky likvidováni nacisty a jejich pomahači.
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SPOLUPRÁCE
S MUZEJNÍMI INSTITUCEMI

Účast na odborné konferenci
O tradiční lidové kultuře na Hané
Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se zaměstnanci MěKS Kojetín zúčastnili XVI. odborné konference O tradiční lidové kultuře na Hané v zasedacím sále Muzea
Kroměříž. Mimo podnětné informace,
například o krojích nebo uchovávání
tradičních řemesel na Hané, jsme se
mohli zapojit i do diskuze o soudobém
vývoji folklóru a jeho využití například
ve školství nebo volnočasových aktivitách mládeže.

OSVĚTOVÁ ČINNOST
Dalším posláním muzejnictví je i seznámení veřejnosti s regionální historií
a tradicemi populárně naučnou formou. V roce 2021 navštívilo muzejní
expozici Ztracená tvář Hané několik
tříd základních škol. Návštěvy proběhSoustředění Mimoňů v Kovalovicích
sPo dlouhé pauze jsme se opět sešli
s našimi mladými herci z divadelního souboru Mimoni. Tentokrát to bylo
v Kovalovicích na zámečku, kde jsme
strávili dva krásné letní dny (26. a 27.
června 2021) plné zábavy, her a zkoušek na připravovanou inscenaci „Haná
se nesódí“. V sobotu ráno se všichni
divadelníci sešli před Sokolovnou,
odkud rodiče zajistili vlastními silami
dopravu svých ratolestí do Kovalovic.
Po příjezdu do areálu zámečku a vyložení proviantu si všichni přítomní postavili stany a snažili se naplnit pomocí
kbelíků bazén. Po padesátém džberu, kdy voda byla sotva na dně, jsme
usoudili, že bude bazén lepší napustit
hadicí pomocí samospádu, což geniálně vymyslel náš Honzík. Dopoledne
provázelo také vaření guláše v kotlíku,
na který si členové Mimoňů sami museli zpracovat ingredience. Po obědě
a krátké polední pauze jsme se dali čile
do zkoušení, přičemž jsme s kolegyní
Hanicou byli mile překvapeni, že to Mimoňům po tak dlouhé odmlce hraje jak
z partesu. Krize přišla až s druhou půlkou hry, kdy si režie nemohla vzpomenout, jak se to hrálo minule, a přitom
jsme věděli, že to tehdy bylo parádně
vymyšlené. Po náročné, ale plodné
zkoušce jsme se vydali procházkou do
Křenovic, kde nás požádali, abychom
na místním hřišti zahráli loutkové divadlo pro tábořící rodiče s dětmi. Při příchodu do areálu hřiště se děti vrhly do
masy pěny nafoukané od křenovických

ly za asistence muzejního pracovníka
Milana Zahradníka, který podal žákům
k výstavě výklad přiměřený jejich věku.
Z popudu zachování nehmotných tradic byl také založen dětský dramatický
kroužek Mimoni. V současné době nacvičují Mimoni hru na motivy povídek
hasičů, takže nás už ani nemuselo mrzet, že v Kovalovicích nejsou k dispozici sprchy. Loutkové divadlo sklidilo velký úspěch, zaručené kusy jako Perníková chaloupka, Karkulka a Smolíček
vtahovaly nejmenší doslova do děje
a došlo i k tomu, že jedna z malých
divaček se dobývala do zákulisí, aby
pomohla Karkulce zdolat vlka. Když
jsme posbírali loutky a celý ansámbl,
vydali jsme se ke dvojčeti pana kuchaře z místní školní jídelny, který měl pro
nás přichystané výborné „hambáče“.
Cestou nazpět jsme se prošli Skalami,
a když jsme procházeli kolem chaty
U Dvou kun, ochotní kovalovičtí myslivci Mimoně občerstvili po úmorné
cestě limonádou. K tomu nám Zdeněk
Uhýrek zatroubil několik loveckých signálů na borlici a popovídal o jejich významu. Po návratu do tábořiště si neúnavní divadelníci rozdělali oheň a do
půlnoci se u ohně vyprávěli skutečné
i neskutečné historky. Ráno sotva vy-

Z. Galušky Slovácko Haná se nesódí.
Prostřednictvím této hry se seznamují
s hanáckým nářečím, tanečními prvky z Hané, i s historickými artefakty.
V osvětové a vzdělávací činnosti přispěla velkou měrou akce Brána do
staréch časů na Hané, která získala
i ocenění Olomouckého kraje.
kouklo slunce Haňa nachystala skvělou snídani v podobě vaflí. Zatímco se
připravovala kuřata na nedělní oběd,
zkoušelo se jako o život. Po obědové krátké pauze vyplněné koupáním
v bazénu a tanečními kreacemi jsme
se opět vrhli vášnivě do zkoušení. Čas
při družné zábavě plynul jako voda, ani
jsme se nenadáli a byl tu nedělní podvečer, kdy jsme se rozloučili a slíbili si,
že premiéra našeho nejdéle zkoušeného kusu bude co nejdřív.
Soustředění Mimoňů na Sokolovně
Ve středu 17. listopadu 2021 jsme využili svátečního dne, abychom se sešli s našimi mladými herci ze souboru
Mimoni a na celodenním soustředění
si procvičili připravovanou hru Haná
se nesódí. Celodenní soustředění přineslo své plody a nyní zbývá už jen
hru dopilovat a uvést na prkna, která
znamenají svět, což se nám snad začátkem příštího roku podaří uskutečnit.
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První Muzejní noc
V letošním roce jsme se poprvé zařadili
do celostátní akce podporující popularizaci muzeí a galerií s názvem Muzejní noc. Tato akce má za úkol přilákat
do prostor muzeí co nejširší veřejnost
a populárně naučnou formou je seznámit s činností muzeí a jejich expozicemi a sbírkami. V pátek 3. září 2021 od
19 hodin se rozzářila budova Vzdělávacího a Informačního centra i po zavírací
době a návštěvníci si mohli vychutnat
nejen vystavované exponáty, ale zároveň ochutnat i hanácké speciality jako
například domácí ovarovou polévku, z ní
vytažené ovary i maso, chleba pečený
na místě v historických troubách. Samozřejmě, že muzejní noc v Kojetíně nebyla jenom o potravě těla, ale především
duše. V útrobách expozice Ztracená tvář
Hané si mohli nejmenší návštěvníci namalovat něco zajímavého z našeho muzea na kamínky, nebo si vymalovat omalovánky s lidovými ornamenty. Všichni,
kteří měli zájem o život našich předků, si
mohli vyplnit muzejní kvíz, ve kterém jim
vyšel výraz pro „Koječáka“, jak byl ozna-

čován v polovině 19. století. Komentovaná prohlídka muzejního pracovníka byla
obohacena o názornou ukázku vázání
hanáckého šátku v podání Leni Kavanové, která zručně doslova vykouzlila tento
nezbytný doplněk hanáckého kroje na
figurantce Kateřině Pastyříkové. Otevřena byla samozřejmě i dočasná expozice
s názvem Když Haná voní perníkem,
kde se příchozí mohli setkat s umělecky
zdobenými perníky nositelky tradic Dany

Holmanové. Jako milé zpestření uvítali
především ti nejmenší oživlé hrůzostrašné sklepení, zatímco starší generace
ocenila promítání dokumentárních filmů
o Kojetíně, záznamu Hanácké besedy
při účinkování ve Strážnici nebo filmu
s Karlem Gottem natáčeným v Uhřičicích, Lobodicích a Křenovicích. První
ročník muzejní noci v Kojetíně se vydařil, o čemž svědčí i bohatá návštěvnost
a zájem veřejnosti.

Paměť národa
V úterý 5. října 2021 proběhl na sále
Vzdělávacího a informačního centra Večer s pamětí národa. Tvůrci celého projektu přijeli do Kojetína s projekcí dokumentárního filmu Adama Drdy Samoty,
který se věnoval poválečnému vyúčtování především s německou komunitou.
Dokument byl složen z vyprávění pamětníků, kteří hrůzy poválečného běsnění
zažili na vlastní kůži a z vyprávění Františka Hýbla, který se zajímá o masakr
Karpatských Němců u Přerova. Prvním
pamětníkem byl Ignác Žerníček, kterého
zastihl rok 1945 v jinošském věku v osadě Štolnava. Tam se setkal se svévolí
ruských vojáků, rabováním, znásilňováním, nejsilnějším hrůzným zážitkem bylo
pro Ignáce Žerníčka objevení čtyř brutálně zavražděných členů rodiny Kruscheových. Posléze byl svědkem odsunu
německé entity, ve které měl spoustu
známých a přátel. Nakonec se stal jedním z posledních členů osady, jejíž název se změnil v roce 1949 na Prameny,
z té odešel natrvalo v roce 1954. Jedenáct let poté byla srovnána se zemí vojáky šumperské posádky. Další pamětnicí
byla Erika Bednářová z osady Pekařov,
jejíž matka pomáhala za války, mimo jiné
i ruským zajatcům. Již za války byla zatčena gestapem a mučena, děti, včetně
mladé Eriky, jí byly odebrány. Po válce
byla celá rodina v rámci kolektivní viny
perzekuována, protože patřili k německé menšině. Mladá Erika byla poslána

do internačního tábora v Olomouci–Hodolanech, kde v otřesných podmínkách
prožila tři měsíce. Později byla vysídlena
s matkou na Uničovsko, kde pracovaly
za ubytování a stravu. Poslední dechberoucí příběh přiblížil veřejnosti František
Hýbl, který se zabývá masakrem Karpatských Němců na Švédských šancích
nedaleko Přerova. Dne 18. června 1945
zastavil na přerovském nádraží vagón
se slovenskými vojáky, kteří se vraceli ze slavnostní přehlídky v Praze zpět
na Slovensko. Na vedlejší koleji, o pár
minut později, zastavil transport, který
odvážel Karpatské Němce z Čech zpět
na Slovensko, odkud prchali před Rudou
armádou. Velitel slovenských vojáků Karol Pazůr nechal vagóny otevřít a Němce
odvést na nedaleké Švédské šance, kde

lověšičtí občané museli vykopat masový
hrob, do něhož byli potom hozeni popravení Karpatští Němci. Poprava mužů,
starců, žen a dětí se prováděla obzvlášť
brutálním, nelidským způsobem, kdy
děti byly stříleny v náručí matek, anebo
přihlížely, jak vojáci jejich matky vraždí. Po zhlédnutí mrazivého dokumentu
následovala chvilka ticha a následně
debata o tom, co všechno je schopen
člověk napáchat člověku. Projekt Paměť
národa, je velmi záslužná činnost, která
seznamuje jak studenty, tak i širokou veřejnost s příběhy konkrétních lidí, kteří
prožili druhou světovou válku, její konec,
či komunistický režim, a ukazuje naši
historii z mnoha úhlů a pohledů, s nadějí, že hrůzy nelidskosti se snad již nikdy
v naší historii nebudou opakovat.
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Brána do staréch časů
V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 se nám podařilo realizovat úspěšnou a hojně navštěvovanou akci s názvem Brána
do staréch časů na Hané.

Pietní akt k uctění památky vzniku republiky
V říjnu jsme si připomněli u pomníku prvního prezidenta
T. G. Masaryka vznik naší Československé republiky.
V pátek dopoledne 27. října 2021 jsme se sešli spolu s místostarostou města Kojetína Miloslavem Oulehlou. Za zpěvu písně Ach synku, synku a státní hymny jsme vzdali hold
všem zakladatelům a tvůrcům demokratické Československé republiky.

Vánoce v Kojetíně
Za platných hygienických nařízení se nám podařilo uskutečnit již tradiční akci s názvem Vánoce na Hané v týdnu od
13. do 17. prosince 2021.
(viz. Kulturní středisko, kapitola 2 - Vícedenní akce, projekty a akce tradiční)
tradiční

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Další činností je seznamování čtenářů
s historií i současným kulturním životem,
prostřednictvím Kojetínského zpravodaje, v němž byly v minulém roce otištěny
tyto články a fotografie související s historií i aktuálním dění v Kojetíně:
Do Kojetína se vrátil obraz malířky
Hané Marie Gardavské (KZ, ročník
XXII, č. 1, str. 19)
Příprava stálé expozice Když byla
technika ještě v plenkách (KZ, ročník
XXII, č. 2, str. 17)
Zhusta, chlapci, zhusta konec masopusta (KZ, ročník XXII, č. 3, str. 1
a 14–15)
Koupaliště Kojetín funguje již padesát

let (KZ, ročník XXII, č. 4, str. 6)
Přijde jaro přijde, zase bude máj (KZ,
ročník XXII, č. 5, str. 1)
Pietní akt k poctě padlým a obětem
2. světové války (KZ, ročník XXII, č. 6,
str. 20)
Opožděná výstava k 90. narozeninám
Bohuslava Leinerta (KZ, ročník XXII,
č. 7–8, str. 22)
Dětský den v Kojetíně (KZ, ročník XXII,
č. 7–8., str. 22)
Hudební léto (KZ, ročník XXII, č. 7–8,
str. 23)
Soustředění Mimoňů (KZ, ročník XXII,
č. 7–8, str. 23)
Hudební a filmové kojetínské kulturní
léto (KZ, ročník XXII, č. 9, str. 19)
Komentovaná prohlídka a výstava

Když Haná voní perníkem (KZ, ročník
XXII, č. 9, str. 20)
Kojetínské hody 2021 (KZ, ročník XXII,
č. 9, str. 20–23.)
První muzejní noc (KZ, ročník XXII,
č. 10, str. 20)
Vernisáž Signálu 64 (KZ, ročník XXII,
č. 10, str. 20)
Taneční kurzy opět v plném proudu
(KZ, ročník XXII, č. 10, str. 20)
Brána do staréch časů na Hané (KZ,
ročník XXII, č. 11, str. 19)
Paměť národa (KZ, ročník XXII, č. 11,
str. 20)
Divadlo zatím žije! (KZ, ročník XXII,
č. 11, str. 20)
Kultura v listopadu (KZ, ročník XXII,
č. 12, str. 20)

V. LETNÍ KINO
Největším tahákem pro zájemce
o kulturní akce byla bezpochyby
úspěšná realizace letního kina.
Během léta mohli návštěvníci zhlédnout celkem patnáct filmů, z toho devět
určených pro dospělého diváka a šest
pohádek pro děti.
Produkce kina nabízelo MěKS Kojetín

pod názvem Kojetínské filmové léto.
Letní kino v Kojetíně bylo v provozu
od konce června do začátku září.
Diváci mohli po celé léto navštěvovat
nádvoří VIC, kde se promítaly většinou
české komedie, zahraniční filmy, ale
i pohádky a animované filmy pro nejmenší.

S úspěchem se setkává letní kino,
které funguje oficiálně již šestou sezónu na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. I letošní nabídka filmů byla pestrá a žánrově vyrovnaná.
(viz. Kulturní středisko, kapitola 2 - Vícedenní akce, projekty a akce tradiční)
ní

Letní kino Kojetín
středa 8. září 2021
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Dětský národopisný soubor Sluníčko
Od začátku kalendářního roku 2018 funguje pod Městským kulturním střediskem Kojetín dětský národopisný soubor Sluníčko pod vedením Kateřiny Pastyříkové a Hany Dvouleté s hudebním doprovodem Milana Zahradníka. Sluníčko se především orientuje na zachování našich hanáckých tradic
v podobě písní, říkadel a tanců. V roce 2021 se naši nejmenší Hanáčci zapojili
pouze do krojovaného průvodu v rámci Kojetínských hodů. Bohužel po prázdninách
se již děti kvůli protiepidemickým opatřením nesetkaly.
Vedoucí: Kateřina Pastyříková a Hana Dvouletá. Harmonika: Milan Zahradník.
Členové souboru v roce 2021: Adéla Zavřelová, Hana Skřipcová, David Skřipec, Martin Kraváček, Pavel Zdražil, Anežka Zdražilová, Antonín Kříž, Alena Nováková, Daniel Mikláš, Klára Tejchmanová.
Pravidelé zkoušky: v roce 2021 se nekonaly z důvodu covidu.

Sluníčko v roce 2021:
15. 8. 2021

Kojetínské hody (průvod)

Kojetín

Národopisný soubor Kordulka
Od 1. května 2018 začal pod hlavičkou MěKS Kojetín pracovat folklórní soubor
složený z řad našich mladých Hanáků a Hanaček, který si dal název Kordulka.
Mladí Hanáci začali s nácvikem tradičních hanáckých tanců a také pásma Hanácká beseda. Bohužel v roce 2021 nebyla činnost souboru obnovena.

Národopisný soubor Hanácká beseda
Hanácká beseda udržuje v Kojetíně a okolí hanácké tradice, zejména pořádáním
tradičního Hanáckého bálu, spolupořádáním Kojetínských hodů (krojovaný průvod, Ječmínkova jízda králů, předání hodového práva a přehlídka národopisných
souborů) a vodění medvěda ulicemi Kojetína. Již několikátá generace v našem
městě obléká krásný hanácký kroj, zpívá hanácké písničky a tančí hanácké tance.
Soubor se také prezentuje na folklórních akcích v okolních městech.
Vedoucí souboru: Karel Drbal. Umělecký vedoucí: Jaroslav Minařík.
Členové souboru v roce 2020: Věra Drbalová, Věra Šindelářová, Lenka Janušková, Evžen Fréhar, František Kraváček, Kateřina Krčmařová- Pastyříková, Libor
Krčmař ml., Jan Krčmař, Ladislav Gardavský ml., Hildegarda Porčová, Kateřina
Sedlářová, Hubert Sedlář, Zdeněk Vrana ml., Kateřina Zavřelová, Břetislav Zavřel, Vladimír Zavřel, Lenka Kavanová, Hana Kavanová, Jaroslav Drbal, Františka Drbalová, Hana Dvouletá, Ladislav Gardavký st., Marie Gardavská, Zdeněk
Vrana st., Ludmila Vranová, Ela Kavanová-Lachenderová, Jan Lachender, Jiří
Kavan, Bronislava Belanová, Eva Tichá, Jarmila Jurmanová, Stanislav Valenta,
Helena Zavadilová, Víťa Zbožínek, Jarka Hrabčíková, Pavel Skácel, Jana Pískovská, Vítek Pískovský.
Pravidelné zkoušky: každý pátek od 20 do 22 hodin v sále VIC nebo Sokolovny,
pokud to dovolovala protiepidemická opatření. (20 / 20x)

Činnost a vystoupení Hanácké besedy v roce 2021:
22. 5. 2021 Hody v Bezměrově

Bezměrov

28. 5. 2021 Oslava „60“ Jaroslav Minařík

Sokolovna Kojetín

18. 6. 2021 Oslava „50“ Věra Šindelářová

Sokolovna Kojetín

25. 6. 2021 Oslava „60“ Hana Kavanová

Sokolovna Kojetín

11. 7. 2021 Hody v Troubkách

Troubky

31. 7. 2021 Malohanácký jarmark Vanovice

Vanovice

15. 8. 2021 Kojetínské hody

Kojetín

21. 8. 2021 Dožínky Kroměříž

Kroměříž

29. 8. 2021 Dožínky Holešov

Holešov

3. 9. 2021 Oslava „70“ Ludmila Vranová

Sokolovna Kojetín
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29. 9. 2021 Setkání Hanáků v Holešově

Holešov

12. 11. 2021 Rozloučení s paní Hedvičkovou

Kojetín

12.–14. 11. 2021 Pobytová akce na Tesáku

Tesák

29. 12. 2021 Poszení na ukončení roku

Sokolovna Kojetín

Country taneční skupina Lucky While

Country taneční skupina Lucky While pracuje pod naší hlavičkou od roku 2007.
Skupina se zabývá country a mexickými tanci, ve velké míře také tanci moderní americké country lines dance. Jako doplněk skupina zkouší také tance skotské, irské, mexické a řecké. Inspiraci většinou členové skupiny čerpají z akcí
pořádaných pražskou Dvoranou, což je organizace zabývající se pořádáním
seminářů a festivalů spojených s tancem, ale samozřejmě vystupují i s tanci
z vlastní produkce.
Vedoucí skupiny: Eva Zítková
Členové skupiny v roce 2021: Jan Dávidík, Antonín Kalous, Pavel Piskovský,
David Skřipec, Eva Zítková, Eva Staňková, Barbora Kalousová, Anežka Skřipcová,
Hana Slaměníková, Jiřina Netopilová.
Pravidelné zkoušky: každý pátek od 17 do 20 hodin v sále VIC nebo Sokolovny,
pokud to dovolovala protiepidemická opatření. (10 / 20x)

Činnost a vystoupení Lucky While v roce 2021:
10. 7. 2021

Country večer

Roštění

30. 10. 2021

Taneční soustředění

Tučín

13. 11. 2021

Skautský country bál

Doloplazy u Olomouce

Dětská divadelní skupina Mimoni

Kojetínská dětská divadelní skupina Mimoni vznikla v únoru roku 2016 po náročné celodenní akci Vodění medvěda ulicemi Kojetína. V roce 2018 pod režijním
vedením Milana Zahradníka a Hany Svačinové zdárně odpremiérovali a několikrát reprízovali divadelní pohádku na motivy Jana Wericha Skópá Barka.
Od roku 2019 pracují s textem Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí... Bohužel plánovaná premiéra s názvem „Když se Haná sódi...“ v roce 2021 se opět z důvodu
koronavirové krize nezrealizovala.
Vedoucí skupiny: Milan Zahradník a Hana Svačinová.
Členové skupiny v roce 2021: Zuzana Medunová, Marie Medunová, Lenka Kusáková, Dan Šóš, Ela Nosková, Anna Hovorková, Pavlína Košťálková, Martina
Šušlíková, Martin Ligač, Kristýna Ligačová, Jan Polách, Jana Dostálíková, Magdalena Hedvičková.
Pravidelé zkoušky: každé úterý od 16.00 do 17.30 hodin v sále Sokolovny, pokud to dovolovala protiepidemická opatření. (15 / 20x)

Činnost Mimoňů v roce 2021:
1. 6. 2021

Dětský den - loutkové divadlo

Kojetín

26.–27. 6. 2021

Soustředění

Kovalovice

17. 11. 2021

Soustředění

Sokolovna Kojetín

Divadelní soubor Hanácká scéna

V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín. V divadelní sezóně 2021 Hanácká scéna reprízovala hru Bordel na ministerstvu v režii Vojty Kohoutka. Bohužel
z důvodu protiepidemických omezení byla zrušena většina zájezdová vystoupení
včetně účasti na Divadelním Kojetíně.
Vedoucí souboru: Marie Němečková.
Sestava divadelního souboru Hanácká scéna v roce 2021: Lucie Němečková, Naďa Šoborová, Jan Nedbal, Alexandr Michajlovič j. h., Radek Baštinec,
Pavlína Lukášová, Markéta Krchňáková, Jarmila Droběnová.
Pravidelé zkoušky: každé úterý od 18.00 v sále Sokolovny, pokud to dovolovala
protiepidemická opatření. (9 / 10x)
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Činnost a představení Hanácké scény v roce 2021:
25. 4. 2021

Setkání členů na kafe,
hodnocení a plány co dál

14. 6. 2021 Divadelní grilování
2. 8. 2021 První zkouška po lockdownu

Kojetín
Pivín
Lešetín Kojetín

23. 8. 2021 Natáčení - film o Kojetíně

Sokolovna Kojetín

24. 9. 2021 Bordel na ministerstvu

Bochoř

14. 10. 2021 Bordel na ministerstvu

Sokolovna Kojetín

28. 10. 2021 Bordel na ministerstvu

Václavov

16. 12. 2020 Vánoční posezení

Kojetín

Bordel na ministerstvu

Domácí Hanácká scéna v roce 2020 odpremiérovala komedii Bordel na ministerstvu od francouzských autorů Jeana Franca a Guillauma Melania. Premiéra
proběhla ještě před vypuknutím vládních nařízení a poté už stihli odehrát pouze
několik repríz.
Jak již samotný název napovídá, děj hry je zasazen na ministerstvo, kde se seznámíme s Gabrielle (Pavlína Lukášová), šéfkou kabinetu ministra školství, která
se ocitá na životní křižovatce. Práce ji začíná pomalu vyčerpávat, řeší problémy ministra Louise (Honza Nedbal), který je poněkud nekompetentní a rozháraný. Pronásledovaný svou ženou Michelle (Markéta Krchňáková). Její dospívající a poněkud rozmazlená
dcera Sára (Lucie Neměčková) se chce osamostatnit
a Gabriellin citový život se
rovná katastrofě, což trápí její
energickou matku Cecile (Marie Němečková), velkou svůdnici a nenasytnou konzumentku mužů. Její životní stereotyp
se změní příchodem údržbáře
Erica (Radek Baštinec), který
rozmetá na kousky její zvyky
zapřísáhlé svobodné matky
a na ministerstvu způsobí
malé zemětřesení.
Jsme rádi, že v trudných
dnech
rozzářili
„Kojetští“
ochotníci tváře přítomných
smíchem a aspoň na chvíli je
vyvedli ze starostí všedních
dnů, zároveň přejeme Hanácké scéně ještě plno úspěšně
odehraných představení této
komedie.

Příležitostná divadelní skupina Vedle jak ten smrk
hrající jen u vánočního stromu
Skupina divadelních nadčenců, kteří si rádi zahrají divadlo, hlavně u vánočního
stromu, existuje už od roku 2007, ale až v roce 2018 si dala oficiální název Vedle
jak ten smrk. Poprvé se u vánočního stromu představila v roce 2007, kdy zahrála
dětem příběh Kojecké Betlém aneb Jak to všechno možná bylo v režii Radima Korába. Od té doby vystupuje skupina pravidelně s novým divadelním představením nebo scénkou v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu v Kojetíně.
V roce 2021 proběhlo několik zkoušek, ale divadelní představení nebylo odehráno.
Vedoucí skupiny: Hana Svačinová.
Skupina se každým rokem herecky obměňuje.
Pravidelné zkoušky: jsou nepravidelné, vždy pár dnů před akcí...
Bohužel v roce 2021 se rozsvěcení vánočního stromu opět nekonalo.
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Pěvecký soubor Cantas

Počátky sboru sahají někde do roku 2002 a kojetínská Sokolovna byla svědkem
jeho několika úspěšných koncertů. V roce 2016 začal soubor úzce spolupracovat
s hodonínskou kapelou Countrio, která sbor hudebně doprovázela. Za přispění Olomouckého kraje se podařilo natočit a vydat vánoční CD s názvem Tisíc andělů.
Rok 2021 měl být opět rokem zkoušení a příprav na další natáčení a vydání
CD. Ke spolupráci byli opět přizváni externí hudebníci – kytara, housle, zobcová
flétna, bicí, klarinet, basová kytara. Bohužel protiepidemická opatření vše zhatila
a členky Cantasu se téměř celý rok nemohly sejít na svých společných sborových zkouškách. Z těchto důvodů neproběhl bohužel ani jeden koncert a nahrávání a vydání CD je přesunuto na další rok. Podařilo se natočit pět vánočních
písní, které byly zveřejněny na facebooku
Vedoucí souboru: Zuzana Zifčáková.
Členové souboru v roce 2021: Hana Dvouletá, Jana Hebnarová, Šárka Indráková, Andrea Kopečná, Ivana Krčmařová, Marie Špalková, Helena Tabarová, Jitka
Vyskotová, Alena Dufková, Hana Jarmerová, Šárka Šobáňová, Eva Štulajterová,
Ivana Zdráhalová, Veronika Gambová, Simona Haničáková, Blanka Laboňová,
Veronika Šlachtová, Adéla Šóšová, Jana Večeřová.
Pravidelé zkoušky: každá středa od 18.30 do 20.00 hodin v bistru VIC Kojetín.
(20 / 10x).
11.–12. 12. 2021

Natáčení vánočních písní

Sokolovna Kojetín

Tvůrčí skupina Signál 64
Od svého vzniku má výtvarná skupina Signál 64 charakter vícežánrové tvorby: fotografie, malba, kresba, keramika, plastiky, šperky a další výtvarné obory (dříve filmová tvorba, intarzie, krajky, aj). Spolek sdružuje jak naturalizované Koječáky, tak
i rodáky, které životní pouť již zavála mimo rodiště, ale i další výtvarníky, se silným
osobním vztahem k tvůrčí činnosti a kolektivu skupiny. Na výtvarné tvorbě se podílí
jak ryzí amatéři, tak profesionálové s uměleckým vzděláním. Nadále aktivní nestor
skupiny (Ing. arch. Boleslav Leinert) již překročil devadesátku, a nejmladší generace, která se zapojila do aktivit, jsou současní studenti středních škol a gymnázií.
V průběhu roku 2021 byli členové v kontaktu převážně formou on-line komunikace.
Osobní kontakty pro přetrvávající restrikce z vládních opatření byly minimalizovány. Proto se schůzky vymezily převážně na přípravu a práce spojené s instalací
výstav. Účast na vernisážích i ohlasy návštěvníků výstav byly vždy velmi pozitivní
a povzbudivé. Práce se daří, dává nejen subjektivní radost autorům z vydařeného
díla, ale i drobnou kapkou trvale přispívá k formování estetické linky naší mezilidské komunikace.
Členové skupiny: vedoucí: Jaroslav Kačírek, fotografie: Jaroslav Hebnar, Jaroslav Řihošek, Petr Zatloukal, Jana Večeřová, Jiří Šírek, Marek Hedvíček, Radim
Klaper, Zuzana Hradilová; malba – kresba: Leinert Boleslav, Leinert Petr, Leinert
Jan, Alice Stonová, Jiřina Plíšková, Marie Němečková, Iveta Jurová, Pavlína Hudečková (hostující - stud. gymn. KM); keramika: Ivana Bělařová, Marcela Gruberová, Renata Sedláková, Vladana Popelková; jiné – šperky: Alice Stonová

Činnost v roce 2021:
28. 5. - 2. 7.
2021

RETROSPEKTIVA odložená výstava
obrazů k životnímu jubileu autora – Ing.
arch. Boleslava Leinerta

VIC Kojetín

24. 9. - 12. 11.
2021

Výstava OPĚT SPOLEČNĚ

VIC Kojetín

29. - 31. 10.
2021

KRÁSY PODZIMU

Bochoř

prosinec 2021

Nástěnný kalendář na rok 2022

MěKS Kojetín

říjen - prosinec
2021

Samostatné výstavy – Petra Zatloukala
PROFOTIT SE DÁL, PANOPTIKUM,
AEROBIC

Galerie města
Olomouc, Moravské
divadlo Olomouc,
Galerie KUPE Opava,
Univerzitní knižnica
Bratislava, Galerie
Opera - Ostrava
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KOJETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Městské kulturní středisko Kojetín
vydalo v roce 2021 opět jedenáct čísel periodika - měsíčníku Kojetínský zpravodaj v nákladu 600 ks,
ve kterém byly uveřejňovány veškeré úřední záležitosti z radnice
a vedení města, školské, společenské,
kulturní a sportovní informace z našeho města a Mikroregionu Střední Haná.
Každý měsíc (11x) se scházela redakční rada pro vydávání KZ, která
v roce 2021 pracovala ve složení - Jiří
Šírek, Olga Odehnalová, Hana Svači-

nová, Jakub Šírek a Milan Zahradník.
Distribuce KZ byla zajištěna přes místní obchody a trafiky. Místní občané,
firmy i organizace také využívali předplatného na rok 2021.
Všechna čísla zpravodaje byla vždy
k 10. v daném měsíci zveřejněna
v elektronické podobě na webových
stránkách MěKS.
Při vydávání periodika musíme dbát
na dodržení zákona č. 46/2000 Sb.
(tiskový zákon), o právech a povinnostech při vydávání periodického
tisku. Všechna čísla byla řádně zasílá-

na příjemcům (Národní knihovně ČR,
Moravské zemské knihovně, Knihovně Národního muzea v Praze, Ministerstvu kultury, Poslanecké sněmovně - Parlamentní knihovně, Městské
knihovně v Praze a dvanácti krajským
knihovnám), kteří mají nárok na zasílání povinných výtisků periodik.
Grafickou úpravu a sazbu zpravodaje
zajišťují pracovníci MěKS Kojetín.
Zpravodaj tiskla firma Vydavatelství
Brázda Břeclav.
Prodejní cena zpravodaje v roce 2021
byla 12 Kč.

PUBLIKACE
V roce 2021 MěKS Kojetín
nevydalo žádnou publikaci,
brožuru ani knihu.
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Veškerá činnost Městského kulturního
střediska Kojetín s bohatou fotodokumentací je prezentována na internetové adrese: www.mekskojetin.cz
Internetové stránky MěKS jsou velmi přehledné s hezkou image. V roce
2021 došlo k aktualizaci rozhraní – na
počítačích širší, v mobilu přizpůsobený
obrazovce. Také byl na web nasazen
šifrovací certifikát.
Návštěvníci zde najdou obsáhlé informace o veškeré činnosti MěKS Kojetín.
Webové stránky jsou rozděleny do
deseti hlavních sekcí, které mají další
podsekce. Stránky aktualizuje pracovnice MěKS pravidelně každý den dle
potřeby. Fotografie jsou umístěny na
www.rajce.idnes.cz
MěKS Kojetín, všechna jeho střediska
(Městská knihovna, Městské muzeum, VIC Kojetín, Letní kino) i zájmové
soubory se samostatně prezentují na
facebooku.

Webové stránky MěKS Kojetín - návštěvnost
Počítadlo z: https://analytics.google.com
Rok 2018
Měsíc

Počet návštěv
MěKS

Knihovna

Rok 2019
Počet návštěv

Počet
zobrazení
stránek

MěKS

Knihovna

Rok 2020
Počet
zobrazení
stránek

Počet
návštěv
MěKS

Počet
zobrazení
stránek

Rok 2021
Počet návštěv
MěKS

Počet zobrazení
stránek

Leden

2.422

325

11.998

1.421

487

10.594

2.426

12.540

1.205

6.504

Únor

2.539

294

13.859

1.366

548

10.522

3.117

15.200

1.228

6.729

Březen

4.414

443

25.316

1.707

689

16.421

2.406

12.633

1.620

7.020

Duben

1.917

275

11.408

1.503

759

10.890

1.238

5.993

1.688

7.043

Květen

2.273

334

12.429

1.358

881

9.827

1.789

8.403

1.529

7.188

Červen

2.516

260

12.062

1.495

932

10.210

2.330

11.728

2.535

10.849

Červenec

2.859

316

17.287

2.067

872

14.111

3.303

15.654

4.021

16.112

Srpen

5.379

296

30.679

3.738

760

25.148

6.447

34.187

6.736

29.997

Září

1.896

290

9.140

1.487

674

10.877

3.311

12.681

2.651

11.114

Říjen

2.157

357

10.683

1.302

761

9.373

1.624

7.278

1.638

8.546

Listopad

2.594

367

12.020

1.776

1.134

12.155

1.397

6.965

1.905

8.370

Prosinec

1.821

210

8.278

1.263

1.072

9.385

1.165

5.723

1.319

5.339

Celkem

32.787

3.767

175.159

29.864

9.569

149.513

30.583

148.985

28.075

124.811

Průměr
/den

89,83

10,32

479,89

81,82

26,22

409,62

83,79

408,18

76,92

341,95
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Facebook - stránky, skupiny
Skupina, stránka

Počet
členů

MěKS Kojetín

1.182

Skupina, stránka

Počet
členů

Divadelní Koječák

364

Vzdělávací a informační centrum MěKS Kojetín

402

Mimoni MěKS Kojetín

Knihovna Kojetín

248

Hanácká scéna Kojetín

28

Městské muzeum MěKS Kojetín

142

Cantas MěKS Kojetín

57

Letní kino MěKS Kojetín

246

Hanácká beseda Kojetín

42

Akce Kojetín a okolí

742

Lucky While MěKS Kojetín

51

132

Propagace MěKS Kojetín
● barevné plakáty - pravidelný výlep

v Kojetíně (obchody, restaurace, školy, jedenáct sloupů a šest lamposterů), výlepy v Chropyni, Kroměříži,
Přerově, Hulíně, Prostějově, v obcích
a městech Mikroregionu Střední
Haná), dále na nástěnkách MěKS Kojetín - Sokolovna, Tyršova ulice, VIC,
● měsíční letáky do všech domácností Kojetína a místních částí
(Popůvky a Kovalovice), do všech
domácností okolních obcí Uhřičice, Měrovice, Stříbrnice, Křenovice
a Polkovice, do obchodů, na poštu, do
restaurací, čekáren na poliklinice...,
od roku 2014 plnobarevné,
● zveřejnění na webových stránkách
MěKS Kojetín a Města Kojetín (pravidelná aktualizace),
● informace o akcích, pozvánky,
zhodnocení akcí v Kojetínském zpravodaji,
● informace o akcích a pozvánky ve
skupinách a stránkách MěKS Kojetín
na facebooku a instagramu,
● pravidelné uveřejňování akcí na
webových portálech: www.kudyznudy.cz, www.vylety-zabava.cz, www.
kamdnesvyrazime.cz, www.mistnikultura.cz, www.informuji.cz, www.
akcezabava.cz, kamnaples.cz...
● pravidelné uveřejňování akcí na
webstránkách Olomouckého kraje
www.ok-tourism.cz,
● Emailing - rozesílání pozvánek (cca
800 kontaktů)
● informace v tisku a v rádiích (články, pozvánky, programy...),
● tradiční tiskoviny významných kulturních akcí - brožurka Divadelní
Kojetín, skládačka Kojetínské hody
a Kojetínské kulturní léto, Týden mobility,
● pozvánky na vernisáže výstav,

● čestné vstupenky (významným
představitelům města, starostům mikroregionu, finančním dárcům...),
● festivalový časopis Divadelní Koječák (šest čísel),
● pohlednice,
● novoroční PF z kojecké kultůry

● účastnické listy, diplomy, čestná

uznání

● upomínkové předměty Kojetína,

keramika, CD...

● stolní týdenní kalendáře, měsíční
nástěnné kalendáře s fotografiemi

Kojetína.
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CELKOVÝ PŘEHLED AKCÍ A NÁVŠTĚVNOSTI V ROCE 2021
Rok 2017
Akce

Počet
akcí

Rok 2018

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2019

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2020

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2021

Návštěvnost

Počet
akcí

Návštěvnost

Pořady pro dospělé

10

2000

4

560

2

500

0

0

2

25

Akce pro školy a děti

5

1500

3

820

0

0

0

0

2

2300

Plesy, zábavy, veselice

3

1000

4

1000

4

1000

4

1000

0

0

Venkovní akce

2

6000

4

6000

4

6000

0

0

3

900

Živé tradice

-

-

1

1000

5

6600

7

1570

2

2300

1/15

2500

1/15

2310

1/10

920

0

0

0

0

Divadelní představení

2/5

550

1/2

300

0

0

1

200

5

560

Evropský týden mobility

1/7

500

1/8

200

1/4

50

1/1

50

0

0

1/59

14830

1/50

15980

1/53

21150

3/92

14050

3/92

17170

Kojetínské hudební léto

1/5

2000

1/7

1900

1/6

2100

1/5

1050

1/5

1100

Letní kino

16

1200

16

1029

17

1120

15

790

11

760

Festivaly, přehlídky, soutěže

4

1500

2

500

3

800

0

0

1

1500

Advent a Vánoce

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5700

Výstavy - galerie VIC

7

3781

6

4333

6

3530

5

2636

5

4725

Expozice muzea

1

841

2

1270

3

1920

3

1413

3

5016

6/282

8595

4/172

5320

4/172

5480

3/64

1350

2/35

1300

0

0

0

0

0

0

5

100

6

120

Akce Městské knihovny

139

2607

152

2602

142

2407

45

708

32

671

Čtenáři knihovny - návštěvy

-

14913

-

14800

-

14256

-

7468

-

6383

Návštěvníci VIC

-

10045

-

12868

-

13085

-

8898

-

3763

CELKEM
(KS, VIC, MK, MM, LK)

560

74362

448

72792

431

80918

247

41283

209

54293

Zájmové soubory - zkoušky

6/270

3300

9/258

3788

9/272

4020

9/112

1710

9/110

1800

Sluníčko

-

-

5

500

4

0

1

0

1

0

Kordulka

-

-

3

200

7

800

0

0

0

0

Han. beseda

-

-

11

4590

11

3900

7

1500

14

4420

Lucky While

-

-

5

520

3

600

6

500

3

500

Mimoni

2

300

9

1520

2

200

0

0

3

60

Han. scéna

9

900

13

1400

1

200

3

600

8

300

Cantas

1

300

7

850

7

550

0

0

1

30

Signál 64

-

-

1

200

3

100

2

0

5

200

282

4800

312

13568

310

10370

131

4310

145

7310

on-line www.mekskojetin.cz

-

27755

-

32787

-

29864

-

30583

-

28075

on-line knihovna

-

4649

-

3767

-

9569

-

10717

-

14746

Facebook

-

-

-

1367

-

2702

-

3122

-

3636

CELKEM - on-line

-

32404

-

37921

-

42132

-

44422

-

46457

842

111566

760

124281

741

133420

378

90015

354

108060

Divadelní Kojetín

Kojetínské hody

Kurzy - cvičení, taneční
Přednášky muzea

CELKEM - soubory

CELKEM - MěKS
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IX. VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V roce 2021 měla organizace příjmy z pronájmů a prodeje drobného zboží na VIC v doplňkové činnosti
ve výši 124.740 Kč.
Vedlejší hospodářská činnost plynula z krátkodobých
a dlouhodobých pronájmů budov - VIC Kojetín, Husova ulice 64 a KD Kovalovice na společenské, prodejní i soukromé
akce nebo jako sklady.
Dlouhodobě uzavřené pronájmy:
- Husova ulice 64 - dva sklady DDM Kojetín (1-12/2021)
- Zkušebna v KD Kovalovice IQ Opice (1-12/2021)
- Zkušebna v KD Kovalovice Václav Peterka (1-12/2021)
Krátkodobě uzavřené pronájmy:
Pravidelné, pokud to dovolovala epidemiologická
situace:
Sál VIC:
Monika Paráková (1x týdně, 4–12/2021)
Lenka Vágnerová (1x týdně, 4–12/2021)
Radka Michálková (2x týdně, 4–12/2021)
Bohdana Ptáčková (2x týdně, 4–12/2021).

Nepravidelné, pokud to dovolovala epidemiologická
situace:
Sokolovna Kojetín - zprostředkování pro Technis:
Soukromé akce (24x)
Prodejní akce (2x)
Volby (1x).
VIC Kojetín:
Soukromé akce (19x)
Prodejní akce (2x)
Školení, rada, zastupitelstvo (27x)
Volby (1x).
KD Kovalovice:
Knihovna (úterý 17–19 hodin, sudá sobota 15–16 hodin)
Ping pong (4–12/2021)
Kuželky (4–12/2021)
Soukromé akce (13x)
Volby (1x)
Osadní výbor (4x).
Prostředky získávala organizace také:
z maloobchodního prodeje (VIC), za kopírování písemných
materiálů a za inzertní a reklamní služby.

Další vzdělávání pracovníků v roce 2021
Pracovníci se po celý rok vzdělávali dle nabídky - navštívili
několik různých vzdělávacích seminářů a školení.
Školení: občanský zákoník, mzdová problematika, roční zá-

věrka, obecní zpravodaj, informační centra, bezpečnost práce
a požární ochrana, školení řidičů, semináře Vědecké knihovny Olomouc, porady neprofesionálních knihovníků střediska
Kojetín, Muzeum v 21. století, Muzejní systém Demus.

Opravy, revize, pořízení v roce 2021
Opravy v budovách MěKS, hrazených z MěKS Kojetín:
- výměna splachovačů na wc, baterií
- výměna ventilů u radiátorů,
- oprava klik a dveří VIC, KD Kovalovice,
- rozšíření úložného prostoru (štendry, police) kostymérny
a skladu krojů v 1. patře sokolovny,
- výroba nádstavců na skříně v kancelářích MěKS na sokolovně,

Galerie VIC
PŘED RENOVACÍ

- nová kuchyňka včetně myčky v KD Kovalovice,
- výroba nábytku v galerii VIC.
Revize:
revize EZS a EPS na VIC, revize výtahu a plošiny na VIC,
- revize hasicích přístrojů a hydrantů na všech budovách,
- revize elektrospotřebičů ve všech budovách.

Galerie VIC
PO RENOVACi
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Spolupráce
Spolupráce se zřizovatelem, městem Kojetín je na výborné
úrovni. Při uskutečňování kulturních akcí v roce 2021 MěKS
bylo podporováno jak Městem Kojetín, tak i Městským úřadem Kojetín.
Spolupráce s ostatními organizacemi:
ZŠ a MŠ v Kojetíně, ZŠ a MŠ v Mikroregionu Střední Haná,
ZUŠ Kojetín, Odborné učiliště a Základní škola Křenovice,
GKJ Kojetín, DDM Kojetín, Školní jídelna Kojetín, Centrum
sociálních služeb Kojetín, Sbor dobrovolných hasičů Kojetín

i Popůvky, SK Kojetín, FK Slavoj Kojetín, TJ Sokol Kovalovice, Kanoistika Kojetín, ČRS MO Tovačov, Chovatelé Kojetín, Zahrádkáři Kojetín, Myslivecký spolek Morava Kojetín,
Myslivecký spolek Haná Popůvky Kovalovice, Římskokatolická farnost Kojetín, Církev československá husitská, Technis Kojetín spol. s r.o., PČR obvodní oddělení Kojetín, HZS
Olomouckého kraje, MP Kojetín, MAS Kojetín, Kroměřížská
dráha, Taneční klub KST Swing Kroměříž, Dušan Meduna,
Antonín Beneš, hudebníci, hudební kapely, divadelní spolky
v okolí a ostatní subjekty ve městě.

Výsledek o kontrolách v roce 2021
V roce 2021 proběhla následná veřejnoprávní kontrola ze
strany zřizovatele zaměřená na hospodaření organizace

v roce 2020, která nezjistila žádné zásadní nedostatky.
Jiné kontroly neproběhly.

Výsledek hospodaření v roce 2021
Městské kulturní středisko dosáhlo v roce 2021 zlepšeného
výsledku hospodaření ve výši +743,75 Kč. Hlavní činnost
organizace skončila ztrátou -27.622,79 Kč, kterou pokryla
zisková doplňková činnost ve výši 28.366,54 Kč.
V roce 2021 dostala organizace účelové dotace od Olomouckého kraje 300.000 Kč na Kojetínské hody, 80.000 Kč
na Kultura v Kojetíně žije!, 20.000 Kč na rozšíření otevírací
doby v letní turistické sezóně na VIC a 100.000 Kč na MČR
v deseti tancích. Dále od Ministerstva kultury pro ochranu
měkkých cílů v oblasti kultury 100.000 Kč. Všechny uve-

dené běžné dotace byly beze zbytku využity na poskytnuté
účely a v požadovaném termínu byly také vyúčtovány.
Příjmy z hlavní činnosti – vstupné na akce, vstupné kino, výlep plakátů, inzerce, kopírování, prodej KZ ve výši 561.582
Kč, které byly využity zejména na úhradu nákladů na kulturní pořady, divadelní představení, tisk Kojetínského zpravodaje, a příjmy z regionu ve výši 434.800 Kč na mzdové
náklady knihovnic na regionální funkce a pořízení knih na
střediskové obce.

Cíle organizace
Kulturní středisko:
● Naplňování motta „Kultura sbližuje lidi, bourá bariéry a povznáší ducha. Lid bez znalosti své historie, původu a kultury
je jako strom bez kořenů.“
● Spolupráce, hostování a možnost představení hudebních,
tanečních, národopisných a divadelních souborů, výměna
zkušeností.
● Rozšíření kulturní nabídky všem věkovým vrstvám obyvatel regionu – program v oblasti kulturních a společenských
akcí.
● Široká propagace města Kojetín i mikroregionu Střední
Haná a Olomouckého kraje.
● Konání přehlídeka kojetínských a regionálních tanečních
pěveckých a hudebních těles a kapel, divadelních souborů,
které se mohou ukázat před publikem a zúročit svou práci.
● Rozvoj lidové a umělecké tvořivosti, obnovení zapomenutých technologií, mezigenerační sblížení.
● Pokračování a obnova lidových tradicích na Hané s přihlédnutím na regionální etnografické normy a styly.
● Podnícení zájmu o lidovou tvořivost a tradiční život u dalších zájemců.
● Podpora nositelů lidových tradic.
● Rozvoj a posílení spolupráce mezi kraji.
● Podněcování zájmu o hudbu, film, divadlo i folklór u dalších zájemců, především u mladé generace.
● Zapojení co největšího počtu mladších lidí do společné
práce s lidmi pokročilejšího věku.
● Rozšíření kulturní základny.
● Připomínání úzké vazby ve vztahu člověka k přírodě
a přirozené ekologii v minulosti.

● Podpora zájmových uměleckých souborů.
● Publikace I. světová válka, Hanácká kuchařka, Hanácké
písničky, Publikace Hanácká říkadla a škádlivky.
VIC:
● Průvodcovské trasy ve městě.
● Hanácká stezka.
● Aktualizovaná mapa Kojetína.
● Nová série pohlednic Kojetína.
● Rozšíření výstavy Strašidelné sklepení.
Muzeum:
● Nafocení Hanáckého betlému a jeho tisková výroba.
● Nová expozice muzea v půdních prostorách VIC.
● Židovský hřbitov - cedule, mapa.
Knihovna:
● Otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centrum.
● Podpora infrastruktury ICT.
● Doplňování knihovních fondů a informačních zdrojů.
● Regionální funkce.
● Digitalizace knihovních fondů a rozvoj služeb v digitálním
prostředí.
● Efektivní metody trvalého uchování knihovních dokumentů v tradiční i digitální podobě.
Letní kino:
● Nové promítací plátno.
● Nové technologie IT.
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Zpracoval:

(+) ZISK / (-) ZTRÁTA

VÝNOSY CELKEM

601-výnosy z prodeje vl.výrobků
602-výnosy z prodeje služeb
603-výnosy z pronájmu
604-výnosy z prodaného zboží
644-výnosy z prodeje materiálu
648-čerpání fondů
649-ostatní výnosy z činnosti
662-úroky
669-ostatní finanční výnosy
672-účelový příspěvek na energie
672-dotace z MK a OK
672-příspěvek odpisy
672-dotace a příspěvky

NÁKLADY CELKEM

521-mzdové náklady-dotace
521-mzdové náklady
524-zákonné sociální pojištění
525-jiné sociální pojištění
527-zákonné sociální náklady
528-jiné sociální náklady
531-daň silniční
538-jiné daně a poplatky
542-jiné pokuty a penále
544-prodaný materiál
547-manka a škody
548-tvorba fondů
549-ostatní náklady z činnosti
551-odpisy DM
556-tvorba a zúčtování OP
557-náklady z vyřazených pohled.
558-náklady z DDM
562-úroky
563-kurzové ztráty
569-ostatní fin.náklady

518-ostatní služby

518-ostatní služby-dotace

501-spotřeba materiálu
502-teplo
502-elektřina
502-voda
502-spotřeba energie
504-prodané zboží
511-opravy a udržování
512-cestovné
513-náklady na reprezentaci

Účtová osnova

Název příspěvkové organizace:

20000,00

319000,00

1000,00

84000,00

20000,00

119000,00

2000,00

80000,00

42073,99

1500,00

6016000,00

6375000,00

6216000,00

6375000,00

Kateřina Pastyříková

0,00

40000,00

40000,00

0,00

319000,00

6375000,00

115000,00

119000,00

6375000,00

79000,00

59551,75

6375000,00

6015976,00

40024,00

319000,00

6315448,25

0,00

115723,00

400,00

1600,00

2000,00

2700,00

47223,00

40024,00

3000,00

3000,00

400,00

47500,00

45000,00

8007,00
59654,28

40000,00

64500,00

67000,00

40000,00

10000,00

11000,00

947734,00

3173666,00

42000,00

1000000,00

1075000,00

1212000,00

0,00

83728,98

1014,00
0,00

20000,00

20000,00

-35000,00

1210000,00

0,00

15000,00

-35000,00

1460000,00

15000,00

600000,00

80000,00

80000,00

400000,00

745000,00

1495000,00

15000,00

100000,00

35900,00

250000,00

564100,00

695000,00

1245000,00

15000,00

200000,00

550000,00

342,00

6164,00

17808,00

2740,00

3424,00

34732,46

25684,00

342,00

10274,00

15068,00

5479,00

Skutečnost v Kč

3000,00

48000,00

70000,00

12000,00

1153000,00

3618000,00

0,00

1959000,00

0,00

80000,00

2000,00

90000,00

50000,00

407000,00

28000,00

99000,00

280000,00

636000,00

Schválený
rozpočet v Kč

275000,00

275000,00

96373,46

-87168,57

1236101,59

0,00

15300,00

600000,00

0,00

410000,00

0,00

450000,00

-5,97

434800,03

35000,00

35000,00

124740,00
28366,54

0,00

8305000,00

6416000,00

55000,00

400000,00

119000,00

0,00

8595000,00

6216000,00

55000,00

600000,00

319000,00

0,00

20000,00

80000,00

0,00

0,00
80000,00

60000,00

250000,00
60000,00

250000,00

0,00

310000,00

47200,00

77540,00

0,00

310000,00

60000,00

60000,00

0,00
995000,00

0,00

193000,00

250000,00

250000,00

0,00
905000,00

20000,00

200000,00

241800,03

8595000,00

0,00

0,00

0,00

115000,00

0,00

400,00

55000,00

43000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1600,00

3000,00

51500,00

67500,00

11000,00

1085000,00

3526000,00

35900,00

1473000,00

564100,00

84000,00

1000,00

90000,00

50000,00

657000,00

28000,00

169000,00

460000,00

681000,00

113,98

200000,00

250000,00

8305000,00

CELKEM

Upravený
rozpočet v Kč

8105,61

51000,00

561582,00

1323270,16
210000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

79000,00

0,00

0,00
35489,00

0,00

55000,00

0,00

15300,00

41000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

25000,00

70000,00

11000,00

10000,00

50000,00

88000,00

8000,00

20000,00

60000,00

20000,00

Upravený
rozpočet v Kč

0,00

1000,00

25000,00

70000,00

11000,00

10000,00

50000,00

88000,00

8000,00

20000,00

60000,00

20000,00

Schválený
rozpočet v Kč

0,00

434806,00

3300,00

2654,00

373,00

57829,00

177650,00

193000,00

Skutečnost v Kč

0,00

450000,00

4000,00

3000,00

1000,00

60000,00

182000,00

200000,00

Upravený
rozpočet v Kč

Za období:1-12.2021

2000,00

410000,00

3000,00

3000,00

1000,00

53000,00

150000,00

200000,00

Schválený
rozpočet v Kč

Doplňková činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35900,00

174193,24

564100,00

0,00

0,00

0,00
80000,00

209765,69

10464,00

41788,69

157513,00

234707,84

Skutečnost v Kč

53814,39

80000,00

250000,00

50000,00

200000,00

200000,00

Upravený
rozpočet v Kč

Rrgion + knihovna obce

Městské kulturní středisko Kojetín

0,00

200000,00

50000,00

150000,00

200000,00

Schválený
rozpočet v Kč

Ostatní vlastní zdroje

0,00

40000,00

3174000,00

3198000,00

1212000,00

20000,00

99000,00

29000,00

1398000,00

99000,00

200000,00

319000,00

261000,00
200000,00

261000,00

Skutečnost v Kč

70000,00

Upravený
rozpočet v Kč

216000,00

Schválený
rozpočet v Kč

Město Kojetín

PŘEHLED o hospodaření příspěvkové organizace (dle řádné nebo mezitimní uzávěrky)

743,75

8170641,62

6208976,00

55324,00

600000,00

319000,00

0,00

113,98

8105,61

51000,00

0,00

47200,00

77540,00

803382,03

0,00

8169897,87

0,00

0,00

0,00

151212,00

0,00

400,00

55324,00

42415,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

2700,00

50523,00

62308,28

8380,00

1011727,00

3369124,00

35900,00

1388933,24

564100,00

83728,98

1014,00

57238,39

34732,46

554449,69

30806,00

151062,69

372581,00

694186,84

Skutečnost v Kč

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

3405024,00

1953033,24
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