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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Kojetínské hody a hudební léto za námi
Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2012 jsou 
za námi. Opět dostály své kvalitě a naplnily tak po-
slání městských oslav. Obzvláště nedělní program 
s krojovaným průvodem, Ječmínkovou jízdou králů, pře-
dáním hodového práva, přehlídkou národopisných sou-
borů a odpolední program s koncertem Tomáše Kluse 
splnil svůj účel - přilákal do Kojetína nejen místní, ale  
i návštěvníky z okolních obcí a měst a především turisty  
z ostatních krajů České republiky.
Prostřednictvím národopisných souborů se opět poda-
řilo ukázat krásu hanáckého kroje, hanáckých tanců 
a obyčejů staré Hané. 
Ke Kojetínským hodům neodmyslitelně patří i tradič-
ní hodový oběd - pečená kachna s moravským zelím 
a bramborovými knedlíky, pravé hanácké koláče a vy-
chlazené pivo. Takové hodové menu nalezli návštěvníci 
po dobu konání hodů ve všech místních restauracích.
Bohatý program, krása originálních hanáckých krojů, 
hanácké tance a obyčeje a vyhlášené místní hanácké 
pochoutky přilákaly do Kojetína návštěvníky ze všech 
koutů Moravy, Čech, Slovenska i Polska.
Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2012 se 
vydařily, snad nejen z pohledu nás - organizátorů, ale 
i z pohledu účastníků a návštěvníků.
Za to, že mohly proběhnout v takovém rozsahu, pat-
ří velké poděkování pracovnicím MěKS Kojetín, Městu 
Kojetín, Olomouckému kraji, všem finančním dárcům 
a všem, kteří svým dílem pomohli k jejich zdárnému prů-
běhu.

- svah -

foto: Jana Večeřová
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 44. zasedání konaném dne 11. července 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření  
č. 10/2012, které zahrnuje:

- příjmy ve výši  265,81 tis. Kč
- výdaje ve výši 265,81 tis. Kč

- vzala na vědomí písemnost Mgr. 
Jarmily Zítkové, k žádosti o sdělení 
odkoupení „z volné ruky“ nemovitosti 
vedené na zůstavitele dům č. p. 305 

- schválila poskytnutí peněžitého 
daru občanům Kojetína ve výši 3000 
Kč na částečné pokrytí nákladů spo-
jených s účastí na Mistrovství světa 
v Radiovém orientačním běhu, které 
se uskuteční ve dnech 10. - 15. září 
2012 v Kopaoníku v Srbsku,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 1000 Kč na částečné 
pokrytí nákladů spojených s účastí 
na Mistrovství světa hasičů v silnič-
ní cyklistice, které se uskuteční ve 
dnech 24. - 26. srpna 2012 v Ostra-
vě,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru pronajmout část pozemku  
p. č. 658/3, zahrada, o výměře  
100 m2, v k. ú. Kojetín,
- vzala na  vědomí informaci MUDr. 
Aleny Novotné o uvažované změně 
právní subjektivity nájemce psychiat-
rické ambulance a  žádost o uzavření 
smlouvy o budoucí nájemní smlou-
vě  se společností Psychomoravia  
s. r. o, Prostějov,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronajmout nebytové prostory na 
poliklinice Kojetín, ve 3. nadzemním 
podlaží, nástupnické organizaci do-
savadního nájemce MUDr. Aleny 
Novotné, z důvodu změny právní 
subjektivity, za stejných podmí-
nek jako se současným nájemcem 

MUDr. Alenou Novotnou,
- schválila uzavření Smlouvy o do-
dávce vody z veřejného vodovodu 
a odvádění odpadních vod veřejnou 
kanalizací mezi Městem Kojetínem  
a společností Vodovody a kanaliza-
ce Přerov, a. s., a to na dobu neu-
rčitou s účinností ode dne podpisu 
smlouvy,
- vzala na vědomí nabídku odprode-
je pozemků p. č. 633/50, ostatní plo-
cha - ostatní komunikace o výměře 
88 m2, p. č. 609/17, ostatní plocha - 
zeleň o výměře 196 m2, p. č. 609/18, 
ostatní plocha - zeleň o výměře  
35 m2 a p. č. 609/4, ostatní plocha 
- jiná plocha o výměře 253 m2, vše 
v obci a k. ú. Kojetín, na listu vlastnic-
tví č. 4391 od stávajícího vlastníka,
- uložila vedoucí  FO zabezpe-
čit  projednání  ceny stanovené 
RM  za koupi a pronájem výše 
uvedených pozemků s žadatelem  
a předloží k projednání ZM 
09/2012,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje nemovitosti dvou místností 
postavených na p. č. st.1531/5, za-
stavěná plocha a nádvoří, o výměře 
16 m2 a p. č. st.1531/4, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, 
vše ve vlastnictví Města Kojetína, za 
minimální kupní cenu dle znalecké-

ho posudku, dále za podmínky úhra-
dy veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícími - právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do 
KN, daň z převodu nemovitosti,
- schválila výběr dodavatele na 
realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Restau-
rování sochy svatého Václava a sva-
té Anny s podstavcem v Kojetíně“, 
uchazeči Mgr. Ladislav Werkmann, 
sochař - restauratér, Olomouc, za 
cenu 200.000 Kč bez DPH, který 
byl doporučen komisí pro posouzení  
a hodnocení zakázek na výše uve-
denou zakázku,
- vzala na vědomí informace  
o podané cenové nabídce na zpra-
cování projektové dokumentace 
regenerace Masarykova náměstí 
v Kojetíně, zpracovanou akciovou 
společností MORAVIA CONSULT 
Olomouc a. s.,
- uložila vedoucímu odboru VŽPD 
připravit na RM 09/2012 informace 
pro vyhlášení architektonické soutě-
že na úpravu Masarykova náměstí,
- schválila změnu sazebníku úhrad 
za sociální službu - pečovatelskou 
službu a rozšíření fakultativních slu-
žeb CSS Kojetín, včetně stanovení 
úhrady, s účinností od 1. 9. 2012.

Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 45. zasedání konaném dne 18. července 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila výběr dodavatele na rea-
lizaci veřejné zakázky „Regenerace 
panelového sídliště Sever Kojetín“ 
uchazeči Skanska a. s., Praha 4 - 
Chodov, který byl doporučen komisí 
pro posouzení a hodnocení zakázek 
na výše uvedenou zakázku,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na akci „Regenerace panelového 
sídliště Sever Kojetín“ mezi objedna-
vatelem Městem Kojetín a zhotovite-

lem Skanska a. s., Praha 4 - Cho-
dov, s nabídkovou cena 1 935 567 
Kč bez DPH,
- souhlasila s vybudováním klima-
tizace v kancelářích Centra sociál-
ních služeb Kojetín na DPS Dr. E. 
Beneše,
- uložila Centru sociálních služeb 
Kojetín, příspěvkové organizaci, 
odvod z investičního fondu ve výši 
50.000 Kč do rozpočtu zřizovatele,

- schválila rozpočtové opatření  
č. 9/2012, které zahrnuje příjmy i vý-
daje ve výši 50.000 Kč,
- schválila uzavření zprostředko-
vatelské smlouvy mezi Městem 
Kojetín jako „Zájemcem“ a realitní 
kanceláří RMC REALITY Přerov 
jako „Zprostředkovatelem“ na pro-
dej dvou bytových jednotek a prodej  
a pronájem některých nemovitostí  
v majetku Města Kojetín.    Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 46. zasedání konaném dne 8. srpna 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Kojetín, postavený na p. č. st. 727, 
pozemek p. č. st. 727, zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 130m2 za-
psané na listu vlastnictví č. 540,
- nesouhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku p. č. 
270/2, ostatní  plocha - ostatní ko-
munikace o výměře 50 - 60 m2, ve 

vlastnictví Města Kojetín, na listu 
vlastnictví č. 10001, z důvodu ne-
souhlasu odboru výstavby, ŽP a D  
a nesouhlasu dotčených osob,
- schválila zveřejnění záměru pro-
deje neobsazené bytové jednotky 
1205/3 o velikosti 3+1, včetně po-
dílu na společných částech domu  
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Ve zkratce

Z jednání Rady Města Kojetín
o velikosti 7357/125526, v budově  
č. p. 1204,1205, Kojetín, za cenu nej-
vyšší nabídnuté kupní ceny obálko-
vou metodou - minimální kupní cena 
bude stanovena ve výši dle znalec-
kého posudku,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
Města Kojetín pronajmout parkovací 
místo č. 31  v garážovém stání domu 
č. p. 1309 na ulici Sladovní, Kojetín, 
Kojetín I - Město, v souladu s „Pravi-
dly pro přidělování parkovacích míst 
v garážovém stání domu na ulici Sla-
dovní 1309, Kojetín“, výše měsíčního 
nájemného činí min. 550 Kč + DPH 
v platné sazbě,
- schválila smlouvu o budoucí ná-
jemní smlouvě nebytových prostor  
č. 3/08-12 na poliklinice v Kojetíně 
mezi Městem Kojetín a společností 
Psychomoravia s. r. o., Prostějov,
- schválila uzavření smlouvy na pro-
nájem nebytových prostor v domě 
č. p. 54 na Masarykově náměstí 
v Kojetíně, mezi Městem Kojetín  
a DOMINO Hrdá s. r. o., Křenovice, 
na dobu neurčitou, s účinností od  
1. 9. 2012,
- schválila pořádání akce Evropské-
ho týdne mobility 16. - 22. září 2012,
- jmenovala Ing. Ilonu Kapounovou, 
místostarostku města Kojetín, koordi-
nátorkou akce Evropský týden mobi-
lity, 
- schválila uzavření smlouvy o zří-
zení kamerového systému ostra-
hy sportovního areálu v Kojetíně 

na ulici Polní mezi Městem Kojetín  
a Společenstvím vlastníků jednotek 
Sladovní 339, Kojetín a MULTI-S  
s. r. o, Kroměříž,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na „Restaurování sochy svatého 
Václava a svaté Anny s podstavcem 
v Kojetíně“ mezi Městem Kojetín  
a zhotovitelem Mgr. Ladislavem 
Werkmannem, sochařem - restaurá-
torem, Olomouc s nabídkovou cenou 
200.000 Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele - firmu 
Radek Stískal, Říkovice, na realizaci 
akce „Ulice Závodí, Kojetín - most Dr. 
Šíleného“, na základě pravidel výbě-
rového řízení pro zakázky malého 
rozsahu,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na realizaci akce „Ulice Závodí, Ko-
jetín - most Dr. Šíleného“ mezi ob-
jednavatelem: Městem Kojetínem  
a zhotovitelem Radkem Stíska-
lem, Říkovice, s nabídkovou cenou  
ve výši 440.500 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí na „Energetické 
úspory DPS Dr. E. Beneše“ mezi 
příjemcem Městem Kojetín, a posky-
tovatelem Státním fondem životního 
prostředí Praha, zastoupeným Ing. 
Radkou Bučinovou, pověřenou říze-
ním SFŽP,
- schválila přijetí příspěvku z roz-
počtu Olomouckého kraje pro jed-
notky hasičů JPO III Kojetín ve výši 

50.000 Kč a pro JPO V Popůvky  
ve výši 25.000 Kč,
- schválila spolufinancování obce 
minimálně ve stejné výši jako je výše 
příspěvku z rozpočtu Olomouckého 
kraje,
- schválila text smlouvy mezi Olo-
mouckým krajem a Městem Kojetín 
na poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu Olomouckého kraje pro 
JSDH Kojetín a JSDH Popůvky,
- schválila uzavření mandátní 
smlouvy mezi Městem Kojetínem  
a společností Marandis s. r. o., Bí-
lovec na komplexní služby spojené 
s realizací veřejné zakázky na do-
davatele elektrické energie a plynu 
pro obce Mikroregionu Střední Haná 
s tím, že město Kojetín bude vystu-
povat v roli centrálního zadavatele 
pro všechny subjekty účastnící se 
této veřejné zakázky.

Jiří Šírek

- Prázdniny skončily, skončil i něko-
likadenní maratón akcí konaných 
v rámci Kojetínských hodů 2012, 
Kojetínského hudebního léta 2012 
a zakončený festivalem dračích lodí. 
Myslím, že toto cca 10-denní období 
už pevně zakotvilo v kalendáři nejen 
kojetínských obyvatel, ale i jeho ná-
vštěvníků, a že Kojetínu a jeho oby-
vatelům určitě nedělá ostudu. Nao-
pak, uspořádat v prázdninovém ob-
dobí svými organizacemi a lidmi ta-
kovou akci, není jednoduché. A když 
se pak Masarykovo náměstí zaplní 
takovou spoustou návštěvníků, jako 
tomu bylo letos, je to ta nejlepší od-
měna pro všechny. To, že se hody 
i všechny doprovodné a navazující 
akce konaly a proběhly, není ale sa-
mozřejmé. Je proto mou milou po-

vinností poděkovat všem, kteří se na 
jejich přípravě, organizaci a průběhu 
jakkoliv podíleli. Organizátorkám 
z MěKS, zaměstnancům MěÚ Koje-
tín, Technisu spol. s r. o., dobrovol-
ným hasičům, strážníkům městské 
policie a všem, které nelze v takto 
strohém příspěvku vyjmenovat. Ob-
rovský dík patří i všem sponzorům, 
kteří letos dali dohromady téměř re-
kordní částku, která výrazně pomoh-
la tuto akci zorganizovat a udržet na 
vysoké úrovni. Děkuji! Nezbývá, než 
se těšit na polovinu srpna 2013!
- V podzimním období začnou opra-
vy dvou mostů v Kojetíně. Jednak 
mostu přes řeku Hanou do Popů-
vek, jednak mostu Dr. Šíleného přes 
řeku Moravu mezi loděnicí a fotba-
lovým stadionem. V prvním případě 

je investorem Správa a údržba silnic 
Olomouckého kraje, ve druhém pří-
padě Město Kojetín. Opravy mohou 
způsobit určité komplikace v dopra-
vě, jsou ale nezbytné. Sledujte proto 
webové stránky města. V případě 
oprav mostu Dr. Šíleného chci jen 
připomenout, že most byl postaven 
přesně před 100 lety, v roce 1912, 
vyhozen do povětří byl ustupující 
německou armádou 1. května 1945 
a v červenci 1956 znovu otevřen.
- V pondělí 3. září 2012 nastoupí do 
kojetínských základních škol celkem  
70 prvňáčků. Jejich rodičům pře-
ji pevné nervy při zvládání prvních 
krůčků na dlouhé cestě vzdělání a jim 
samotným především dobrý vstup do 
školního života a krásné vzpomínky 
na toto období.                    Jiří Šírek

Pozvánka

Starosta města Kojetína zve na 
15. zasedání Zastupitelstva města, 

které se bude konat 
v úterý 18. září 2012 

od 16.00 hodin 
v sále Vzdělávacího 

a informačního centra, 
Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

Jiří Šírek, starosta města
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 7. část
Gustav Haberman 

Český sociál-
ně demokra-
tický politik, 
poslanec, se-
nátor, ministr 
vlád Česko-
slovenska

Narodil se 24. 
ledna 1864 
v České Třebo-

vé, zemřel 22. března 1932 v Praze. 
Vyučil se soustružníkem a řezbářem 
a jako autodidakt získal rozsáhlé 
vzdělání. Zapojil se do sociálně de-
mokratického hnutí a za tuto čin-
nost byl policií pronásledován. Proto 
se přestěhoval do Vídně, Francie  
a USA. Po návratu do vlasti redigoval 

sociálně demokratické listy, brněn-
skou Rovnost a plzeňskou Novou 
dobu.
V období 1907 - 1918  byl zvolen 
za sociální demokracii poslancem 
vídeňské říšské rady. Za 1. světové 
války udržoval kontakty s Tomášem 
Garriguem Masarykem. Nesouhlasil 
s prorakouskou aktivistickou politikou 
Bohumíra Šmerala a prosazoval sblí-
žení sociální demokracie s T.G. Ma-
sarykem a jeho zahraniční akcí.
V roce 1918 byl zástupcem sociální 
demokracie v Národním výboru čes-
koslovenském. V říjnu 1918 se účast-
nil ženevských jednání představitelů 
domácího a zahraničního odboje.
Po vzniku Československa se stal 
poslancem Revolučního Národní-
ho výboru, v letech 1920 - 1925 byl 

poslancem Národního shromáždění, 
v období 1925 - 1932 senátorem Ná-
rodního shromáždění. Byl také mi-
nistrem vlád Československa  ministr 
školství, ministr sociální péče). V roce 
1924, jako ministr sociální péče, pro-
sadil zákon o pojištění zaměstnanců, 
který patřil mezi nejdokonalejší záko-
ny svého druhu v Evropě. Pracoval 
v odborovém hnutí a dlouhá léta byl 
předsedou Svazu textilního dělnic-
tva.
Jeho jménem byla v rodné České 
Třebové pojmenována ulice a dvě 
školy nacházející se na této ulici.

(Churaň, Milan a kol.: Kdo byl kdo 
v našich dějinách ve 20. století, 
I. díl. Nakladatelství Libri Praha, 

1998, str. 187)
řez  

Alois Jirásek
Významný 
český prozaik 
a dramatik

Tvůrce české-
ho historické-
ho realistické-
ho románu se 
narodil 23. srp-
na 1851 v Hro-
nově a zemřel 

12. března 1930 v Praze.
Alois Jirásek pocházel ze selského 
rodu. V letech 1863 - 1867 studo-
val německé gymnázium v Brou-
mově, potom české gymnázium 

v Hradci Králové. Maturoval v roce 
1871. Ačkoliv měl literární i malíř-
ské  nadání, po maturitě studoval 
historii na pražské univerzitě. Jako 
profesor dějepisu působil 14 let 
na gymnáziu v Litomyšli a do roku 
1909 na gymnáziu v Praze. Přátelil 
se s mnoha vynikajícími osobnostmi 
českého národa (např. Mikuláš Aleš,  
J. V. Sládek, K. V. Rais, J. S. Machar,  
Z. Nejedlý a jiní).  
Alois Jirásek byl zastáncem samo-
statnosti českého a slovenského ná-
roda. V květnu 1917 byl spolu s Ja-
roslavem Kvapilem  organizátorem 
a prvním signatářem Manifestu čes-
kých spisovatelů, který proklamoval 

požadavek národní samostatnosti 
pro český a slovenský národ. Ma-
nifest podepsalo 222 významných 
českých osobností. V dubnu 1918 
stál v čele tzv. národní přísahy, ve 
které národ otevřeně požadoval 
právo na samostatnost. Dne 28. říj-
na 1918 přečetl v Praze na Václav-
ském náměstí,  před Myslbekovým 
pomníkem svatého Václava, pro-
hlášení o vyhlášení československé 
státní samostatnosti. V roce 1920 
byl zvolen za Československou 
národní demokracii senátorem Ná-
rodního shromáždění. Senátorskou 
funkci zastával do roku 1925, kdy 
odešel do ústraní v Hronově a do 

RTDr. František Staněk, 
Dr.h.c. 

Český agrární 
politik, posla-
nec, ministr

Český politik 
František Sta-
něk se narodil 
14. prosince 
1867 ve Str-
milově u Jin-

dřichova Hradce. Reálné gymnázi-
um vystudoval v Telči, následovala 
pražská technika a obchodní aka-
demie ve Vídni. Po studiích se ak-
tivně zapojil do veřejného života na 
západní Moravě. Byl organizátorem 
družstevnictví na Jindřichovohra-
decku, aktivně zakládal družstevní  
a odborové organizace. Zapojil se 

do činnosti agrární strany.
V roce 1901 byl zvolen poslancem 
českého sněmu, 1906 pak poslan-
cem moravského zemského sněmu 
a ve volbách v květnu 1907 poslan-
cem říšské rady. Na říšské radě za-
stával funkci předsedy poslanecké-
ho klubu agrární strany.
Za 1. světové války se hlásil k pro-
gramovým oportunistům. V roce 
1916 se stal předsedou společ-
né organizace českých poslanců 
na říšské radě (Český svaz). Dne  
30. května 1917 přednesl za Český 
svaz tzv. státoprávní prohlášení, ve 
kterém čeští poslanci na říšské radě 
pod vlivem změněné situace reagují 
na májový projev českých spisova-
telů.
Ve svém projevu na říšské radě dne 
2. října 1918 jménem všech českých 
poslanců a národa zpřetrhal všech-

ny svazky s Rakousko - Uherskem  
a přihlásil se k zahraničnímu odboji.
Po vzniku Československa zastával 
významné funkce v agrární straně. 
Koncem října 1918 se zúčastnil  
v Ženevě  jednání  Národního výbo-
ru se zástupci zahraničního odboje. 
V období 1918 - 1920  byl členem 
Revolučního Národního shromáž-
dění, od roku 1920 do roku 1936 
zasedal v Národním shromáždění, 
v letech 1932 - 1935 byl předsedou 
poslanecké sněmovny Národní shro-
máždění. V letech 1918 - 1925 byl 
ministrem československých vlád.
František  Staněk zemřel 19. června 
1936 v Praze.

(Churaň, Milan a kol.: Kdo byl kdo 
v našich dějinách do roku 1918. 

Nakladatelství Libri, Praha, 1996, 
str. 382)

řez 
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Dr. Isidor Zahradník 
Původně ka-
tolický kněz, 
později pře-
stoupil na 
pravos lav í , 
politik, diplo-
mat, knihov-
ník

Narodil se 25. 
června 1864 

v Hostačově (Skryje). Po vstupu do 
premonstrátského řádu přijal jméno 
Isidor. V období 1890 - 1899 pů-
sobil jako katolický kněz v Jihlavě, 
V době náboženského kvasu po 
první světové válce, v roce 1919, 
z katolické církve vystoupil a přihlá-
sil se k pravoslaví. Z pravoslavné 

Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 7. část

církve však záhy odešel a pomá-
hal založit Církev československou 
(dne Církev československá husit-
ská).
V letech 1907 - 1918 byl za agrár-
ní stranu poslancem na říšské radě 
ve Vídni. V době 1. světové války 
se zapojil do domácího odboje  
a  v roce 1918 byl členem Národní-
ho výboru československého. 
Isidor Bohdan Zahradník se stal jed-
ním z organizátorů převratu 28. října 
1918 v Praze. Tohoto dne, kolem 11 
hod., vystoupil na Václavském ná-
městí, u sochy sv. Václava, ze shro-
máždění lidu a pronesl větu, která je 
považována za vyhlášení samostat-
ného československého státu:
„Jsme svobodni. Zde u stupňů po-
mníku českého knížete svatého 

Václavu přisaháme, že chceme 
této svobody se státi hodnými, že ji 
chceme hájiti i svými životy.“
Později na tento Zahradníkův výrok 
u sochy svatého Václava navázali 
prohlášením o samostatnosti také 
zástupci  pražského Národního vý-
boru („mužové 28. října“).
V období 1918 - 1919 byl Isidor Za-
hradník členem Revolučního Národ-
ního shromáždění za agrární stra-
nu, potom byl ministrem železnic  
a dále pak zplnomocněným ministrem  
u mezinárodní separační komise ve 
Vídni. Od roku 1924 působil ve funk-
ci ředitele Hypotéční banky v Praze. 
Isidor Bohdan Zahradník zemřel 
19. února 1926 ve Vídni.

www.wikipedia.org
řez

politiky se již nezapojoval.
Dílo Aloise Jiráska je neobyčejně 
rozsáhlé a odráží významné his-
torické epochy naší země,  od dob 
mytických (Staré pověsti české)až 
do 19. století (národní obrození).  
Z počátku byly jeho práce vydávány 
v časopisech (Osvěta, Květy, Lumír, 
Zlatá Praha, Zvon).

Alois Jirásek se ve svém díle sou-
střeďuje na tři významná období 
českých dějin:
- dobu husitskou (Mezi proudy, Proti 
všem…),
- dobu pobělohorskou (Skály, Ska-
láci, Temno, Psohlavci…),
- národní obrození (F. L. Věk, 
U nás...).

Alois Jirásek psal také literaturu pro 
mládež a byl vynikajícím dramati-
kem (Jan Hus, Jan Žižka, Jan Ro-
háč.

(Churaň, Milan a kol.: Kdo byl kdo 
v našich dějinách do roku 1918. 

Nakladatelství Libri, Praha, 1996, 
str. 174)

řez 

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Přijďte se s námi svézt 
s párou do Tovačova!

Jsou tomu již čtyři roky, co se na-
posledy vydal po trati z Kojetína 
do Tovačova vlak tažený parní lo-
komotivou, aby z blízka i z dáli při-
vezl do Tovačova návštěvníky na 
zdejší Svatováclavské hody. Tradici 
parních jízd, kterou v roce 2006 za-
vedly České dráhy, však o tři roky 
později utnulo nucené odstavení 
olomoucké zelené parní krasavice 
„Rosničky“, k jejíž opravě díky ne-
zájmu jejího majitele, Národního 
technického muzea, v dohledné 
době zřejmě nedojde.

I přes problém s nedostatkem par-
ních lokomotiv na Moravě by však 
České dráhy rády tradici parních 
jízd do Tovačova obnovily a tak vám 
všem můžeme s radostí prozradit, 
že už letos, tedy na svátek sv. Vác-
lava v pátek 28. září 2012, se na 
svou cestu z Olomouce přes Přerov 
a Kojetín až do Tovačova vydá čes-
kotřebovská souprava historických 
osobních vagónků „Rybáků“, v jejíž 
čele stane letohradská parní mašin-
ka 423.009 „Líza“ (vyrobena v První 
Českomoravské továrně na stroje, 
pozdější ČKD, v roce 1922; stroj je 
majetkem Výzkumného ústavu že-
lezničního). 
Zvláštní vlak se celkem dvakrát 

z Koje-
tína do 
Tovačo-
va vydá 
při pří-
ležitosti 
konán í 
velkého 
Setkání 

Hanáků Olomouckého kraje a tra-
dičních Svatováclavských hodů. 
Pokud můžete, určitě se přijďte 
zvláštními vlaky svézt! Úlohy prů-
vodčích v historických uniformách 
se i tentokráte zhostí vaši „staří 
známí“ z občanského sdružení Kro-
měřížská dráha, pro případ první 
pomoci při náhlém hladu a žízni 
bude ve vlaku zařazen také bufeto-
vý vůz. Jízdní řád zvláštního vlaku 
připojujeme, podrobnější informace 
o akci, včetně cen jízdného, najdete 
na plakátcích na nádraží, nebo na 
webových stránkách tovačovské 
trati www.prototypy.cz/tovacovka.
Těšíme se na vás!

Členové Kroměřížské dráhy, o. s.
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Nová vozidla Českých
drah (nejen)
na kojetínském nádraží
Jak už jsem předeslal v minulých 
číslech Kojetínského zpravodaje, 
díky dořešení dlouho odkládané 
problematiky financování nákupu 
nových železničních vozidel se mo-
hou cestující v celé České republice 
v dohledné době těšit na rozsáhlou 
obnovu vozidlového parku v dálko-
vé i regionální železniční dopravě. 
Významný posun kupředu už mohli 
obyvatelé Kojetína postřehnout na 
trati do Kroměříže a Valašského 
Meziříčí, ze které už (až na něko-
lik méně vytížených spojů) téměř 
vymizely nepohodlné motoráčky 
řady 810, přezdívané „Skleníky“ 
a nahradily je soupravy řady 814, 
známé „Regionovy“, nebo kom-
fortní dlouhé osobní vozy Bdtn. Až 
doposud však šlo pouze o vozidla 
vzniklá modernizacemi starších 
typů. Už v polovině září však do 
depa Valašské Meziříčí dorazí první 
zcela nově vyrobená dvojdílná mo-
torová jednotka 844 „RegioShark“ 
(česky „Žraloček“), splňující všech-
ny soudobé požadavky na kulturu 
cestování v regionech. Ještě do 
konce letošního roku by měla do-
razit i druhá jednotka a do začátku 
roku 2014 by se měl jejich počet na 
střední Moravě ustálit na celkových 
šest kusech, jejichž hlavní domé-
nou bude především „naše“ trať 
Kojetín - Valašské Meziříčí, kde by 
postupně měly převzít až 90% do-
pravy. K takto obsáhlému nasazení 
se České dráhy spolu se Zlínským 
krajem upsaly v žádosti o dotace 
z Regionálních operačních progra-
mů, ze kterých je nákup jednotek 
spolufinancován.
Jednotky „RegoShark“ byly vyvinu-
ty a jsou vyráběny polskou továrnou 
PESA Bydgoszcz (bývalé železnič-
ní opravny, které se teprve posled-
ních 10 let zabývají i novovýrobou 
tramvají a železničních jednotek) 
a v současnosti se řadí mezi nejlep-
ší výrobky své kategorie v Evropě. 
PESA svou cenovou nabídkou jen 
lehce přesahující 64 miliónů korun 
za jednu vyrobenou jednotku ve vý-
běrovém řízení Českých drah pora-
zila druhého přihlášeného výrobce, 

slovenské ŽOS Vrútky, které za ob-
dobnou jednotku požadovala cenu 
zhruba o třetinu vyšší. Pro úplnost 
dodejme, že žádná z tuzemských 
vagónek nemá vozidla této kate-
gorie ve svém výrobním programu, 
a i kdyby měla, cena by určitě neby-
la nižší než u polské jednotky.
České dráhy na základě uzavře-
ného kontraktu obdrží z Polska do 
konce roku 2014 celkem 31 jedno-
tek tohoto typu s tím, že jejich počet 
může být na základě požadavků 
krajů ještě navýšen. Kromě zmíně-
ných šesti souprav pro Zlínský kraj 
však budou všechny ostatní dodá-
ny do Čech.
A na co se mohou (nejen) obyva-
telé Kojetína těšit? Jednotky „Regi-
oShark“ jsou složeny ze dvou plně 
klimatizovaných vozů velkoprosto-
rového uspořádání s dobře přehled-
ným moderním interiérem, kde má 
více než polovina interiéru sníženou 
podlahu. Také vstupy do jednotky 
a prostory WC jsou plně bezbarié-
rové a uzpůsobené pro samostatný 
pohyb vozíčkářů. WC má uzavřený 
systém (lze jej tedy využívat i ve 
stanici), nechybí prostor pro ko-
čárky a háky pro zavěšení jízdních 
kol. Moderní ergonomické sedačky 
jsou potažené textilem, u některých 
z nich jsou přítomny i zásuvky pro 
napájení notebooků. V celém vla-
ku by mělo být cestujícím zdarma 
k dispozici Wi-fi připojení k inter-
netu. Aktuální informace o poloze 
vlaku na trati zajišťuje audiovizu-
ální informační systém. Vlak je vy-
roben s maximálním důrazem na 
ekologičnost a bezpečnost provozu 
a odpovídá všem současným přís-
ným ekologickým a bezpečnostním 
požadavkům, což bylo ověřeno i při 
náročných zkouškách prototypo-
vé jednotky na zkušebním okruhu 
u Cerhenic, ve kterých vozidlo bez 
problémů obstálo. 
Je velká škoda, že se v dohledné 
době zřejmě realizace nedočká vla-
ková zastávka na severu Kojetína 
- moderní vlakové soupravy, které 
by její obsluhu zajišťovaly, by spo-
jení nejlidnatějšího kojetínského 
sídliště se „zbytkem světa“ posu-
nuly do zcela nové dimenze, hod-
né 21. století. Útěchou nám může 
být alespoň fakt, že finance SŽDC, 
předurčené pro rozvoj železniční 

infrastruktury v našem regionu, náš 
kraj neopustily a byly využity pro 
vybudování zcela nové zastávky 
v sousedním Bezměrově. Nová za-
stávka, která byla do provozu pře-
dána v červenci, je umístěna blíže 
obci než byla zastávka původní.

Druhým, i když méně nápadným 
vozidlem, které budeme moci snad 
ještě v letošním roce vídat na koje-
tínském nádraží, budou modernizo-
vané osobní vozy typu Bbdgmee, 
které budou řazeny do rychlíků 
jezdících mezi Brnem a Přerovem. 
Jde o z poloviny služební vozy 
se speciálním oddílem pro osoby 
se sníženou schopností pohybu 
a orientace, v jejichž výbavě nechy-
bí ani zvedací plošina pro nástup 
a výstup cestujících na invalidních 
vozících. Druhou polovinu vozu 
tvoří čtyři modernizované oddíly 
pro cestující (kupé) a malý vel-
koprostorový oddíl s dvakrát šesti 
sedadly, u kterých však zůstává za-
chováno jejich původní předurčení 
pro rodiče s dětmi. Na tomto místě 
bych si dovolil lehce odbočit a při-
pomenout všem rodičům cestujícím 
s dětmi jejich přednostní právo na 
místo k sezení v rychlících. Často 
jsem totiž svědkem toho, jak v pl-
ných rychlících rodiče stojí s dětmi 
v uličkách vagónů, zatímco pro ně 
předurčené (a patřičně označené) 
oddíly ve služebním voze (v br-
něnsko-bohumínských rychlících je 
to vždy druhý vůz vlaku na straně 
k Přerovu) jsou obsazeny teenagery 
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
či seniory. V oddílech označených 
piktogramem rodiče s dítětem máte 
při cestě s dětmi plné právo koho-
koliv bez dítěte z kupé vypovědět!
Poloslužební vozy Bbdgmee by 
se do konce roku 2014 měly stát 
součástí všech přes Kojetín jezdí-
cích rychlíků a na první pohled je 
poznáte podle celistvých tmavých 
oken (bez stahovací či oklápěcí 
části) a širokých bočních dveří se 
symbolem vozíčkáře. Celkem 64 
kusů těchto vozů vzniká z původně 
východoněmeckých poloslužebních 
vozů z konce 80. let v dílnách ŽOS 
Trnava a MOVO Plzeň, cena rekon-
strukce jednoho vozu je 23,8 milionů 
korun. Modernizace kromě výměny 
oken za determální a kompletní ob-

novu interiéru zahrnuje také dosa-
zení klimatizace, WC s uzavřeným 
systémem (WC je taktéž plně bez-
bariérové), centrálního zdroje ener-
gie zásobujícího proudem mj. zá-
suvky u všech stolků. Opět nechybí 
ani prostor pro kočárky a háky pro 
zavěšení jízdních kol.

Kromě těchto dodávek vozidel, kte-
ré jsou tak říkajíc „na spadnutí“ se 
připravuje také obměna parku vo-
zidel na osobních vlacích mezi Ne-
zamyslicemi a Přerovem, o její kon-
krétní podobě však prozatím nebylo 
rozhodnuto.

Kroměřížská dráha, o. s.

Božena Sekaninová, senátorka 
PČR má za sebou šestileté půso-
bení v horní komoře parlamentu 

Paní senátorko, jaké jsou Vaše 
hlavní aktivity na půdě senátu?
Odměnou za letitou práci ve městě 
a regionu mi byla velká podpora ob-
čanů ve volbách v r. 2006 do Sená-
tu. Zde pracuji ve Výboru pro zdra-
votnictví a sociální politiku, který je 
mi díky mé profesi zdravotní sestry 
blízký. Jeho kompetence pokrývají 
oblasti, které se každého člověka 
dotýkají více, či méně v průběhu 
celého života. Kromě zdravotnictví 
a sociální politiky jsou to i zákony 
upravující pracovněprávní vztahy, 
nebo legislativa ovlivňující rodiny 
a péči o děti. Dále jsem členkou 
Organizačního výboru, Komise 
pro rozvoj venkova, Komise pro 

Rozhovor s Boženou Sekaninovou, senátorkou PČR
práci kanceláře Senátu. V senátor-
ském klubu ČSSD zastávám funkci 
I. místopředsedkyně. 

Jaké úkoly má vlastně senátor 
obecně?
Senátor je člověk, jehož hlavní čin-
ností je vytvářet legislativní rámec. 
Sedí nad zákony a posuzuje je ne 
z hlediska právního, ale z hlediska 
obsahového. Tím zásadně ovliv-
ňuje fungování společnosti. Já 
stojím vždy na straně občana. Ná-
vrhy zákonů konzultuji s odborníky 
a připomínkuji. Práce každého 
z nás má svůj nezaměnitelný ruko-
pis. Tím mým  je snaha eliminovat 
negativní dopady nových zákon-
ných norem na každodenní život 
běžného občana. 
Byla jsem zpravodajkou 17 zá-
konů, např. zákona o zaměst-
nanosti, zákona o důchodovém 
spoření, zákoníku práce či ob-
čanského zákoníku. Také jsem 
spoluautorkou zákona o loteriích 
a jiných podobných hrách, který 
umožňuje obcím regulaci hazar-
du. Dále novely zákona o sociál-
ních službách, jejímž cílem bylo 
o 2 roky posunout termín nového 
systému financování sociálních 
služeb, které mělo přejít do působ-
nosti krajů. Důvodem předložení 
návrhu byla skutečnost, že nově 
navrhovaný systém financování 
sociálních služeb nebyl adekvát-
ně organizačně ani ekonomic-

ky připraven. Rychlý přechod by 
mohl vést k ohrožení poskytová-
ní sociálních služeb. V zákoně 
o zdravotních službách jsem pod-
pořila  zrušení souhlasu obou ro-
dičů s přístupem ke zdravotní péči 
a tak bych mohla jmenovat celou 
řadu dalších příkladů. Před krát-
kým časem jsem předložila  ná-
vrh, kterým se omezuje platební 
funkce sKarty pouze na oblast 
dávek pomoci v hmotné nouzi 
a současně zachovává všechny 
funkce karty sociálních systémů 
pro jejího držitele bezplatně.
Velmi složité bylo projednávání 
souboru zákonů, který MPSV na-
vrhlo jako součást úsporných opat-
ření. Jedná se pouze o škrty s alar-
mujícím až asociálním přístupem, 
které v každodenním životě výraz-
ně negativně ovlivní život statisíců 
rodin. Jsou necitlivé, nekoncepční 
a ve svém důsledku nepřinesou 
předpokládané úspory, ale nao-
pak v řadě případů zvýšení výdajů 
státního rozpočtu. Moje vyjádření 
a negativní stanoviska v Senátu 
i na půdě Poslanecké sněmovny 
najdete na www.sekaninova.cz - 
moje vyjádření k reformám.

To jste vyjmenovala aktivity 
z ranku zákonodárného, jak 
„fungujete“ jako senátorka v re-
gionu?
Samozřejmě i během své práce 
v Senátu se snažím prospívat re-
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gionu, za který jsem byla zvolena. 
Vždyť Senát je místem, kde se lidé 
- veřejnost i odborníci - setkávají. 
Proto se snažím, aby se senát-
ních seminářů účastnili i zástupci 
z mého regionu, ať už to je semi-
nář k rozpočtovému určení daní, 
který se týká financování měst 
a obcí, myslivosti nebo k reformě 
kojeneckých ústavů. Desítkám 
škol, klubů a neziskových organi-
zací z Prostějovska a Kojetínska 
jsem zajistila prohlídku Senátu, 
spojenou s besedou. V sídle Sená-
tu pořádám vernisáže, kde šikovní 
lidé od nás reprezentují nejen svou 
tvorbu, ale také město Prostějov a 
celý moravský region Haná.
V čtvrtletníku Senát prezentuji také 
akce ze svého  regionu, velký ohlas 
sklidil např. článek s fotoreportáží 
o obecní zabíjačce v Pivíně. 
A nejen to. Podařilo se mi vytvo-
řit prostor k oboustranné výměně 
informací mezi Senátem a střední 
Moravou. Do regionu jsem pozva-
la osm svých kolegů z Komise pro 
rozvoj venkova, abych jim umožni-
la seznámit se s aktuálními otáz-
kami, které řeší obyvatelé našeho 
venkova. První zastávka senátorů 
patřila jednomu z pěti měst našeho 
regionu, Konici. 
Zajímavá debata se dotkla mno-
ha problémů, hodně se hovořilo 
o neutěšené ekonomické situaci 
města, způsobené vybudováním 
kanalizace. Společně jsme se za-
bývali otázkou zadluženosti obcí 
i možnostmi jejího řešení. Naši 

hosté navštívili dalších sedm obcí 
a firem - výrobní družstvo Moděva 
Konice, Mlékárna Otinoves, Staro-
režná Prostějov, Linnaplast Kralice, 
Zemědělské družstvo Vrahovice. 
V živých diskusích místních lidí se 
senátory se společně řešily otázky 
rozpočtového určení daní, financo-
vání regionálního školství, podpory 
státu na rozšíření živočišné výroby 
i přímé platby do zemědělství.

Čeho se tedy konkrétně podařilo 
v regionu dosáhnout?
Po celou dobu své senátní práce 
jsem nápomocna malým i velkým 
obcím při hledání alternativních 
finančních zdrojů. Ve spolupráci 
s odborníky pomáhám obcím zís-
kávat potřebné informace a rady 
kde a jakou formou se mohou 
o dotace ucházet. Do dnešního 
dne využilo této možnosti na 50 
potencionálních žadatelů. 
Takto se například podařilo získat 
dotace na projekt sportovního are-
álu E. Valenty v Prostějově, na vy-
budování kanalizace a čistírny od-
padních vod v Brodku u Přerova, na 
průzkumný vrt pro zdroj pitné vody 
v Prostějovičkách, na vybudování 
chodníků v obci Niva, na výstavbu 
dětského a víceúčelového hřiště 
a opravu obecního úřadu v Oběd-
kovicích a řadu dalších. 
Tak, jak jsou mé dveře vždy ote-
vřeny běžným občanům, tak jsou 
otevřeny i představitelům místních 
samospráv. Starostové obcí se 
na mne často obracejí s žádostmi 

Rozhovor s Boženou Sekaninovou, senátorkou PČR
o radu jak komunikovat s centrál-
ními úřady, potřebují vyjasnit sta-
noviska, zprostředkovat právní po-
radu, apod. Mnohdy se však jedná 
o problémy, které lze řešit na regio-
nální úrovni.
Spolupracuji se Sdružením na 
ochranu nájemníků, které pomáhá 
lidem orientovat se  v bytové pro-
blematice, zvláště pak v případech 
bytových družstev. Jednotlivým by-
tovým družstvům jsem také pomoh-
la s vyplácením slíbených dotací. 
Jako členka představenstva se léta 
podílím na vedení sociálního druž-
stva, zaměstnávajícího výhradně 
osoby se zdravotním postižením. 
Dlouhodobě velmi úzce spolupracu-
jí s neziskovým sektorem ve svém 
volebním obvodu, který je neza-
stupitelnou součástí demokratické 
společnosti. Nejsem lhostejná k je-
jich existenčním problémům a dle 
potřeby pomáhám při jejich řešení. 
Nebyla jsem lhostejná ani v době 
povodní v roce 2010. TJ Kojetín 
jsem na opravu sportovního zázemí 
předala částku 60 tisíc korun. 
Můj senátní obvod čítá 127 obcí. 
Postupně je navštěvuji v rámci růz-
ných besed, konzultačních hodin 
nebo při příležitosti společenských, 
sportovních a kulturních akcí, 
které také všestranně podporuji. 
A to ne proto, že bych neměla co 
na práci. Naopak. Formální a ze-
jména neformální setkávání s lidmi 
vnímám jako její nedílnou součást 
a navíc tak získávám zpětnou vaz-
bu ke své práci. 

Šimrající rusalky
a hastrmani
U nás na Hané je tolik všelijakých 
vod, že je kolikrát všechny ani ne-
dovedeme pojmenovat, ale za 
starých časů jich bylo ještě hodně 
víc. To bývalo jakýchsi mrtvých ra-
men, rybníků a rybníčků a těch blat 
a močálů, kde už voda dávno ne-
tekla, jenom stála a tuze nevoněla! 
A v každé vodě býval hastrman, 
jak se po hanácku říkalo vodníkovi. 
Pravda, teď už nikdo na hastrmany 
nevěří, ale tehdy byli a veliké škody 
mezi národem nadělali. Nejvíc uto-
pili malých dětí, které ještě neuměly 

Pověsti z našeho kraje
plovat, ale strach z nich, potvor ze-
lených, šel i na dospělé lidi.
Na tu stranu k Tvorovicům býval je-
den rybník na druhém a pily vodu 
z Psolučky, to byl takový potok, kte-
rý tekl okolo Kojetína od Vyškovské 
brány ke Kroměřížské, však tam 
pod svatým Jánem je doposud kle-
nutí z můstku.
V jednom tom rybníku býval hastr-
man už tuze starý, ale ještě pořád 
nedobrý. Ten chytal nejraděj žen-
ské a děvčata na strakaté pentlič-
ky, které rozvěšoval od vrby k vrbě. 
A jak se na ně některá ta parádni-
ce zvědavá běžela podívat, raf! ji 
za nohu nebo za sukně a už ji stáhl 

pod vodu a utopil. Na mužské měl 
zase jiný fortel. Takový hastrman 
se dovedl změnit třeba i ve zvíře 
a tak, když chasa navečer plavíva-
la koně, vzal na sebe také podobu 
koňskou a vmíchal se mezi druhé. 
Kdo na takového koně vsedl, mohl 
se zrovna rozžehnat se světem, na 
největší hlubinu s ním zajel a tam 
ho shodil a utopil. Jindy se promě-
nil v malého zajíčka a panáčkoval 
blízko rybníka, nic se jako nebál 
a před nikým neutíkal. Člověk si 
řekl, že je to asi nějaký slepý zajíc, 
co se dá lehko chytnout. Ale v tu 
chvíli co se ho dotkl, stal se ze zají-
ce škaredý hastrman a už táhl toho 
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Pověsti z našeho kraje
chudáka pod vodu.
Také kolem Tovačova, ba i v Lobodi-
cích bylo plno hastrmanů, však tam 
také bylo vody dost a dost. Zvlášť 
ten lobodský byl mizera zlomyslná, 
každou chvíli někoho aspoň pořád-
ně vystrašil, co vám mám povídat, 
dodnes na ty jeho kousky lidi vzpo-
mínají. Když se potom ty všechny 
rybníky vypouštěly a rozorávaly, ne-
chtělo se hastrmanům z kraje pryč, 
protože tu mívali dobré živobytí. 
Tož se aspoň usadili u studní a stu-
dánek, ale to už nebylo to, co býva-
lo! Leda tak někdy v pravé poledne 
stáhli do vody nějakou tu ženskou, 
co se tam přišla napít a moc se na-
hnula k vodě. Nebo číhali na kluky, 
kteří tam lámali haluze, chytali je 
a házeli hlavou dolů do studny. Ale 
i to časem přestalo a dušiček v hr-
níčcích nepřibývalo.
A těch vodních žínek co bývalo. Ně-

které dovedly své ctitele proměnit 
v raky, jako třeba ta vodní panna 
z Račové u Kojetína. V lužních le-
sích mezi Kojetínem a Chropyní 
vídávali domácí lidé už od nepamě-
ti vodní pannu. Nejčastěji ji mohls 
potkat tam, kde ještě dnes prasta-
rá vrba stojí. Nebylo pamětníka, že 
by byla někomu ublížila, lidé s ní 
dobře vycházeli a ona s nimi. Nej-
starší lidé ji znali stejně krásnou 
a milou jako jejich pravnuci, vůbec 
nestárla. Jenom „cuzáky“, jak se ří-
kalo přivandrovalým lidem, neměla 
v lásce. Nejvíce měla spadeno na 
cizí vojáky, kteří náš kraj pokaždé 
navštívili, když císaři a generálové 
spolu války vedli a naše statky niči-
li. Tisíce vojáků tudy protáhlo, všeci 
byli nenechaví, ale všem chutnalo 
černé pivo, které šenkýř ve Včelíně 
čepoval. A že tam Zářičtí na cim-
bál vyhrávali, denně se ve Včelíně 

zpívalo a tancovalo. A když se tam 
večer naše vodní panna ukáza-
la, hned okolo ní bylo soldátů jako 
much na sladký koláč. Ona pak 
s každým v jeho řeči dovedla pro-
mluvit a vždycky ten poslední ta-
nečník ji směl domů vyprovodit. 
Ale ani jeden z nich se k regimen-
tu nevrátil, každého v Rači utopila 
a v raka proměnila.
V rybnících, bažinách a močá-
lech dodnes žijí šimrající rusalky. 
Jsou položeny - poloryby a číhají 
na opozdilé poutníky. Nepozorné-
ho cestovatele ve tmě popadnou 
a k smrti ušimrají. Tož, pozor na ně! 
To, co vystrkuje ocas z vody, ne-
musí být pořádná ryba pro někoho, 
kdo zrovna nemá rybářský lístek, 
ale šimrající rusalka, která nezná 
slitování....

Z knihy Bohumíra Štégera
Kam až dohlédneš z věže

tovačovského zámku

Propagační materiály města
Turistická vizitka
- Kojetín No. 2042
Turistická vizitka je upomínková sa-
molepicí etiketa plnící účel obdobný 
turistické známce. V mnoha turistic-
ky zajímavých místech prodávají 
smluvní prodejci turistickou vizitku 
s fotografií příslušného místa. Ná-
zev „turistická vizitka“ se používá 
v rámci českého projektu k podpoře 
turistického ruchu Turistický deník. 
Ten počítá s tím, že turisté si zakou-
pí speciální turistický deník a ten 
zaplňují razítky, turistickými vizitka-
mi nebo svými vlastními zápisky či 
kresbami z cest. Samolepicí turis-
tické vizitky mají oddělitelný kupón 
- po zaslání určitého počtu kupónů 
organizátorovi může turista získat 
různé drobné ceny, například nový 
deník, odznaky atd. Cena turistické 

vizitky - Kojetín No. 2042 je 12 Kč, 
cena deníku 50 Kč. Prodejní místo - 

VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8. 
Více na www.turisticky-denik.cz

Aktualizovaná mapa
Kojetína, Popůvek
a Kovalovic
V měsíci srpnu se na pultě Vzdě-
lávacího a informačního centra ob-
jevila nová mapa Kojetína včetně 
obou místních částí - Popůvek a Ko-
valovic. Jedná se o tištěný materiál 

o velikosti A2, kde se mimo jiné 
turisté dočtou i o kulturních památ-
kách, současnosti, školství, kultuře 
a sportu v našem městě.
Mapu si můžete koupit na informa-
cích Vzdělávacího a informačního 
centra v Kojetíně za 20 Kč.
Objevíte zde i jiné propagační mate-
riály - pohlednice, knihy, keramiku, 
turistické známky, vizitky a další.
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Došlo do redakce
Město Kojetín přispělo 
ke zlepšení životního 
prostředí
Vážení občané, dovolujeme si vás 
informovat o množství odpadu, 
které naše město vytřídilo v roce 
2011 a předalo k využití. Jedná se  
o 576,851 tun tříděného odpadu 
(papír, plast, sklo, nápojový karton), 

za které obdrželo od společnosti 
EKO-KOM, a. s., částku 737 963 
Kč/rok. Finanční částka byla vyu-
žita dle rozpočtu města k zajištění 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
vznikajících na katastrálním úze-
mí Kojetína, Popůvek a Kovalovic  
u Kojetína.
Díky rozvoji systému tříděného 

sběru a recyklace využitelných slo-
žek komunálních odpadů, včetně 
obalových, jste ve spolupráci se 
společností EKO-KOM, a. s. přispě-
li ke zlepšení životního prostředí  
a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, 
kterou jste dosáhli, představuje:
- emise CO2 ekv.: 620,256 tun,
- úspora energie: 16 218 157 MJ.

Eliška Izsová,
odbor VŽPD MěÚ Kojetín

Pozor změna termínu!
Rekord v sázení stromků

Město Kojetín se v loňském roce 
připojilo k jedinečnému pokusu  
o rekord v hromadném sázení stro-
mů a stromků, který proběhl dne 28. 
října 2011 po celé České republice. 
V Kojetíně bylo vysazeno 171 obča-
ny 310 stromků. Bohužel vzhledem 
extrémně nepříznivým zimním pod-
mínkám nevzešlo z dodané sadby 
300 dubů letních. Martin Berčík, 
dodá v podzimních měsících zdar-
ma nové dřeviny. Město Kojetín, 
členové komise životního prostředí 
a zemědělství a ostatní dobrovolníci 
zajistí opětovnou výsadbu dřevin.
Je nám všem líto, že se tato pěkná 
akce vlivem nepříznivých klimatic-
kých podmínek nepovedla tak, jak 

jsme si představovali. Přesto doufá-
me, že všichni občané pochopí, že 
se nedala předpokládat tak extrém-
ní zima, která byla v loňském roce 
a nebudou smutní z toho, že stro-
mečky, které si označili jmenovkou, 
nerostou. Cedulky budou vráceny 
na stejná místa.
Vyzýváme všechny účastníky loň-
ské akce, kteří budou mít opětovně 
zájem, aby se přihlásili a pomohli 
nám s novou výsadbou. Výsadba 
dřevin by se měla uskutečnit ke 
Dni stromu, tj. v sobotu 20. říj-
na 2012 se srazem v 9 hodin na 
místě samém u loděnice. Vzhle-

dem k tomu, že v tomto termínu 
budou probíhat volby, je termín 
přesunut na sobotu dne 27. října 
2012.
V případě extrémního sucha bude 
akce posunuta na pozdější termín, 
který vám oznámíme. Pokud bude-
te mít zájem o účast, tak prosím od-
střihněte následující vratku a vhoď-
te ji do poštovní schránky, která je 
umístěna na vratech radnice.
Případně zašlete mail na adresu: 
e.izsova@radnice.kojetin.cz
Děkujeme za pochopení.

Eliška Izsová
odbor VŽPD, MěÚ Kojetín

Účastním se výsadby dřevin  
u loděnice

Jméno, příjmení, adresa:

počet osob:

Únik zvířete
Vážení občané, vzhledem k tomu, 
že se v našem městě vyskytují pří-
pady spojené s porušováním níže 
uvedených předpisů, dovoluji si vás 
upozornit na některé povinnosti, kte-
ré je nutné dodržovat.
Zvířata jsou stejně jako člověk ži-
vými tvory, schopnými na různém 
stupni pociťovat bolest a utrpení  
a zasluhují si proto pozornost, péči  
a ochranu ze strany člověka. Z těch-
to důvodů byl vydán Zákon na ochra-
nu zvířat proti týrání (dále jen Zákon 
na ochranu zvířat). „Účelem zákona 
je chránit zvířata, jež jsou živými 
tvory schopnými pociťovat bolest  
a utrpení, před týráním, poškozová-
ním jejich zdraví a jejich usmrcením 
bez důvodu, pokud byly způsobeny, 
byť i z nedbalosti, člověkem.“ Tento 
zákon slouží k ochraně zvířat, nikoli 
lidí. Ochranu lidí před zvířaty, která 
unikla svému majiteli, upravují jiné 

právní předpisy. Zákon tedy chrání 
zvířata chovaná v zájmových cho-
vech a hospodářská zvířata, aby 
nemohla unikat. Únik může být totiž 
pro takové zvíře spojen s utrpením, 
může dojít k bolesti nebo poškoze-
ní zdraví zvířete. Z těchto důvodů je 
povinností každého chovatele učinit 
opatření proti úniku zvířat. 
Únik lze vyložit následovně - jedná 
se o vzdálení zvířete ze sféry ovla-
datelnosti zvířete jeho chovatelem, 
kdy chovatel není schopen své zvíře 
ovládat a určovat jeho chování.
Pokud chovatel neučiní taková opat-
ření, aby zvíře neuteklo, jedná se  
o porušení Zákona na ochranu zví-
řat a může mu být uložena poku-
ta podle výše uvedeného předpisu  
§ 27 odst.7 písm c) až do 50.000 Kč.
Další kategorií, kdy vám může 
být uložena pokuta, je porušení 
Obecně závazné vyhlášky 3/2011, 
kterou se stanoví pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství.  

V této vyhlášce jsou vyjmenována 
veřejná prostranství, kde je možný 
pohyb psů pouze na vodítku. Dále 
se uvádí, že je zakázán, mimo vyj-
menovaná veřejná prostranství,  
v celém zastavěném území města 
pohyb psů bez nasazeného náhub-
ku. Toto ovšem neplatí to pro psy, 
kterým není možné náhubek nasadit  
vzhledem k jejich rase, vzrůstu nebo 
zdravotnímu stavu.
Za nesplnění povinnosti uložené 
touto obecně závaznou vyhláškou  
může být uložena pokuta rovněž 
do výše 50 tis. Kč podle § 27 odst. 
7 písm. c) dle výše uvedeného zá-
kona.
Pokud uvidíte, že chovatelé psů po-
rušují výše uvedené předpisy, obra-
cejte se prosím na Městskou policii 
Kojetín, tel.: 776 737 287, která má 
nepřetržitou službu, případně na 
odbor výstavby, životního prostředí  
a dopravy tel. 581 277 471.

Eliška Izsová, MěÚ Kojetín
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Z Hostýna zní opět 
zvuk zvonů

Málokomu se poštěstí, že po něm 
zůstane památka takřka na věky 
věků. Našemu občanu Josefu Psí-
kovi se to podařilo. Byl totiž inici-
átorem pořízení nových zvonů na 
Svatém Hostýně. Na loňské val-
né hromadě Matice svatohostýn-
ské tuto akci navrhl a následně se 
ujal funkce koordinátora. Zasloužil 
se o to, že se celá akce rozběhla  
a byla odborně, technicky, finančně 
a organizačně zajištěna v rekordně 
krátkém čase.
Zvony byly přesně před sedmdesáti 
lety zabaveny a roztaveny pro výro-
bu zbraní. 
Nové zvony se jmenují Panna Ma-
ria Nanebevzatá (je největší a váží 
2080 kg), Svatý Cyril a Metoděj, 
Svatý Josef, Svatá Rodina, Svatý 
Ignác a Služebník Boží Antonín Cy-
ril Stojan. Sedmý zvon (Svatý Jan 
Sarkandr) při slavnostním požeh-
nání chyběl. Musel být odlit znovu, 
protože dělníci v německém Paso-
vě při výrobě poškodili jeho stěnu.

Dne 6. května 2012 byly požehná-
ny slovy olomouckého arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera: „Ať zvuk 
těchto zvonů dolétne k lidem a ro-
zezvučí jejich srdce!“ 
Náklady na výrobu a zavěšení zvo-
nů dosáhly částky 7,5 milionu korun 
a budou hrazeny z veřejné sbírky. 
Dalších 1,7 milionu bylo třeba na 
další investice (nové stolice, stropy, 
okenice, schodiště ve věžích). 
Zvony se letos společně rozezněly 
při srpnových slavnostech 100. vý-
ročí korunovace sochy Panny Ma-
rie Svatohostýnské.
„Vždycky jsem říkal, že lidé na zvo-
ny pro Svatý Hostýn dají. A jsem 
rád, že jsem se nespletl. Každému 
za jeho dar děkuji  a klaním se mu“, 
vzkazuje pan Psík, kterého vždy 
usměvavého můžete potkat na Ho-
stýně a u nás v Kojetíně a rád se 
s vámi podělí o své zážitky.
Vydejme se na výlet na náš Hostý-
nek. Z Kojetína do Bystřice pod Ho-
stýnem to nemáme daleko - třeba 
vlakem hodinku. Kdo chce, vyšláp-
ne jako správný poutník od nádraží 
na Svatý Hostýn po svých. Nejeden 
z nás si tam vzpomene na chvíle 

dětství, kdy jsme sem jezdili jako 
děti se svými rodiči či babičkami  
a dědečky a pak se vraceli plni do-
jmů s perníkovým srdíčkem zavě-
šeným na krku. Pro nás dospělé je 
to duchovní místo vhodné k zasta-
vení, meditaci a načerpání energie. 
Je to místo s krásnou léčivou aurou 
jak připomněli Václav Cílek s Kvě-
tou Fialovou v televizním seriálu  
Magické hory Čech a Moravy.
Je velmi záslužné, že přičiněním 
Matice svatohostýnské a zejména 
lidí jako je Josef Psík, se toto mo-
ravské poutní místo postupně zve-
lebuje  a hlavně lidé všech generací 
se sem rádi vrací!

Čerpáno Z Listů svatohostýnských
Jaroslav Bělka

Mezinárodní projekt 
ISSS odstartoval na 
území okresu Přerov

Olomoucký kraj, 
Přerov - Centrum 

pro komunitní práci východní Mo-
rava (dále jen CpKP VM) rozjelo 
v červenci tříletý mezinárodní pro-
jekt „Mezinárodním partnerstvím 
k inovaci rozvoje sociálních služeb 
prostřednictvím nezaměstnaných“ 
zkráceně ISSS (Informační servis 
pro Sociální služby). V rámci mezi-
národní spolupráce se slovenským 
partnerem Partnerstvo sociálnej in-
klúzie subregiónu Šariš bude vyvi-
nut a do ČR přenesen inovativní ná-
stroj k řešení problematiky rozvoje 
lidských zdrojů v oblasti sociálních 
služeb na území okresu Přerov.
Cílem tohoto projektu je vytvořit  
a pilotně ověřit nové postupy spolu-
práce v oblasti poskytování soc. slu-
žeb a sesíťování všech dotčených 
stran (zadavatelé, poskytovatelé  
a uživatelé) za účelem poskytnout 
jim jednotný prostor pro vzájem-

nou komunikaci a sdílení informací. 
CpKP VM, pod vedením paní ředi-
telky a manažerky projektu v jed-
né osobě, Gabriely Fellingerové, 
zajistí v rámci projektu proškolení 
pracovníků nestátních nezisko-
vých organizací v managementu a 
metodách kvality řízení služeb za 
účelem zvýšení odbornosti posky-
tování sociálních služeb z jejich 
strany. Projekt je dále zaměřen na 
skupinu nezaměstnaných, pro které 
svými aktivitami nabízí nová řeše-
ní k jejich uplatnění na trhu práce. 
Jednou z  aktivit projektu je i kvali-
fikační kurz pracovníka v soc.služ-
bách dle zákona 108/2006 Sb. po 
jehož absolvování si účastníci zvý-
ší svoji odbornost a hodnotu práce  
a tím i možnost najít si zaměstnání 
v oblasti sociálních služeb. 
V rámci tohoto mezinárodního pro-
jektu dále vznikne aplikace „Infor-
mační Servis pro Sociální služby 
(ISSS)“. Tento program, umístěný na 
webu a volně přístupný, bude sloužit 

jako virtuální prostor ke komunikaci 
mezi aktéry zainteresovanými v ob-
lasti sociálních služeb. Po pilotním 
odzkoušení výše uvedených akti-
vit přenese CpKP VM své znalosti  
a nové zkušenosti i do ostatních 
krajů České republiky, a to prostřed-
nictvím Metodiky, která zevrubně 
popíše způsob realizace projektu  
a jeho přínos cílovým skupinám. 
Projekt „Mezinárodním partner-
stvím k inovaci rozvoje sociál-
ních služeb prostřednictvím za-
pojení nezaměstnaných“, reg.  
č. CZ.1.04/5.1.01/77.00241 je fi-
nancován z prostředků ESF pro-
střednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a státního rozpočtu ČR.

CpKP východní Morava
Horní náměstí 9, 750 02 Přerov

Petra Šatánková 
- Koordinátorka aktivit , 
tel: +420 777 793 716

e-mai: petra.satankova@cpkp.cz. 
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Závěrečné hodnocení 
projektu

Realizace projektu „Zefektivnění sys-
tému řízení a rozvoje lidských zdrojů 
na Městském úřadě Kojetín“, regis-
trační číslo CZ.1.04/4.1.01/57.00017 
byla zahájena 1. 10. 2010, probíhala 
podle podrobného plánu projektu, 
v souladu s cíli, harmonogramem  
a rozpočtem. V současné době reali-
zační tým provádí závěrečné vyhod-
nocení projektu, který bude ukon-
čen v měsíci září 2012. Shrnující 
informace v závěrečné monitorovací 
zprávě byly zpracovány na základě 
hodnocení jednotlivých klíčových 
aktivit a výstupů z nich, vzděláva-
cích programů a souhrnných pod-
kladových dokumentů z uzávěrky 
účetnictví. 
Samotná realizace projektu spadala 
pro Město Kojetín do složitého ob-
dobí, kdy po volbách do obecních 
zastupitelstev v roce 2010 došlo ke 
změně vedení radnice a do období, 
kdy nabyl účinnosti zákon č. 73/2011 
Sb., o Úřadu práce, což ve svém dů-
sledku znamenalo velké organizační 
změny na městském úřadě a pod-
statný úbytek zaměstnanců.
Díky dobře zvolenému realizační-
mu týmu a především projektovému 
manažeru se podařilo celý projekt 
realizovat tak, jak byl schválen, bez 
velkých podstatných změn (pouze 

jedna podstatná změna projektu). 
Po počátečním „rozpačitém přijetí“ 
projektu pracovníky MěÚ (vzhledem 
k velké časové náročnosti na spolu-
práci při realizaci jednotlivých akti-
vit), došlo k postupnému „sžívání se“ 
s projektem a k aktivnímu zapojení 
vedoucích pracovníků do jednotli-
vých aktivit. Vedoucí pracovníci přija-
li za svou myšlenku, že výstupy pro-
jektu jim budou sloužit jako nástroj 
při řízení lidských zdrojů a kolik času 
nyní budou věnovat přípravě doku-
mentů ve spolupráci s realizátorem 
projektu, o to víc jej v budoucnu mo-
hou ušetřit při jejich použití v praxi. 
Přestože byla realizace projektu pro 
všechny vedoucí pracovníky vel-
mi časově náročná, velmi dobře se 
zhostili svých úkolů a svým aktivním 
přístupem se podíleli nejen na tvor-
bě tří řídících dokumentů (Manuál 
kompetencí pracovních pozic MěÚ 
Kojetín, Směrnice pro hodnocení 
pracovníků MěÚ Kojetín a Etický 
kodex pracovníka MěÚ Kojetín), ale 
také na vyvolaných organizačních 
změnách. Za tento aktivní přístup 
jim patří poděkování.
Všechny vytvořené produkty budou 
základem projektem modernizova-
ného systému řízení lidských zdro-
jů na MěÚ Kojetín a mimo zvýšení 
efektivnosti řízení lidských zdrojů 

úřadu budou zajišťovat i dlouhodo-
bou udržitelnost systému a tím i ak-
tuálního projektu.
Posledním výstupem projektu pro 
vedení města dosti zajímavým jsou 
výsledky zkoumání kvality vzta-
hů pracovníků ke klientům formou 
metody Mystery klient (tajný klient). 
Prostřednictvím této metody se po-
suzovaly z laického pohledu klienta 
odborné kompetence pracovníků 
MěÚ, úroveň poskytované veřejné 
služby a zvyšování prestiže úřadu. 
Hodnocení probíhalo „utajeně“ na 
vybraných pracovištích MěÚ a cel-
kové hodnocení za MěÚ skončilo 
známkou 1,77, což je pozitivní zprá-
va pro vedení města.
Vzhledem k  velké pečlivosti projek-
tového manažera byly všechny or-
ganizační změny na MěÚ a realizo-
vané aktivity řádně zdokumentovány 
a monitorovací zprávy dle vyjádření 
kontrolního orgánu zpracovány na 
velmi vysoké úrovni. Stejně tak  
i účetní dokumentace projektu byla 
vedena řádně a v souladu s pravidly 
pro poskytování dotace.
Projekt je financován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a rozpočtu Města Kojetína.

Jiřina Zdařilová, 
tajemnice MěÚ Kojetín

Již pátý ročník 
Střeleckého dne

V pátek 20. července 2012 se usku-
tečnil již pátý ročník Střeleckého 
dne, který svým zaměstnancům 
a jejich rodinným příslušníkům jako 
poděkování za výborné pracovní 
výsledky v lihovarnické kampani 
2011/2012 připravilo vedení spo-
lečnosti Moravský lihovar Kojetín, 
a. s.
Jak již název akce napovídá, kona-
la se na střelnici v Kojetíně. Děku-
jeme členům MS Morava Kojetín, 
kteří naší společnosti poskytli are-
ál a starali se nejen o naši zábavu  
a bezpečnost při střelbě, ale také  
o naše žaludky.
Po deštivém týdnu panovala vzhle-
dem k počasí obava o zdar akce. 

Přestože sem tam spadla nějaká 
kapka, nevzalo to nic na dobré ná-
ladě dospělým ani dětem. Pro malé 
i velké byl připraven program. Do-
spělí soutěžili ve střelbě z brokovni-
ce na asfaltové holuby a ve střelbě 
z malorážky.
Ani děti nepřišly zkrátka - střílely ze 
vzduchovky. I další zábavu a sou-
těže pro děti měl pod patronátem 
Dům dětí a mládeže v čele s Ma-
rií Beránkovou. Tímto děkujeme 

nejen jí, ale celém jejímu kolektivu 
za vzornou péči o naše ratolesti. Ty 
se nejvíce těšily na vyhlášení vý-
sledků odpoledního snažení a pře-
devším na sladkou odměnu. I vítě-
zové „dospěláckých“ kategorií byli 
náležitě odměněni.
Závěrem bychom rádi poděkovali 
všem za jejich hojnou účast a na-
šim zaměstnancům popřáli hodně 
úspěchů v nové kampani.

Vedení a. s.
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Ohlédnutí za úspěchy 
družstva malých 
hasičů z Popůvek

Na základě stále se zvyšujícího zá-
jmu o požární sport nejen mezi star-
šími dětmi, ale i dětmi mladšími, se 
na jaře letošního roku rozhodl Sbor 
dobrovolných hasičů z Popůvek pro 
vytvoření družstva hasičů nejmen-
ších. I přes poměrně nízký věk 
těchto školkou povinných dětí se 
malí závodníci pod vedením Pavla 
Skácelíka a Adély Šimkové zhostili 
i přípravy samotných závodů vel-
mi zodpovědně. Pravidelně každý 
pátek v 17 hodin se děti účastnily 
tréninků, kde se pilně připravova-
ly na hasičské závody v požárním 
útoku. Všechny své nově získané 
dovednosti pak Davídek, Domi-
nička, Deniska, Eliška, Anežka, 
Leontýnka, Radimek, Zdeneček  
a Kamilek zúročili na závodech, kde 
se o cenné vteřiny statečně porvali 
a rozhodně se mezi ostatními druž-
stvy neztratili. 
Letošní sezóna byla pro malé ha-
siče z Popůvek mimořádně vyda-
řená. Mimo již zmiňované družstvo 
našich nejmenších slavilo úspěchy  
i družstvo mladších žáků, které vy-
bojovalo postup na Mistrovství Čes-
ké republiky. 
Jejich cesta na mistrovství začala 
5. května 2012 na Okrskovém kole 

v požárním útoku v Popůvkách, ko-
naném v rámci Memoriálu Františka 
Dočkala. Na místním hřišti se naše-
mu družstvu podařilo dosáhnout na 
nejvyšší zlatou medaili, čímž si za-
jistilo postup do okresního kola.

Okresní kolo v Lobodicích se konalo 
12. května 2012. Zde se našim dětem 
podařilo v konkurenci šesti družstev 
opět vybojovat zlatou medaili. Kate-
gorie jednotlivců byla ale z důvodu 
nepříznivého počasí zrušena.
Díky postupu v Lobodicích jsme se 
přesunuli do Brna, kde se 26. květ-
na 2012 konalo Mistrovství Morav-
ské hasičské jednoty. Děti si změ-
řily síly nejen v požárním útoku, ale  

i v závodě jednotlivců, ve štafetě  
a v uzlování. I když jsme zde nezís-
kali žádnou medaili, přesto jsme si 
krásným 5. místem zajistili postup na 
Mistrovství České republiky.
Na Mistrovství České republiky se 
všechny děti poctivě připravovaly 
každý den, kdy pilovaly nejen rych-
lost, ale i techniku požárního útoku. 
V sobotu 9. června 2012 jsme se 
všichni brzy ráno vydali do Přerova 
na tolik očekávané a současné obá-
vané závody. I přes deštivé počasí 
děti statečně bojovaly, byly odhod-
lané dosáhnout nejlepších možných 
výsledků. Po nelehkém celodenním 
závodění jim bylo odměnou krásné 
4. místo, za které patří poděkování 
Natálce, Kristýnce, Adélce, Maruš-
ce, Janičce, Natálce, Peťovi a obě-
ma Pavlíkům.

Na závěr patří velké poděkování  
i všem rodičům našich dětí, bez je-
jichž podpory a pomoci by se čin-
nost malých hasičů neobešla.

za SDH Popůvky 
Lucie Skácelíková

Poznámky 
k cholerovému 
hřbitovu v Kojetíně

Cholera je infekční průjmové one-
mocnění vyvolané bakterií Vibrio 
cholerae. Infekce se přenáší vo-
dou znečištěnou fekáliemi. Nemoc 
se projevuje těžkými poruchami 
trávicího traktu. Nakažený v dů-
sledku velké ztráty tekutin (průjmy, 
zvracení) rychle ztrácí síly a umírá. 
Původně indická nemoc pronikla  
do Evropy koncem dvacátých let 
19. století. V následujících deseti-
letích postihlo starý kontinent šest 
pandemií cholery.
První evropská pandemie cholery 
proběhla v letech 1831 - 1832. „Asij-
ská cholera“ tehdy těžce zasáhla 

rovněž hanácký Kojetín (cholera 
zde vypukla i v letech 1836, 1849, 
1851, 1855 a 1866). Pro Kojetín 
byl rok 1831 obzvlášť zlý (v průbě-
hu jara vypukly dva velké požáry, 
v září se rozvodnila řeka Morava, 
jejíž voda byla navíc otrávená). Od 
srpna 1831 kojetínští obyvatelé po-
čítali s příchodem hrozné nemoci, 
jež již řádila v Uhrách. V Kojetíně 
bylo narychlo připraveno vnitřní vy-
bavení špitálu. Ke čtyřem místním 
lékařům, z nichž dva byli Židé, byli 
do Kojetína úředně ustanoveni čtyři 
další lékaři.
Epidemie vypukla v Kojetíně začát-
kem podzimu 1831. Krajský úřad 
v Olomouci reagoval na situaci  
5. října 1831, kdy vydal oběž-
ník oznamující vypuknutí cholery 
v Kojetíně, Popůvkách, Němčicích 

a Víceměřicích. Achillovou patou 
se stala absence lékárny v Kojetí-
ně. Pro léky se muselo jezdit až do 
Kroměříže či Tovačova, tj. míst od 
Kojetína zhruba 10 km vzdálených. 
Do tovačovské lékárny zajížděl 
s trakařem Josef Stav, který se sám 
stal obětí cholery.
Jako první zemřel 1. října tesař 
Tomáš Šťastník. Vrcholem byly  
18.  a 19. říjen, kdy na choleru 
umřelo 19 a 18 kojetínských obyva-
tel. Poté úmrtnost klesala, poslední 
obětí se stal 5. prosince mladý Žid 
Isaak Löbl Schönthal. Město Koje-
tín přišlo koncem roku 1831 v dů-
sledku cholery o 240 křesťanských 
a 15 židovských osob. Vzhledem 
k celkovému počtu obyvatel Koje-
tína (v roce 1820 v něm žilo 3468 
obyvatel, z toho 376 Židů) se jedna-
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lo o bezmála deset procent popu-
lace. Mezi mrtvými byli rovnoměrně 
zastoupeni muži i ženy všech věko-
vých kategorií.
Cholerou byly velmi postižené rov-
něž všechny tři obce, které tehdy 
patřily do obvodu kojetínské far-
nosti. Jednalo se o Uhřičice (53 
mrtvých), Křenovice (34 obětí)  
a Popůvky (16 obětí).
Následující epidemie nebyly již 
tak vražedné, sportovní terminolo-
gií druhé místo obsadila epidemie 
z roku 1866, jež vypukla po prusko-
rakouské válce (v Kojetíně tehdy na 
choleru zemřelo 132 osob včetně 
24 pruských vojáků).
Po vypuknutí cholery v roce 1831 
byly mrtvoly nejprve pohřbívány na 
hřbitově u kostela v Kojetíně, brzy 
poté bylo jako pohřebiště vybráno 
pole za městem, za bývalou pan-
skou cihelnou. Na samostatných 
cholerových hřbitovech byly oběti 
zpravidla pohřbívány hromadně do 
větších jam. Hroby nebyly ozna-
čovány náhrobníky apod. Týkalo 
se to i kojetínského cholerového 
hřbitova. Ještě na konci roku 1831 
ně něm byl vztyčen vysoký dřevě-
ný kříž s nápisem. Kříž zhotovili 
místní tesaři a truhláři (Dominik 
Pavlík, Josef Uher, Antonín Stav). 
V roce 1892 byl kříž přenesen na 
kojetínskou faru, kde byl na dvoře 
připevněn ke zdi. Podle záznamu 
Karla Štégera z roku 1925 kříž již 
tehdy neexistoval. Na cholerovém 
hřbitově byl v roce 1892 postaven 
nový dřevěný kříž s podobou Kris-
ta a s plechovou tabulkou nesoucí 
tento nápis: „Zde v Pánu odpočíva-
jí/ roku 1831 na choleru zemřelí./ 
Ježíši, pro nás ukřižovaný,/ budiž 
slitovníkem duší jejich!/ Kříž ten-
to znova postaven jest/ roku 1892  
a obnoven roku 1919.“ Znění textu 
si Karel Štéger opsal.

Podle popisu Karla Štégera vypa-
dal hřbitov na přelomu 20. a 30. let  
20. století takto: za křížem byl vysá-
zený rondel šeříkových keřů. Dře-
věná ohrada hřbitova, vybudovaná 
již v roce 1831, tehdy již dávno ne-
existovala. V roce 1925 zde měs-
to nechalo vysázet v pěti řadách  
42 třešňových stromů. Dřevěný kříž 
byl často vyměňován. Důvodem byl 
pochopitelně stav materiálu, z ně-
hož byly kříže vyrobeny. Již z méně 
pochopitelných důvodů se měnily  
i texty na plechových cedulích. Prv-
ní z nich zaznamenal Karel Štéger 
ve dvacátých letech 20. století (viz 
výše). Nevíme, zda se předtím na 
kříži nacházel ještě jiný text. Na 
fotografiích z poloviny šedesátých 
let 20. století, které jsou uloženy ve 
Státním okresním archivu Přerov 
v Henčlově, lze číst jiné texty: „Zde 
/v Panu odpoczivagi/ cholerou ze-
mrzeli/ L. P./ 1831 - 1866“.

Staročeské znění nápisu kritizoval 
Bohumír Štéger, syn Karla Štége-
ra. Na jiné fotografii je tentýž text 
uveden s diakritickými znaménky: 
„Zde v pánu /odpočívají/ cholerou 
zemřelí/ 1831 - 1866“.  

Dnes lze v místech cholerového 
hřbitova spatřit remízku, na jejímž 
okraji stojí vysoký dřevěný kříž 
s plechovým korpusem. Nachází se 
na něm cedule z roku 1993, jež in-
formuje o pochmurných událostech 

následujícím způsobem: „Kříž po-
staven /LP 1831/ na památku obětí/ 
moru a cholery /LP 1792 -1831/ od-
počinutí věčné/ dej jim Pane“.

Informace na první tabuli byly ob-
jektivní, na dalších cedulích byly 
navíc zmíněny i oběti následují-
cích epidemií cholery. Otázkou je, 
zda zde byly opravdu pohřbeny. 
Již v roce 1832 byl totiž v Kojetíně 
založen nový „univerzální“ hřbitov, 
jenž slouží do dnešních dní. V pří-
padě poslední cedule nelze kon-
statovat nic jiného než nepravdivé  
a zmatečné tvrzení: V roce 1792 
se žádná epidemie moru nekonala.  
A pokud jde o choleru, poprvé vy-
pukla v Evropě až v roce 1831.  
A právě tehdy v Kojetíně vznikl cho-
lerový hřbitov. Autoři textu z roku 
1993 neměli evidentně správné in-
formace, respektive neznali texty 
z předchozích cedulí. Každopádně 
jejich dílem vznikl jeden z mnoha 
nesprávných údajů. Ovšem je to asi 
lepší, než kdyby na pietním místě 
nebyly uvedeny žádné údaje připo-
mínající někdejší smutné události…

Prameny:
Státní okresní archiv Přerov, fond 
Archiv města Kojetín, inv. č. 1173, 
karton č. 20
Státní okresní archiv Přerov, fond 
Městský národní výbor Kojetín, inv. 
č. 58, karton č. 6
Státní okresní archiv Přerov, fond 
Štéger Karel, inv. č. 90, karton č. 5
Literatura:
Jirák, Petr: Před 180 lety řádila 
v Kojetíně cholera. Právo, příloha 
Střední a východní Morava, roč. 21, 
č. 242, 15. 10. 2011, s. 13.
Štéger, Karel: Co uměla cholera. 
Vlastivědný sborník střední a se-
verní Moravy, roč. X, č. 5, leden 
1932, s. 65-73.

Petr Jirák

zdroj: SOkA Přerov

zdroj: SOkA Přerov

vyfotil: Petr Jirák

zdroj: SOkA Přerov
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English Corner

Over the summer holiday we 
visited South Moravia and the 
wine region near Mikulov. I am 
not a wine connoisseur, but I do 
enjoy drinking wine. In America 
most wine comes from the state 
of California or from Central/
South America. Where I am from,  
a typical bottle of wine costs 
around $12 (240kc). As you 
can see, wine is much more 
expensive. My wife bought  
a relatively expensive bottle of 
Palava wine and it cost 240kc. 
My favorite varieties of wines 
are Palava (white) and Saint 
Laurent (red). When it comes 
to white wine, I prefer semi-
dry or semi-sweet. During our 
holiday, we visited a wine cellar 
in the small village of Popice. It 
was very interesting to see how 
the grapes are processed and 
the wine is made. The particular 
wine grower that we visited 
produces about 200,000 liters of 
wine a year. He has around 14 
different varieties of wine so the 
wine tasting took quite awhile! 
Unfortunately during our holiday 
the weather didn’t cooperate. It 
was overcast or rained almost 
every day. So we weren’t able to 
take advantage of the swimming 
pool at the pension. All in all we 
had a nice holiday and I hope you 
did too!

wine region (wain ri:ʤn) - vinná ob-
last
connoisseur (,konə‘sə:) - znalec
typical (tipikl) - typický
relatively (relətivli) - poměrně
variety [pl. +ies] (və‘raiəti) - odrůda
semi-dry (semi-drai) - polosuchý
semi-sweet (semi-swi:t) - poloslad-
ký
wine grower (wain grəuə) - vinař
wine tasting (wain teistiŋ) - degus-
tace vína
cooperate (kəu‘opəreit) - spolupra-
covat
overcast (,əuvə‘ka:st) - zatažený
take advantage of (teik əd‘va:ntiʤ 
əv) - využít čeho
all in all (o:l in o:l) - celkově

Jay Davis

Rubrika zdraví - 17. díl: Rehabilitační a léčebné procedury
Rehabilitační a léčebné 
procedury pro zdravé 
i nemocné
 
Slovo rehabilitace znamená na-
vrácení a obnovení sil, popřípadě 
získání ztracených schopností,  
o které jsme přišli kvůli úrazu 
nebo nemoci. Nejedná se však 
pouze o navrácení zdraví, ale  
i psychické a sociální pohody… 
Z čehož vyplývá, že rehabilitace 
je vhodnou metodou pro ty, kteří 
si potřebují odpočinout a načer-
pat energii.

Procedury navracející člověku 
zdraví i pohodu mají své kořeny ve 
starověkých medicínách… Ovšem 
vznik center, která poskytují sou-
stavnou rehabilitační péči, je spojen 
s dobou mladší. Zejména první svě-
tovou válkou, a to v důsledku množ-
ství válečných zranění, která již 
nevyžadovala akutní ošetření, ale 
soustavnější - rehabilitační péči. 
Mezi nejstarší léčebné - rehabilitač-
ní procedury patří zcela jistě masá-
že. „Prakticky první reakcí člověka 
na bolestivé místo, je promačkává-
ní  - a tedy masírování těchto bodů. 
Přesně cíleným tlakem na svaly  
a tkáně fyzioterapeut dokona-
le uvolní napětí a zlepší celkový 
krevní oběh. V případě poúrazo-
vé rehabilitace zlepší pohyblivost  
a funkčnost poškozených míst,“ 
říká Leona Deutschelová, majitelka 
Relax Centra Kojetín, a pokračuje: 
„Pokud k nám zavítáte, můžete volit 
zdravotní či uvolňující masáže čás-
tečné i celého těla. Navíc rehabili-
tační ošetřování je také preventiv-

ním proti nejrůznějším pohybovým 
problémům.“
Základem další „ staré - známé“ 
procedury, je horká voda. Ač by 
se mohlo zdát, že voda nebo do-

konce teplota vody nemá žádné 
léčebné účinky, opak je pravdou! 
Již samotný okamžik, kdy bolavé  
a ztuhlé tělo ponoříme do horké 
vody, je ulevující. „Tato terapie je 
známá jako hydroterapie - masáž 
vodním proudem. Příznivě nepůso-
bí pouze zmíněná masáž, ale právě 
i teplota vody. Ta dosahuje přibližně 
37°C, čímž se řadí mezi hyperterm-
ní koupele. „Díky tomuto spojení 
dochází k uvolnění ztuhlých svalů i 
kloubů, výraznému prokrvení tkání a 
jejich zvýšenému zásobení kyslíkem 
i potřebnými živinami. Rovněž 
je stimulován lymfatický systém  
a z těla jsou tedy ve zvýšeném 
množství vylučovány odpadní lát-
ky. Indikací této proceduře jsou 
nejrůznější onemocnění a bolesti 
pohybového aparátu, funkční poru-
chy a poúrazové stavy. Příznivě se 
podepisuje i na psychice a je jed-
nou z velmi oblíbených procedur  
i těch, kteří nemají žádný zdravotní 
problém, pouze si potřebují odpoči-
nout,“ uvádí dále Leona Deutsche-
lová. 
Další kapitolou jsou tzv. fyziotera-
peutické procedury. Elektroléčba, 
magnetoterapie, ultrazvuk… moh-
lo by se zdát, že jsou to metody 
moderní medicíny, ale stejně jako 
předchozí procedury, i tyto mají 
kořeny v hluboké minulosti. „Léčbu 
elektromagnetickým polem prová-
děli již ve starém Egyptě za pomoci 
rejnoka elektrického, se kterým se 
koupali ve vaně. V současnosti už 
máme přístroje, které toto dokáží, 
takže se není třeba ničeho obávat, 
„doplňuje dále  Leona Deutschelo-
vá. Fyzioterapeutické procedury vy-
užívají léčebného účinku přírodních 
energií, které pozitivně ovlivňují ze-
jména pohybový aparát, funkčnost 
svalů a kloubů. 

Materiály vznikly za spolupráce 
s Relax Centrem Kojetín, www.

relax-centrum-kojetin.cz
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Vítáme vás

Vítáme vás,
nejmladší, naše „prvňáčky“, poprvé 
ve školních lavicích, kde si jistě na-
jdou nové kamarády, a zahájí cestu 
za poznáním. Nebudou mít jedno-
duchou práci, naučit se číst, psát 
a počítat není tak snadné, jak se 
zdá. K tomu nové prostředí s novou 
paní učitelkou, velká škola s mno-
ha dětmi okolo, prostě významná 
změna v jejich dosavadním životě. 
Nejbližším našich nejmenších pře-
jeme hodně trpělivosti a nadhledu 
při nelehkých začátcích. 
Vítáme všechny naše žáky, kteří 
se vrátí po zasloužených dvou mě-
sících prázdnin, které si užili pod-
le vlastních představ a možností. 

Znovu se sejdou ve svých třídách, 
se svými učiteli a budou si dále bu-
dovat pozice pro další život. Vždyť 
doposud platí „Těžko na cvičišti 
(škole), lehko na bojišti (v životě)“ - 
Suvorov. Žákům pátých a devátých 
tříd přejeme klid při jejich přípravě 
na přijímací řízení na víceletá gym-
názia i střední školy.
Vítáme celý kolektiv pracovníků - 
vyučujících i správních zaměstnan-
ců, bez nichž by naše školy byla 
jenom budova bez duše. Nedílnou 
součástí školního organismu, která 
zajišťuje potřebné podmínky pro vý-
uku i žáky. Ať se již jedná o zdánlivě 
jednoduché - čistota, teplo, světlo - 
nebo složitější - rozvoj vzdělávání, 
podpora žáků s poruchami, komu-
nikace s rodiči, prezentace školy na 
veřejnosti, spolupráce s partnery.

V tomto roce nás čeká kromě jiné-
ho také příprava na oslavu našich 
narozenin, tentokrát již 110. Přivítá-
me spolupráci všech zájemců, kteří 
mají zájem nám při tomto ne jedno-
duchém úkolu pomoci. Čas nikdo 
nezastaví a bude záležet jenom na 
nás, jaký ve skutečnosti bude - to 
poznáme koncem nového školního 
roku 2012 - 2013.

Zdeněk Šípek

Tak to chodí u nás...

Fotografovali vyučující školy

Mateřská škola Kojetín

Čas prázdnin 
v MŠ Kojetín

Prázdniny jsou pro většinu z nás 
časem dovolených, koupání a od-
počinku. U nás se ale o prázdni-
nách zase tak zcela neodpočívalo. 
V budově na Masarykově náměstí 
byly vymalovány všechny denní 
místnosti (třídy s hernou, šatna, 
schodiště, sborovna, vstupní hala). 
V MŠ v Hanusíkově ulici byla pro-
vedena rekonstrukce hygienického 

zařízení pro dospělé a vymalovány 
všechny úložné prostory. Jako kaž-
doročně proběhl také velký úklid 
všech prostor MŠ.
Z těchto důvodů také provoz školy 
probíhal střídavě v obou budovách. 
Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na bezproblémovém chodu 
těchto prací i na  následném úklidu 
a přípravě tříd na nový školní rok.
Začátek školního roku je pro každé-
ho velkou změnou. Děti opouštějí 
prázdninovou pohodu a čekají je 
každodenní povinnosti. Na některé 

navíc čekají první dny v mateřské 
škole, ke kterým neodmyslitelně 
patří odloučení od maminky, zvyká-
ní si na nový režim v cizím prostře-
dí, noví kamarádi, paní učitelky…
Přejeme proto našim nováčkům co 
nejpohodovější vstup do mateřské 
školy,  příjemný začátek září a ať 
se všem u nás líbí. Úspěšný start 
všem do nového školního roku pře-
je vedení školy a zaměstnanci MŠ 
Kojetín.
Aktuální informace naleznete také 
na www.kojetin.cz/ms.                 IK
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DDM Kojetín - Z akcí, které proběhly
O putovního Jaryna

Konec školního roku 2011/2012 
patřil již tradičnímu turnaji v ringu 
s názvem „O putovního Jaryna“ 
pro žáky 6. a 7. tříd. Turnaj se ko-
nal 21. června 2012 na hřišti GKJ 
a zúčastnila se ho družstva ze ZŠ 
nám. Míru, ZŠ Svatopluka Čecha  

Olympijské hry 
v Křenovicích

Olympiáda byla pro děti uspořádá-
na 30. června 2012 ve spolupráci 
s HS Křenovice. Letos byly olympij-
ské hry zahájeny netradičním způ-
sobem, kdy za doprovodu hudby 
Obelix a Asterix přiběhl Obelix se 
zapálenou loučí, kterou zapálil náš 
olympijský oheň. Po zahájení každý 
sportovec absolvoval všechna sta-
noviště. Děti soutěžily na 9 stano-
vištích, kdy si zkusily např. rybolov, 

Rybářský tábor 
Cyprinus Carpio

Již třetím rokem prožívají léto mla-
dí rybáři v Rakvicích v termínu od 
30. června do 7. července 2012. 
Během letošního týdenního poby-
tu si zachytali nejen u rakvického 
rybníka na Kačenárně, ale lovili 
i na řece Dyji v Bulharech. Se svý-
mi zkušenostmi s „kaprařinou“ se 
přišel podělit Petr Koch a k zajíma-
vým patřilo i setkání s prvoligovým 
závodníkem Jirkou Hrazdilem, kte-
rý ukázal techniku „plavané“ přímo  

a Gymnázia Kojetín. Hrálo se na dva 
sety dle rekreačních pravidel ringa.
Konečné místění je následující: 
1. místo: ZŠ nám. Míru A,
2. místo: GKJ  B,
3. místo: GKJ  A,
4. místo: ZŠ nám. Míru C,
5. místo: ZŠ nám. Míru  B,
6. místo: ZŠ Sv. Čecha.

jh

cestu pana Tau, skok z kruhu do 
kruhu atd. Vyhlášení vítězů probí-
halo slavnostně opět pod vlajkou 
OH a na stupni vítězů. Medaile  
a balíčky předával dětem sám Obe-

lix. Ihned po slavnostním vyhlášení 
vítězů si hasiči IZS Kojetín připravili 
pro děti velmi oblíbenou atrakci - 
pěnu, ve které si malí i velcí užili.                                               

jh

u vody. Vyvrcholením týdenního tá-
bora byly rybářské závody. Cenu za 
největší rybu si odnesl Lukáš Ope-
lík a celkově 1. místo získal Marek 
Zavřel.
Poděkování patří ČRS MO Tovačov 

za finanční příspěvek pro účastní-
ky, členy místní organizace Tova-
čov, za dopravu materiálu do místa 
konání tábora a všem, kteří tento 
tábor podpořili. 

mb

LPT Cesta kolem 
světa za 5 dní

Cestu kolem světa jsme započali 
v Evropě 9. července 2012 a pu-

tovali jsme dále po celém světě až 
do 13. července 2012. Jeden z vý-
razných zážitků je westernové do-
poledne na Hanáckém statku v Pol-
kovicích a jízda na koni. Poté také 
cikánský den a návštěva cirkusové-

ho šapitó kde se také děti zapojily 
do programu.

lb
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DDM Kojetín - Z akcí, které proběhly
LT Simpsonovi

Tento tábor nebyl jen obyčejný tá-
bor, ale pro spoustu dětí nezapo-
menutelným zážitkem letošních 
prázdnin. V období od 15. do 27. 
července 2012 všichni naši Simpso-
novci letos putovali celotáborovou 
hrou dvanáct dní, které vyvrcholily 
otevřením brán Spriengfildu, kde na 
děti čekalo milé překvapení v podo-

LPT Madagaskar Club 

V týdnu od  30. července do 3. srp-
na 2012 probíhal letní příměstský 
tábor Madagaskar Club. Byl to tý-
den se zvířátky, kterých bylo oprav-
du dost. Krásný výlet do dinoparku 
a zookoutku ve Vyškově je pouze 
vrchol toho, co jsme za celý týden 
viděli a prožili.                               lb

Dětská hodová diskotéka

V předvečer Kojetínských hodů  
v pátek 10. srpna 2012 probíhala na 
nádvoří Vzdělávacího a informač-
ního centra  taneční veselice pro 
děti. Tanečky, soutěže a dovádění 
zpestřilo vystoupení klaunů Natálky 
a Verunky.

Řemesla a zvyky aneb 
Hodová zábava pro 
děti

Vyzkoušet si stará řemesla mohly 
děti na hodovou neděli 12. srpna 
2012 v parku na Masarykově ná-
městí od 14 hodin. Pokud zdárně 
vyčistily komín, zatloukly hřebík, 
nazdobily perníkové srdce, vy-

LPT Marťánci Club

V pondělí dne 6. srpna 2012 se 
začaly scházet děti školního i před-
školního věku očekávající cestu 
do vesmíru za poznáním nových 
civilizací. Pravidelně každý den 
se scházely a do pátku 10. srpna 
2012. Děti si odnesly spoustu zá-
žitků jak z programu z Kojetína, 
tak z celodenního výletu do ZOO 
v Olomouci. Přespání na DDM  

LT Soptík a 112-tka

V pořadí třetí pobytový tábor pro děti 
se uskutečnil v termínu od 19. do 
24. srpna 2012. Tentokrát jsme se 
vydali spolu s hasiči Integrovaného 
záchranného systému do Týna nad 
Bečvou. Zde jsme se učili veškerým 
hasičským technikám a pronikli do 
tajů „hasičiny“. Navštívili jsme také 
stanici v Lipníku nad Bečvou. 
Nejčastější věta na táboře zněla: 
„Já už vím, čím budu! Budu hasičem!“                                                

lb

bě rautu plného samých dobrot.
V listopadu se všichni těšíme na tá-

borové setkání.
jh

a noc Marťanů se dětem velice za-
mlouvala a zvládly ji téměř všichni 
účastníci.                                      lb

robily hudební nástroj, zazpívaly 
písničku aj., získaly nejen sladkou 
odměnu, ale i vzácný certifikát  
k provozování vybraných řemesel.

mb

mb
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Sport, příroda
Bowling od 5. tř. 600 Kč
Roztleskávačky I, II od 5 let  400 Kč
Kopaná  od 3. tř. 400 Kč
Florbal I,II,III od 1. tř. 400 Kč
Sport - boys od 1. tř. 400 Kč
Sport - girl I,II od 1. tř. 400 Kč
Stolní tenis od 3. tř. 400 Kč
Volejbal dívky I,II, III od 3. tř. 400 Kč
Badminton  I,II od 6. tř. 400 Kč
Jumping od 6. tř. 400 Kč
Cvičení na fitballe od 1. tř. 400 Kč
Šlápota - turistický od 1. tř. 50 Kč 
Rybáři od 3. tř. 400 Kč
Kaštánek (přír.) od 3. tř. 400 Kč
Lyžování (5 zájezdů)  1 800 Kč

Jiné
Klub instruktorů I.,II. od 5. tř. 50 Kč
Klub Kamarád  (rodiče a děti) 200 Kč
Táborová kytara od 5. tř. 300 Kč

3. 9. 2012
Začátek školního roku 

s Domečkem 
Den otevřených dveří 

pro školáky a jejich rodiče

7. 9. 2012
 Ulov si svou první rybku 

- pro děti, rodiče s dětmi

10. - 13. 9. 2012
 Týden otevřených dveří 

- pro školy i veřejnost

DDM Kojetín informuje

Akce, které připravujeme
14. 9. 2012 

Kolečkové odpoledne 
- v rámci ETM budeme závodit se 

vším co má kolečka (kola, koloběž-
ky, kočárky, in-line brusle…)

19. - 21. 9. 2012
 Adaptační kurz 
- pro žáky GKJ

22. 9. 2012
Patchwork s Markétou 

- tentokrát na téma peněženky

Cyprinus Caprio
 dětské rybářské závody

Vláčkem, motoráčkem
- pro rodiny s dětmi

13. 10. 2012
Pochod Slováckými vinohrady

Od 10. 9. 2012 
Zahájení činnosti 

zájmových kroužků 
ve školním roce 2012/2013

Zájmové kroužky DDM Kojetín pro školní rok 2012/2013
Vzdělání, kultura,
 tanec, technika

Kvítko - taneční 1. - 3. tř. 400 Kč
Sluníčko - folklórní od 1. tř. 400 Kč
Tanečky od 5 - 6 let 400 Kč
Orientální tanec od 3. tř. 400 Kč
GATE od 4. tř. 400 Kč
Freedance 7. - 9. tř. 400 Kč
HIP - HOP od 3. tř. 400 Kč
Keramika  zač. od 1. tř. 800 Kč
Keramika pokročilí od 4. tř. 800 Kč
Školička (rodiče a děti)  200 Kč
Klubíčko 4 - 6 let 400 Kč
Tvořivá dílnička od 2. tř. 500 Kč
Výtvarný od 1. tř. 500 Kč
Umělecké kreslení od 3. tř. 500 Kč
Plastikoví modeláři od 2. tř. 200 Kč
Šéfkuchař I, II od 2. tř. 300 Kč
Zpívánky od 1. tř. 400 Kč
Fotografický od 3. tř. 400 Kč 

Jazykové
Němčina pro děti  od 2. tř. 400 Kč
Angličtina pro děti I. od 5 let 400 Kč
Angličtina pro děti II. od 2. tř. 400 Kč

Okolní obce
Lumpíci Oplocany od 1. tř. 400  Kč
Oskarovy šikovné tlapičky  
Polkovice od 1. tř. 500 Kč
Berušky Křenovice od 1. tř. 400 Kč

Pro mládež a dospělé
Patchwork
Tvoříme z keramické hlíny 
Cvičení na fitballe
Jumping (cvičení na trampolínkách)

Rozpis jednotlivých kroužků 
najdete na vývěskách

 DDM Kojetín

Městská knihovna MěKS Kojetín připravuje...

úterý 18. září v 10 hodin
„Japonská setkání“ 

Úsměvné povídání o knize  
Nadi Karlické, o obyčejných  

věcech, se kterými se zvědavá  
a hlavně česky myslící žena  
musela vypořádat v novém,  

nezvyklém a exotickém prostředí
(v rámci Evropského týdne mobility).

- Pro klienty Centra denních  
služeb pro seniory Kojetín 

(Dům sv. Josefa)

Besedy pro mateřskou školu 
v rámci akce

 „Celé Česko čte dětem“

středa 19. září ve 14.30 hodin
 „S humorem na cestách“ 

Povídání a čtení o cestování, 
zajímavé historky a reportáže 
z knih známých cestovatelů

(v rámci Evropského týdne mobility).
- Pro klienty Centra sociálních 

služeb Kojetín
(klubovna CSS Kojetín)

Lekce informační výchovy  
- pro 5. třídy základních škol

Zahájení nového ročníku lekcí 
(podzim: 5. - 9. tř. základních škol, 

1. čtvrtina roku 2013 
pro 1. - 4.tř. základních škol)

říjen 2012
Týden knihoven 

středa 10. října v 17.30 hodin
Setkání se záhadologem

Arnoštem Vašíčkem
- pro širokou veřejnost  

Informace o knižních novinkách 
a další zajímavosti 

a informace najdete na 
www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

Připravované akce na měsíc září: Připravujeme na říjen:
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Kojetínské hody a hudební léto 2012

Dětská diskotéka s DDM Kojetín Vernisáž výstavy obrazů a šperků Alice Stonové 

Výstava „Ovce“ Pavly Kačírkové Hudeb. večer v Café Velš. Amabsáda 

Hasičské závody

Atrakce a kolotoče

Krojovaný průvod

Předání hodového práva Vyplácení „feroló na gatě“

Open air s rádiem Rubi

Turnaj ve volejbalu XII. setkání harmonikářů

Jízdy historickými motorovými vozy Jízdy na koních Na hrázi u Tondy

Ječmínkova jízda králů Hanáci na náměstí
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Kojetínské hody a hudební léto 2012

Sluníčko DDM Kojetín Ječmínek Chropyně

Hlahol Mysločovice Hanácké sóbor Hruška

Kosíř Kostelec n. H.

Hodový jarmark

Malování na obličej

Mažoretky Šarm Kojetín Výstava květin - Jiřiny

Kopaničár Starý Hrozenkov

Hanácká beseda MěKS Kojetín Dechová hudba Věrovanka

Jízdy koňským povozem Jízdy autovláčkem

Soutěže pro děti - Staré zvyky a řemesla Atrakce pro děti

Pantlék Němčice n. H.
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Kojetínské
hudební léto 2012

13. - 17. srpna 2012
Kanci paní nadlesní No problém

Cimbálová muzika Primáš Kingbee

Born

Real Eyes

Forrest Jump
Foto: Jana Večeřová

Pepa Zahradník - show s kolty Honza Krčmař - trikové lasování

Tomáš Klus Absolute Bon Jovi revival Zaplněné náměstí

Kojetínské hody a hudební léto 2012

Dale B. Williams

Ad Libitum

KAŽDÉ PONDĚLÍ,
KAŽDOU STŘEDU

OD 19 DO 20 HODIN

ZUMBA
S GABČOU

SÁL  VZDĚLÁVACÍHO
A INFORMAČNÍHO CENTRA
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 8

KOJETÍN

ZAČÍNÁ  SE 10.  ZÁŘÍ  2012

PRVNÍ DVĚ HODINY
VĚNOVANÉ OPAKOVÁNÍ!!!

www.zumbasgabcou.cz
facebook: Zumba s Gabčou
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Kam za kulturou

Prodejní výstava nejen pro děti
ČESKÉ HRAČKY NOE - LIPNÍK N. B.
Výstava otevřena od 28. května do 27. září 2012

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin

so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

Nově - Stálá expozice muzea
ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY

KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Otevřena od 12. srpna 2011 do poloviny roku 2012
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

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

DIVADELNÍ PřEDPLATNÉ 2012
ANEB NESEďTE DOMA - SEďTE V DIVADLE!

Možnost zakoupení předplatného se slevou na všechna čtyři představení: 200 Kč
Předprodej zahájen od 3. září 2012 na informacích Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202, 774 001 403, www.kojetin.cz/meks

Prodejní výstava obrazů a šperků
členky tvůrčí skupiny Signál 64

ALICE STONOVÉ
Výstava otevřena od 10. srpna do 27. září 2012

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin

so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

Krása, tajemnost, hluboká výpověď...
KONCERT SPOLEČNÁ VĚC

- VODNÁřSKÝ ZVON
ROZEZNÍ  TOMÁŠ PFEIFFER

čtvrtek 4. října 2012 - 18.30 hodin
Při poslechu i projekci zažijete krásu, tajemnost i hlubokou výpověď 

filmového příběhu s všelidskými tématy. Obrazový doprovod
v unikátní parabolické projekci vás provede nejen jemností

a barevností, ale i vzájemným lidským souzněním s krásou duše, 
a také se vydá na cestu do hlubokého vesmíru.

Ve skladbě Patria Deum lze zažít a vnímat úžasné, dosud málo 
známé záběry vesmírných galaxií a hvězdokup. Vjem je umocněn 

rezonančními tóny Vodnářského zvonu, které, dle poznání dávných 
mistrů, znějí prostorem i námi a pomáhají harmonizovat celou

bytost. Na závěr koncertu se můžete přijít podívat na Vodnářský
zvon z blízka. Je potěšením i zážitkem vidět nádherný svět kapiček 

vody, které jsou obrazem jednotlivých hraných tónů.
Sokolovna Kojetín

Vstup: 120 Kč, studenti, důchodci, ZPP: 90 Kč
Předprodej vstupenek: na VIC Kojetín od 23. srpna 2012!

Bližší info: www.dub.cz

Výstava ze sbírky Františka Riegla z Kojetína
ŽIVOT DRUHÉHO PREZIDENTA ČSR 

EDVARDA BENEŠE
Výstava otevřena od 5. října do 23. listopadu 2012

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin

so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

Městská knihovna v rámci Týdne knihoven
srdečně zve širokou veřejnost
na setkání se „záhadologem“

BESEDA S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
středa 10. října 2012 - 17.30 hodin

Sál Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Pro milovníky koní a westernu
4. HUBERTOVA JÍZDA

KOJETÍN 2012
sobota 20. října 2012 - 10.00 hodin

Pole u Loděnice Kojetín
HUBERTOVA ZÁBAVA
A HUBERTŮV SOUD

sobota 20. října 2012 - 20.00 hodin
Sál VIC Kojetín

úterý 25. září 2012 - 19.00 hodin
Divadlo Amadis Brno

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Komedie autorky Marie Jones s podtitulem

„Laskavá a inteligentní komedie“
komedie o natáčení amerického velkofilmu očima

dvou irských buranů.
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

pátek 26. října 2012 - 19.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

BÁJEČNÁ ANNA
Komedie autora Marca Camolettiho

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné
přivést si domů milence právě, když má váš manžel

v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna...
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

pátek 23. listopadu 2012 - 19.00 hodin
Divadelní klub Českokrumlovská scéna

POPEL A PÁLENKA
Hořká komedie autora Bengta Ahlforse

Co všechno vyjde najevo, když po manželovi zůstane
 jen urna s popelem a domácí pálenka...

Inscenace byla doporučena na Divadelní Děčín...
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

pátek 14. prosince 2012 - 19.00 hodin
Divadelní spolek Zmatkaři Dobronín

ZLOMATKA
Hra, která je především komedií Maria Gelardiho. 

Nikdy není nic černobílé. Neporozumění mezi matkou 
a synem vedou až k překvapivě mrazivému vyústění  

a nechá chladným jen málokoho.
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč
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8. září - 23. září 2012
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

MŮJ POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM
Informace - DDM Kojetín, Sv. Čecha Kojetín

Pátek 14. září 2012 - 15 hodin
POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM
SE STAROSTOU KOJETÍNA

Místo konání: Dvořákova ulice - Lešetín
Program pro děti:

15.00 hodin - Kolečkiáda pro děti s DDM Kojetín
17.00 hodin - Street show s diskotékou

Program pro dospělé:
16.30 hodin - Slavnostní otevření opravených ulic

Lešetína s kolečkiádou pro dospělé
17.00 hodin - Exkurze Moravského lihovaru

18.00 - Přednáška a instruktáž - Nordic Walking
Pochod okolím Kojetína - hole s sebou!!!

Trasa: Dvořákova ulice, Blanská, okolo Moravy,
polní cestou směrem k ulici Padlých hrdinů, lihovar...

19.00 hodin - Závěr - Občerstvení pro účastníky pocho-
du v areálu Sokolovny Kojetín s programem...
!Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

Sobota 15. září 2012
BOWLINGOVÝ TURNAJ PRO VEřEJNOST

DISKO-ROCKOTÉKA
Bowling City Kojetín

Pondělí 17. září 2012
DEN CVIČENÍ

16.30 - 17.30 hodin
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ (3 - 5 let) S RADKOU

17.30 - 18.30 hodin
TANEČNÍ A POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA

(5 - 8 let) S RADKOU
19.00 - 20.00 hodin - ZUMBA S GABČOU

Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Pondělí 17. září 2012
VÝLET DO KROMĚřÍŽE

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HřIŠTĚ
Krátké poučení a beseda o chování v dopravním  

provozu s nácvikem na dopravním hřišti pro seniory,
osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým

onemocněním i pro děti ze znevýhodněného
prostředí - klienty Centra sociálních služeb Kojetín

Úterý 18. září 2012 - 10.00 hodin
Beseda Městské knihovny MěKS Kojetín

JAPONSKÁ SETKÁNÍ
Úsměvné povídání o knize Nadi Karlické,

o obyčejných věcech, se kterými se zvědavá
a hlavně česky myslící žena musela vypořádat

v novém, nezvyklém a exotickém prostředí.
Charita Kojetín - Dům Sv. Josefa

Město Kojetín se letos opět zapojuje do celorepublikové akce 
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY „POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM“

14. září - 25. září 2012
Předběžný program (změny vyhrazeny):

Úterý 18. září 2012
DEN CVIČENÍ

17.00 - 19.00 hodin
JÓGA S ALENOU FLEGELOVOU

Tělocvična 1. patro Sokolovny
18.00 - 20.00 hodin - PILÁTES S MONIKOU

Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
18.30 - 19.30 hodin

FITNESS DANCE + POSILOVÁNÍ S RADKOU
Tělocvična ZŠ nám. Míru Kojetín

Středa 19. září 2012 - 14.30 hodin
Beseda Městské knihovny MěKS Kojetín

S HUMOREM NA CESTÁCH
Povídání a čtení o cestování, zajímavé historky

a reportáže z knih známých cestovatelů
- pro seniory, osoby s tělesným postižením, osoby 

s chronickým onemocněním i pro děti
ze znevýhodněného prostředí,  

pro klienty Centra sociálních služeb Kojetín
- Klubovna Centra sociálních služeb Kojetín

- vchod z Husovy ulice

Středa 19. září 2012 - 17.00 hodin
LINE DANCE S LUCKY WHILE

Seminář s výukou country tanců
Sál Sokolovny Kojetín

Středa 19. září 2012 - 19.00 hodin
ZUMBA S GABČOU

Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Čtvrtek 20. září 2012 - 18.30 hodin
FITNESS DANCE + POSILOVÁNÍ S RADKOU

Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Čtvrtek 20. září 2012
POHYBOVÉ ODPOLEDNE NA DPS

Sportovní kolektivní hry pro seniory, osoby s tělesným 
postižením, osoby s chronickým onemocněním

i pro děti ze znevýhodněného prostředí
- klienty Centra sociálních služeb Kojetín

Pátek 21. září 2012 - celý den
DNES JEDU DO PRÁCE NA KOLE

NEBO JDU PĚŠKY

Sobota 22. září 2012 - 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH

DRUŽSTEV „O POHÁR MAJITELE
POHřEBNÍHO ÚSTAVU“

(areál Sokolovny Kojetín)

Úterý 25. září 2012
ZÁJEZD V RÁMCI REMINISCENCE SENIORŮ

do Příkaz u Olomouce do Hanáckého skanzenu
pro mobilní klienty Centra sociálních služeb Kojetín

Evropský týden mobility
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Pohybové, jazykové a taneční kurzy v Kojetíně

POHYBOVÉ KURZY
- TANEČKY PRO NEJMENŠÍ

(děti 3 - 5 let)
Každé pondělí od 16.30 do 17.30 hodin

sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín
- TANEČNÍ A POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA 

(děti 5 - 8 let)
Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin

sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín
Oba kroužky jsou vhodné pro rozvoj

pohybového aparátu a rytmického cítění.
Jsou zaměřené na koordinaci pohybů

a rytmů, správného držení těla (různé taneční 
styly, dětská zumba, dětský aerobik...)

Počet dětí omezen! Začíná se 10. září 2012!
Vstup: 50 Kč/1 hodina

cvičitelka: Radka Michálková, tel: 773040302

- ZUMBA
Každé pondělí od 19 do 20 hodin

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

- JÓGA
Každé úterý od 17 do 19 hodin,

Tělocvična 1. patro Sokolovny Kojetín
Permanentka: 400 Kč

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Alena Flegelová

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
ZDRAVOTNÍ

Každé úterý od 18 do 19 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 350 Kč

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
PRO POKROČILÉ

Každé úterý od 19 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 350 Kč

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

-  FITNESS DANCE + POSILOVÁNÍ
Každé úterý od 18.30 do 19.30 hodin

tělocvična ZŠ nám. Míru Kojetín
Vstup: 50 Kč/1 hodina

cvičitelka: Radka Michálková

- ZUMBA
Každá středa od 19 do 20 hodin

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

-  FITNESS DANCE + POSILOVÁNÍ
Každý čtvrtek od 18.30 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 50 Kč/hodina

Cvičitelka: Radka Michálková

TANEČNÍ KURZY
- TANEČNÍ PRO STUDENTY

GYMNÁZIA KOJETÍN
(i studenty jiných škol v okolí)

Každý čtvrtek od 17 do 19 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, cena: 600 Kč/1 účastník
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Každý čtvrtek od 19.30 do 21.30 hodin,

sál Sokolovny Kojetín, Cena: 600 Kč/1 účastník
(7 lekcí + závěrečná taneční).

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor Hanácká 

beseda při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 20 hodin,

Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina

LUCKY WHILE při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 17 hodin,

 Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

DIVADELNÍ SOUBOR
Divadelní soubor

Hanácká scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý od 18 hodin,

Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

UMĚLECKÝ SOUBOR
Tvůrčí skupina

Signál 64 při MěKS Kojetín
Pravidelné schůzky každý první pátek

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

PĚVECKÝ SOUBOR
Pěvecký soubor

Cantas při MěKS Kojetín
Pro všechny co rádi zpívají.

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

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Městské kulturní středisko

nám. Republiky 1033, Kojetín
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

JAZYKOVÉ KURZY
- JAZYK ANGLICKÝ

- Začátečníci
- Mírně pokročilí (2. ročník)

- Pokročilí (3. ročník)
- JAZYK NĚMECKÝ

- JAZYK RUSKÝ
- JAZYK FRANCOUZSKÝ

Přijďte na koncert Společná věc, 
můžete zde zažít krásu, tajemnost 
i hlubokou výpověď filmového pří-
běhu s všelidskými tématy. Obrazo-
vý doprovod v unikátní parabolické 
projekci vás provede nejen jemnos-
tí a barevností, ale i vzájemným 
lidským souzněním s krásou duše, 
a také se vydá na cestu do hlubo-
kého vesmíru. Ve skladbě Patria 
Deum lze zažít a vnímat úžasné, 
dosud málo známé záběry vesmír-
ných galaxií a hvězdokup. Vjem je 
umocněn rezonančními tóny Vod-
nářského zvonu, které, dle pozná-
ní dávných mistrů, znějí prostorem 
i námi a pomáhají harmonizovat 
celou bytost. Na závěr koncertu se 

Pozvánka na koncert Společná věc
můžete přijít podívat na Vodnářský 
zvon z blízka. Je potěšením i zážit-
kem vidět nádherný svět kapiček 
vody, které jsou obrazem jednotli-
vých hraných tónů.
Těším se již šestým rokem na vaši 
návštěvu.                 Tomáš Pfeiffer

Koncert se koná 4. října 2012
v 18.30 hodin v sále Sokolovny 
Městského kulturního střediska 

v Kojetíně.
Info na www.dub.cz.

Předprodej vstupenek:
e-shop www.dub.cz, VIC Kojetín.
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Rozhovor s Tomášem Klusem
Hvězdou letošních Kojetínských 
hodů byl bezesporu mladý pís-
ničkář a herec Tomáš Klus, kte-
rý před koncertem odpověděl na 
pár otázek.

Odkud jste k nám, Tomáši, při-
jel? 
Včera jsme koncertovali v Brně, na 
hradě Veveří, v rámci turné po čes-
kých a moravských hradech a zám-
cích. V pátek jsme byli na Open Air 
Festivalu v Panenském Týnci, léto 
je zkrátka náročné...

Co říkáte na fantastické zlato 
Davida Svobody na olympiádě 
v Londýně? 
V době, kdy jsem ještě v moderním 
pětiboji závodil, byl na Dukle mým 
tréninkovým partnerem, také začí-
nal nejdříve s plaváním jako já a až 
poté začal s moderním pětibojem. 
Zlatý úspěch přišel zrovna, když 
jsme koncertovali v Brně, na hradě 
Veveří, takže po skončení koncertu 
jsme jeho olympijské zlato oslavili 
společně s narozeninami Ewy Far-
né, která v Brně také koncertovala 
a samozřejmě i s dalšími kamarády 
z jiných kapel, jako např. No Name, 
MIG21, Buty a Visací zámek.

Vidím, že máte zraněnou ruku, 
neovlivní to nějak Váš koncert?
Ne, koncert ne, ale musím se pře-
dem omluvit svým fanouškům, že 
dnes neproběhne po skončení kon-
certu autogramiáda, ale focení ur-
čitě bude.

Viděli jsme, že neustále koncer-
tujete. Jde dohromady hudební-
kova kariéra se studiem tolik ča-
sově náročné školy, jakou praž-
ská DAMU je?
Já v současné době píši diplomovou 
práci na téma „Pět let mé existence 
díky DAMU“, tudíž vlastně již finišu-
ji. Nechtěl jsem, aby má diplomová 
práce byla jen formalitou, jak mi to 
mnozí radili, takže si na ní dávám 
záležet. Snažím se tam vystihnout 
vše, co mě během studia ovlivnilo. 

DAMU je škola, na kterou se vět-
šinou uchazeči připravují poměr-
ně horlivě a dlouho dopředu. Vy 
jste to měl naprosto odlišně… 
Mám pocit, že DAMU je potřeba 
brát jako „výlet“. DAMU nemůžeš 
brát vážně…  A navíc, když člověk 
něco moc chce (jako např. právě 
studium na DAMU), tak to nevyjde. 
Já jsem si dal přihlášku na DAMU 
víceméně z legrace, bral jsem to 
jako možný únik ze střední školy, 
kde jsem svou nespokojenost s je-
jím vedením vyjadřoval ve školním 
satirickém časopise, jehož jsem 
byl autorem. Další výhodou DAMU 
bylo, že tam mohl člověk podat při-
hlášku ještě před maturitou a pří-
padně se tam i bez maturity dostat. 
Já vlastně ani nevěděl, jak se na 
talentovky připravit. Nikdo z mé ro-
diny hercem nikdy nebyl. Naprosto 
jsem netušil, co to znamená „připra-
vit si monolog“, a tak z toho vzešlo 
spíše recitování uměleckého textu. 
Při druhém monologu jsem si přijí-
mací komisi představil jako herce 
štamgasty v hospůdce, jejíž já byl 
hospodský. Nadával jsem jim, pro-
tože jsem chtěl být také hercem. 
Zaujalo to i mé pozdější spolužáky 
z vyšších ročníků, kteří přijímačkám 
přihlíželi. Po přijímačkách za mnou 
přišla paní Adamová a řekla mi, ať 
nepočítám s tím, že mně vezmou, 
že takové blbečky na DAMU nepři-
jímají…

Ale nakonec vás přijali…
Ano. Ona samotná paní Adamová 
určitě patří mezi lidi, kteří mě bě-
hem studia velmi ovlivnili. Do třetí-
ho ročníku jsem s ní strašně válčil. 
Celkově se to vlastně zlomilo až po 
Tartuffovi (absolventské představe-
ní ve 3. ročníku), kdy po jeho skon-

čení mě paní Adamová pozvala na 
víno a řekla mi, že je strašně ráda, 
že se ve mně při přijímačkách splet-
la. To pro mě byla naprostá bomba. 
Vzpomínám si, že mi z toho i na-
skočila husí kůže.

Ve Vašem datu narození je spous-
ta pětek (15. 5. 1986 v 15.15 ho-
din), je to pro Vás nějaké magic-
ké číslo?
Podle numerologie je číslo pět sym-
bolem vášně, vůle, citové hloubky, 
kontaktu s lidmi, neklidné duše, 
potřeby svobody a schopnosti se 
prosadit. 
Paradoxně pětka není mým oblí-
beným číslem, mám raději šestku 
a osmičku. Ale ta charakteristika 
celkem sedí.

Vaše texty jsou krásné hlavně 
tím, že si úžasně hrajete se slovy, 
pocity, písničky mají své příběhy, 
něco jimi sdělujete, vyjadřujete. 
Dalším takovým úkazem na čes-
ké hudební scéně je např. skupi-
na Kryštof, jejíž texty jsou taky 
nádherné.
S Richardem Krajčem jsme právě 
nazpívali písničku na nové album 
skupiny Kryštof, které by mělo vyjít 
na podzim, je to pomalá písnička, 
takový „doják“, tak se máte určitě 
na co těšit.

Děkujeme za rozhovor a ať se 
Vám i nadále daří.

Milan Ligač, Ilona Kapounová

☺TANEČKY PRO NEJMENŠÍ
(děti 3 - 5 let)

Každé pondělí od 16.30 do 17.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín

☺TANEČNÍ A POHYBOVÁ
PŘÍPRAVKA (děti 5 - 8 let)

Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín

Oba kroužky jsou vhodné pro rozvoj
pohybového aparátu a rytmického

cítění. Jsou zaměřené na koordinaci 
pohybů a rytmů, správného držení těla

(různé taneční styly, dětská zumba,
dětský aerobik...)

Počet dětí omezen!
Začíná se 10. září 2012!

cvičitelka: Radka Michálková
telefon: 773040302
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Centrum sociálních služeb informuje

Zelené potraviny 
budiž ti lékem...

V úterý 10. července 2012 se ve 
víceúčelové klubovně sešlo hned 
dvanáct zájemců z řad starších  
i mladších seniorů - klientů CSS, 
aby si poslechli zajímavé informace  
o novém přístupu k léčení dnes již 
běžných nemocí jako jsou cukrov-
ka, artritida, osteoporóza, vysoký 
krevní tlak, cholesterol apod. Tak-
též zájemci o zlepšení své fyzické 
a duševní kondice si přišli na své  
a dověděli se a zároveň ochutnali tzv. 
„zelené potraviny“, které jim mohou 

Vítání léta 
Ani letošní rok jsme si nenechali 
ujít příležitost k přivítání tak krás-
ného ročního období, jakým je léto. 
Uskutečnilo se v pondělí 25. června 
2012 a bylo to setkání opět veselé, 
program byl opravdu nabitý a pes-
trý a věříme, že všechny přítomné 
pobavil a pomohl jim odpoutat se 
o vlastních každodenních starostí, 
problémů a smutků. 
Po úvodním přivítání ředitelkou 
Blankou Laboňovou se na podiu ob-
jevily rozzářené oči těch nejmenších 
návštěvníků kojetínské Mateřské 
školy v Hanusíkově ulici. Učitelky si 
pro naše seniory připravily společně 
s dětmi z oddělení Srdíček hezké 
pásmo básniček a tanečků. Ještě 
děti nestihly ze sálu odejít a už nám 
na pódium nastupovali  mladí uměl-
ci z Dechového orchestru Základní 
umělecké školy v Kojetíně pod ve-
dením pana učitele Žabenského. 
Předvedli všem přítomným ukáz-
ku ze svých nacvičených skladeb 
a v doprovodu dvou mladých usmě-
vavých zpěvaček dokázali rozezpí-
vat vděčné obecenstvo. Po malé 
přestávce na občerstvení a popo-

vídání si přišlo na řadu vystoupení 
mladých Hanáků a Hanaček, kteří 
nás pod vedením Kateřiny Krčma-
řové a Hany Dvouleté přesvědčili 
o tom, že tradice Hanáckého náro-
dopisného souboru v Kojetíně není 
ztracená, a že současní Hanáci mají 
své nadějné nástupce. Po chvilce 
volné zábavy zaplnili pódium čle-
nové souboru Lucky While, které 
jsme na opakované žádosti našich 
pravidelných návštěvníků opět po-
zvali, aby předvedli ukázku ze svých 
zajímavých tanců. Tentokrát to byly 
tance mexické. I když jeden z nich 
měl připomínat tanec čarodějnic, ta-
nečnice se po parketu pohybovaly 
jako víly a všichni členové souboru 
opět sklidili uznání v řadách diváků. 
Už plakáty, které zvaly na tuto akci 

avizovaly, že na přítomné čeká malé 
překvapení. Toho se všichni dočkali 
v podobě hudebního vystoupení, kdy 
za doprovodu kytary, pod společným 
názvem „Fčelky“, a ve vlastnoručně 
vyrobených slušivých tričkách, všem 
zazpívaly pracovnice CSS Kojetín, 
p. o. několik hudebních šlágrů. Po 
celé odpoledne byly přestávky vy-
plněny opět hudebním doprovodem 
pana Přikryla.
Celé setkání se ukázalo jako velmi 
zdařilé. Spokojenost se dala číst na 
tvářích jak účinkujících, tak všech 89 
diváků. A věříme, že stejně zábavná 
bude pro všechny i připravovaná 
akce na měsíc říjen, kdy oslavíme 
Den seniorů. Ještě jednou všem 
účinkujícím děkujeme za hezká vy-
stoupení.            Andrea Hrdličková

napomoci v léčbě výše uvedených 
chorob. Cílem přednášky bylo vy-
zdvihnout důležitost zdraví člově-
ka, ať už po psychické, tak duševní 
stránce. Připomenout, že člověk je 
součástí přírody, příroda nás vybavila 
ochranou proti nemocem = imunitou. 
Tu je třeba stále podporovat a udržo-
vat v dobré kondici. To se nám může 
podařit právě díky konzumaci tzv. ze-
lených potravin. Řeč byla o mladém 
naklíčeném ječmeni a sladkovodní 
řase chlorelle, které mohou člověku 
napomoci při řešení různých zdravot-
ních potíží. Jsou to zcela přírodní léky, 
které nezatěžují tělo a nemají nežá-
doucí vedlejší účinky. Paní Hloušková 

a paní Kadlčíková, které jsou odbor-
nými poradkyněmi v oblasti zelených 
potravin, s sebou též přivedly „paci-
enty“, kteří zelené potraviny již ně-
jaký čas užívají, aby i oni pohovořili  
o svých vlastních zkušenostech s tě-
mito přípravky. V průběhu přednášky 
byl každému změřen krevní tlak a 
všichni měli možnost ochutnat zmi-
ňované potraviny. Někteří z přítom-
ných se rozhodli taktéž prezentované 
výrobky na vlastní kůži vyzkoušet. 
Doufáme, že přednáška přispěla 
k rozšíření znalostí přítomných v ob-
lasti možnosti léčby dnes už civilizač-
ních chorob. 

Andrea Hrdličková

Poradna o zdraví
 
V pátek  3. srpna 2012 se na DPS J. 
Peštuky a ve víceúčelové klubovně 
na DPS E. Beneše sešlo na dvou 
přednáškách celkem 23 seniorů, 
aby si poslechli povídání o zdraví 
zaměřené nejen na obecně známé 
informace týkající se důležitosti po-
hybu, pitného režimu, zdravé výži-

vy, obsahu vitamínů, minerálů, tuků 
a cukrů v potravinách apod., ale 
především na skutečnosti týkající 
se inkontinence. Tato problematika 
se dnes zdaleka netýká pouze se-
niorů, jak by se mohlo na první do-
jem zdát, ale též mladé generace 
(např. žen po porodu). Celou před-
nášku si pro naše klienty připravily 
Šárka Adamcová - odborný konzul-
tant pořádající firmy Kimberly Clark  

s. r. o. společně s Vlastou Strašáko-
vou  - obchodní reprezentantkou.
Jak vyplývá ze zveřejněných celo-
světových studií, inkontinencí trpí 
76 % žen, 24 % mužů, tzn. 670 tis. 
osob v ČR a 5 - 8 % světové po-
pulace.
Je to problém,  za který se není tře-
ba stydět. Je třeba ho co nejdříve 
řešit. A též mu preventivně před-
cházet. Co se týče prevence, byly 
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Připravujeme Evropský 
týden mobility

V letošním roce se město Kojetín 
a s ním i naše organizace již po 
čtvrté zapojují do podzimní celoev-
ropské akce „Evropský týden mo-
bility“, která má pro rok 2012 téma 
„Pohyb správným směrem“. Nedíl-
nou součástí tohoto projektu bude 
opět „Evropský den bez aut.“
Evropský týden mobility je kampaň 
pro občany měst a obcí, která má 
za cíl upozornit na problémy se 
stále narůstající automobilovou 
dopravou a zároveň nabídnout 
možnosti a výhody alternativních 

Centrum sociálních služeb informuje
doporučeny např. Kegelovy  cvi-
ky, které byly přednášející Šárkou 
Adamcovou názorně předvedeny  
a každý ze zúčastněných je obdržel 
názorně vyobrazeny na informač-
ních letácích. Pokud už ke zhorše-
ní zdravotního stavu v této oblasti 
dojde, není třeba věšet hlavu. Ke 
zlepšení je možné dojít minimálně 
dvěma způsoby, a to pomocí ope-
race (i jen v lokální anestezii) nebo 
hormonální léčbou. Ve všech pří-
padech jsou na trhu pro pacienty 
k dispozici kompenzační pomůcky 
(inkontinenční vložky). O jejich dru-
zích, rozlišení a způsobech použití 
byli návštěvníci přednášky podrob-
něji poučeni. 
Každý z přítomných si mohl vzor-

ky absorpčních pomůcek odnést 
s sebou a v klidu domova si je vy-
zkoušet. Stejně tak každý obdržel 
praktický dárek a během přednáš-
ky se podávalo malé občerstvení. 
Vzorky pomůcek zůstaly k dispozi-
ci i na DPS u pečovatelek, na kte-
ré se může každý z obyvatel DPS 
s důvěrou obrátit o radu a pomoc 
při pořízení těchto pomůcek.
Po každé z obou přednášek násle-
dovaly mnohé osobní konzultace  
s přednášející, která jim ochotně 
poskytla potřebné informace.
Věříme, že tato přednáška byla 
přínosnou pro každého, kdo se se 
svým problémem doposud skrýval 
a nechtěl jej řešit. Stejně tak i pro 
ty, kteří tuto nemilou zdravotní in-

dispozici již začali řešit. 
Setkání bylo ukončeno milým slo-
vem o potřebě nejen fyzického 
zdraví, ale o potřebě udržování 
duševní pohody, která k dobré fy-
zické kondici neodmyslitelně patří. 
A jedním z pravidel, které si mohli 
přítomní odnést s sebou domů bylo 
toto: „Jen vyrovnaný člověk může 
být šťastný. Vyžeňte špatnou ná-
ladu a podrážděnost ze své mysli. 
Realita se nezmění, Váš pohled na 
ni ano.“
Ještě jednou tímto děkujeme paní 
Adamcové a paní Strašákové za 
velmi přínosné a citlivé povídání  
o tak intimním problému jakým in-
kontinence je.

Andrea Hrdličková

Letní grilování

V letních měsících jsme se rozhodli 
využít krásného počasí a uspořáda-
li malé setkání s obyvateli DPS pod 
širým nebem. Sešli jsme se ve dvou 
skupinách, první posezení se kona-
lo 7. srpna 2012 na DPS St. Masára 
a druhé se konalo 9. srpna 2012 na 
DPS J. Peštuky. V obou případech 
jsme využili příjemného venkovního 
prostředí v altáncích přiléhajících 
k jednotlivým DPS. 
Všem zúčastněným bylo zajištěno 
občerstvení - špekáček. Grilování 
obstaral náš příznivec Jan Dobrov-
ský. Stejně tak nám zapůjčil vlast-
ní gril a poskytl výbornou zeleninu 
z vlastní zahrádky.
Aby nebylo posezení jen o jídle  

a povídání, všichni jsme si společně 
zazpívali při kytaře písničky známé  
i  písničky dávno zapomenuté. Ná-
lada byla na obou setkáních výbor-
ná, ukázalo se, že jsou mezi seniory 
velmi dobří zpěváci i hudebníci, což 
dokazuje např. pan Smažinka, kte-
rý nám hrou na vlastní kytaru připo-
mněl texty již dávno zapomenutých 
vodáckých šlágrů. Stejně tak paní 
Pivná a pan Kunc hravě zvládli za-

zpívat tolik oblíbenou písničku Plují 
lodi do Trijany.
Obě akce se velmi vydařily, počasí 
nám přálo a fakt, že jsme se roz-
cházeli až v pozdních odpoledních 
hodinách svědčí o tom, že takovéto 
hudební setkání se zcela jistě neu-
skutečnilo naposled.
Spokojenost bylo možné číst ve 
tvářích všech 42 účastníků.

Andrea Hrdličková

druhů dopravy. 
Kdo by nechtěl žít ve městě s čis-
tým ovzduším, bez hluku, kde se 
všude snadno kamkoli dostane?  
V mnohých evropských městech 
už dnes můžeme vidět, že prostor 
v ulicích patří nejen autům, ale 
také chodcům, cyklistům a veřejné 
dopravě.
Organizace Centrum sociálních 
služeb Kojetín, p. o. si v rámci toho-
to projektu  připravila pro své mo-
bilnější klienty výlet do Kroměříže 
na Dopravní hřiště, kde pro účast-
níky je připravena beseda o cho-
vání se v dopravním provozu, dále 
je připraven zájezd (v rámci remi-
niscence seniorů) do Příkaz u Olo-

mouce do Hanáckého skanzenu, 
jedno odpoledne bude věnováno 
kolektivním hrám a ve spolupráci  
s Městkou knihovnou MěKS Kojetín 
je připravena beseda nad knihami  
o cestování pod názvem „S humo-
rem na cestách“ (určeno  pro se-
niory, osoby s tělesným postižení, 
osoby s chronickým onemocně-
ním). 
Naše organizace na tuto akci zís-
kala finanční příspěvek od Města 
Kojetína a také sponzorský dar, 
který nám pomohla získat Milada 
Šigutová, oblastní ředitelka poboč-
kové sítě oblasti Olomoucko Čes-
ké spořitelny a. s.                   

LaB
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Církev Československá husitská

2. 9. 2012 (neděle)
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce v sále Obecního domu

2. 9., 9. 9.,16. 9., 23. 9. a 30. 9. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

4. 9. 2012 (úterý)
Biblická hodina

od 15.00 hodin ve společenské místnosti  DS Tovačov

5. 9., 12. 9., 19. 9. a 26. 9. 2012 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

16. 9. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v Obřadní síni Obecního úřadu

20. 9.* a 27. 9. 2012 (čtvrtek)
Biblická hodina

od 18.00 hodin na faře

Další možnosti setkání:
- tradiční „Biblické hodiny“ budou pokračovat každý čtvrtek od 18.00 hodin na faře  

(v Husově ul. 769, kancelář v přízemí). Začátek - ode dne vyhlášení*.

- V průběhu září opět začnou hodiny „Duchovní výchovy“ ve školách. Letos pravděpodobně  
na ZŠ nám. Míru a ZŠ Sladovní ul. Termíny budou upřesněny. Hodiny povede br. kazatel Jiří Pleva.

- V září také pokračují každé úterý odpoledne (od 17.00 hodin) pravidelné hodiny „Jógy“ 
(Paramhans svámí Mahéšvaránanda - Jóga v denním životě), které i letos povede Alena Flegelová  

(malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín, zřizovatelem kurzu je MĚKS)

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

V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti. 
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.

Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.

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

Program setkání v září 2012
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV

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

Ze sportu
Kanoistické závody 
v Trenčíně 
Kojetínští kanoisté oslavili začátek 
prázdnin medailovými úspěchy. 
Zúčastnili se závodů ve dnech 30. 
června a 1. česrvence 2012 v dnes 
již zahraničním Trenčíně, kde byli 
pozváni tamním kanoistickým od-
dílem.

Kanoisté měli tak možnost zjistit 
jak se jezdí závody na Slovensku. 
Počasí se vydařilo a naši závodní-
ci přivezli domů opět cenné kovy, o 
které se zasloužili svým závodním 
úsilím.

Markéta Úlehlová:
- 1. místo - MK1 benjamínky  

na 2 000 m (sobota),
- 1. místo - MK1 benjamínky  

na 2 000 m (neděle),

Lucie Večerková:
- 3. místo - MK1 benjamínky  

na 2 000 m (sobota),
- 2. místo - MK1 benjamínky  

na 2 000 m (neděle),
Anna Hrabalová:
- 3. místo - MK1 benjamínky  

na 2 000 m (sobota),
Hrabalová - Úlehlová:
- 4. místo - K2 benjamínky  

na 2 000 m,
Ondřej Zendulka:
- 1. místo - MK1 benjamínci  

na 2 000 m (sobota),
- 1. místo - MK1 benjamínci  

na 2 000 m (neděle),
David Pechar:
- 8. místo - MK1 benjamínci  

na 2 000 m,
Jiří Novotný:
- 16. místo - MK1 benjamínci  

na 2 000 m (sobota),
Miroslav Kapoun:

- 17. místo - MK1 benjamínci  
na 2 000 m (sobota),

Pechar - Zendulka:
- 8. místo - K2 benjamínci  

na 2 000 m. 

Pro nejmladší závodníky do 8 let 
byl vypsaný zvláštní závod pod ná-
zvem KRPEC cup.
Nejmladší kojetínský závodník Mar-
tin Nosek v něm obsadil 8. místo na 
200 m.                                     -JÚ -
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Petr Válek - úspěšný kajakář, 
skvělý trenér, člen posádky vete-
ránů na dračí lodi. Šestinásobný 
mistr, několikanásobný vicemistr 
České republiky, třetí na Meziná-
rodní regatě v Praze a  stříbrný ze 
závodů v Tampa Bay v USA.

Ahoj!
Hoj...
Jak jste se dostal ke kanoistice, 
kdo Vás k ní přivedl?
Tak ke kanoistice jsem měl velký 
štěstí, protože jsme měli vlastní loď 
- cesťáka a už jako malý děcko jsme 
jezdili na Břehuli stanovat. Ale závod-
ně jsem do loděnice přišel normálně 
v náboru, který dělal pan Prokeš 
(Ždirba se mu říkalo). Jezdili jsme na 
pramicích ve dvaceti lidech a z toho 
nás tady zůstalo asi šest a pak jsem 
přešel na kajak. Takže ve 12 letech 
jsem začal pádlovat na kajaku. 
A jak dlouho jste se tomuto sportu 
věnoval? Protože Vy jste závodil, 
poté i trénoval.
No, já když jsem trénoval, tak jsem 
u toho i závodil. S trénováním jsem 
skončil asi ve 33 letech, takže 21 let 
jsem se věnoval kanoistice.
Kdo Vás tady v Kojetíně trénoval?
Tady bylo určité bezvládí. Kanoisti 

Mistrovství České 
republiky Račice 
26. - 29. 7. 2012
V červenci, kdy si ostatní děti užíva-
jí prázdnin, kojetínští kanoisté pilně 
trénovali a připravovali se na důle-
žité závody, které jsou vyvrcholením 
závodní sezony. Příprava, píle a úsilí 
získat cenné kovy pro domácí oddíl 
naši závodníci zúročili na maximum 
a dosáhli tak velkých úspěchů. 
Celkem závodníci  získali 17 medailí, 
z toho dvanáct zlatých, dvě stříbrné 
a tři bronzové. Z dvanácti titulů mi-
strů České republiky se tak můžou 
těšit závodníci Anna Marie Hrabalo-
vá, Markéta Úlehlová, David Pechar 
a Ondřej Zendulka.
Výsledky:
Anna Marie Hrabalová:
- MK1 benjamínky, r. 2001: 200 m - 

3. místo, 500 m - 3. místo,
Markéta Úlehlová:
- MK1 benjamínky, r. 2003: 200 m - 

1. místo, 500 m - 1. místo,

Úlehlová - Hrabalová:
- K2 benjamínky: 200 m - 1. místo, 

500 m - 2. místo,
Veronika Zemanová:
- MK1  benjamínky, r. 2003: 200 m 

- 5. místo, 500 m - 6. místo (první 
závody),

David Pechar:
- MK1 benjamínci, r. 2001: 200 m - 

1. místo, 500 m - 1. místo,
Ondřej Zendulka:
- MK1 benjamínci, r. 2002: 200 m - 

1. místo, 500 m - 1. místo,
Zendulka - Pechar:
- K2 benjamínci: 200 m - 1. místo, 

500 m - 1. místo,
Jiří Novotný:

- MK1 benjamínci, r. 2003: 200 m - 
6. místo, 500 m - 5. místo,

Michaela Rozsívalová:
- K1 žačky: 200 m - 7. místo v rozjížď-

ce, 500 m - 8. místo v rozjížďce
Nikola Malá:
- C1 žačky: 200 m - 4. místo, 500 

m - 3. místo - první závody, které 
jela na kanoi společně s doros-
tenkami,

Antonín Hrabal:
- C1 žáci: 200 m - 7. místo v roz-

jížďce, 1 000 m - 7. místo v roz-
jížďce,

Hrabal - Malá:
- C2 žáci: 500 m - 6. místo v roz-

jížďce.

měli trenéra Miru Polišenského. Mě 
učili jezdit takový jména, to si bude 
málokdo pamatovat. Na deblkaja-
ku mě naučil pádlovat nějaký pan 
Suchomel, Franta Malovaný a učili 
mě taky Laďa Jež a Franta Šoustal  
a hodně i Zdeněk Hájek. 
Vzpomenete si na kluky a holky, 
co tu s Vámi jezdili a trénovali? 
No tak my jsme byli takový dvě party. 
Napřed nás tu bylo hodně, kajakářů 
i kanoistů a těsně ve starším doros-
tu jsme tu zůstali jenom tři. Pak kluci 
odešli na vojnu a zůstal jsem tu úpl-
ně sám, nejezdil nikdo. 
A potkáváte se s kluky někdy?
Jo potkáváme se pořád a vzpomíná-
me na to v dobrým, protože z kano-
istiky, kdo není olympijský vítěz, tak 
toho moc nemá, ale za to má spous-
tu kamarádů. 
Jak byste srovnal tehdejší úroveň 
kanoistiky s tou dnešní? 
V dnešní době jsou jinší lodě a pádla 
a to o hodně, protože dřív bylo víc 
typů pádel, protože byla rovná, kla-
sická pádla, pak byly tzv. maďary - to 
byly kapky, těch bylo ale víc druhů. 
Teď jsou pádla skoro stejný. Je mezi 
tím jen malý rozdíl, ale forma a tvar 
pádel je jiná než kdysi. Toto hodně 
prospělo kanoistice, myslím, že s no-

vým pádlem je jednodušší pádlovat, 
protože samo klade odpor, kdežto 
tamto pádlo se muselo umět dát do 
vody, aby ten odpor byl co nejmenší. 
Lodě, tak to je úplná revoluce. Tré-
ninkové plány se nezměnily, naopak, 
myslím, že my jsme toho trénovali 
více, protože teď se přišlo na to, že 
je lepší jezdit menší objemy, ale in-
tenzivněji, aby se ten organismus 
nepřetěžoval. To je ten podstatný 
rozdíl. 
Chtěla bych se zeptat, jestli se 
změnily závodní tratě nebo se jez-
dí stejné - 1000 m 500 m 200 m, 
dlouhé tratě, maraton?
Tak toto se změnilo zásadně. Dřív, 
když mládež jezdila, tak rozhodčí 
ohlídali počet jejich startů a nemohli 
se ostaršit. Děcka nejezdila sprinty, 

rok 1973 - K4 na mčssr 
(Souček, Válek, Šafek, Kopecký)

- JÚ -
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ale jen dvoukilák. Nejezdila se dvou-
stovka, ale třístovka. A tratě, to co se 
jezdilo, se hlavně přizpůsobilo tomu, 
co se jezdilo na olympiádě. Dřív bylo 
i více mládeže, takže děcka si mu-
sela vyjet start na přebory republiky. 
Byly kvalifikační závody nebo krajské 
nebo okresní a tam se kvalifikovali  
a jen ti kvalifikovaní pak mohli star-
tovat na mistrovství České republiky. 
Dneska je tam každý.
Jezdil se tedy jen dvoukilák?
Ne, děti jezdily i 3000 m a 5000 m 
a ty starší potom 10 km.
Myslíte si, že je lepší, když jsou 
benjamínci rozdělení podle data 
narození do finále a jedou hned  
o medaile nebo je lepší, aby si to 
celý ročník rozdal na dvoukilome-
trové trati? 
Jo, myslím si, že je dobrý nápad, aby 
jezdili rovnou o medaile, protože oni 
potřebují nějakou motivaci, ale ne-
myslím si, že je dobrý, aby závodili 

tak brzo. Líbilo se mi, jak měli na zá-
vodech i plavání a běh, ten trojboj, 
protože když děcka začnou takhle 
brzo závodit (dřív to bylo jen od žác-
tva, kategorie benjamínků vůbec ne-
byly), tak  se brzo unaví a v 15 letech 
odejdou od kanoistiky a nikdy už se 
k ní nevrátí. Teď je ještě možnost, že 
přejdou na ty dračí lodě. 
Když jsem se dívala do startovní 
listiny, tak na MČR startovaly roč-
níky 2004 a 2005, což znamená 
děti ve věku 7 a 8 let. Co si o tom 
myslíte?
Chápu, že je důležité ty děti v mladým 
věku stahovat k vodě, jinak je sebe-
rou ostatní sporty, ale dá se to dělat 
jinak. Dřív se hrály bahenní bitvy, 
mela, stavěly se různé opičí dráhy.  
A postupně z těch her děti přecháze-
ly na nějaké pravidelné tréninky. Na-
před začínaly s vodní turistikou, jez-
dily na tábory. Měly by ty děti umět 
všechno. Umět jezdit na kajaku i na 
kanoi a postupně přecházet na závo-
dy. Myslím ale, že závodů je moc. To 
teď vidím jako největší chybu. Je jich 
moc v té jedné sezóně. Kdyby měly 
4 - 5 závodů za sezónu, bohatě by 
jim to stačilo. 
Takže jste pro trénink hrou?
Ano, hrát míčové hry, hrát hon na liš-
ku a různé hry. Dřív se na tréninku 
nebo na závodech nesmělo plavat 
a bylo to i oficiální, že plavání moc 
vysiluje, takže by nám nezbyly síly 
na pádlovaní. I když teď je to jinak. 
Třeba v Budapešti v Maďarsku je  

u každé školy bazén a děcka chodí 
hlavně plavat a proto jsou tak dob-
ří. A posilují vlastní vahou a to je  
u nás další nešvar, protože se posilu-
je s činkami a ta mládež by to nemě-
la dělat, potom se zmenšuje rozsah 
kloubní pohyblivosti a ztrácí se i cit 
pro vodu. 
Vraťme se k Vám. Co Váš největší 
úspěch? 
Pro mě má největší cenu, že jsme 
zajeli třetí místo na Mezinárodní re-
gatě v Praze a taky zlaté, stříbrné, 
bronzové medaile z mistrovství re-
publiky a ze štafety na čtyřkajaku 
a teď jezdím dračí lodě a úspěchy 
jsou i v té kategorii veteránů, Nedá 
se to ani všechno povzpomínat, ale 
největší úspěch veteránů je z Tampy 
z Ameriky, kde jsme získali stříbro.
Co říkáte na úspěchy kojetínských 
kajakářů a kajakářek?
Tak je to super, ale chce to vylepšit tu 
techniku a pak budou výsledky. Chce 
to vytrvalost v  tréninku a trpělivost. 
Zlepšení nepřichází ihned. 
Napřed rychlostní kanoistika, po-
tom dračí lodě. Plánujete něco 
dalšího? Slalom, veslování?
Né to né (smích). Já jsem strašně 
shnilý. Dračí lodě dělám hlavně pro 
radost, ale když občas vyhrabu staré 
fotky z kanoistiky, tak zavzpomínám. 
Ty vzpomínky zůstanou.
Děkuji za rozhovor a hodně dal-
ších úspěchů.
Děkuji a ahoj.

Petra Procházková

Koncert pořadatelů
Úspěšně skončil již šestý ročník 
Festivalu Draci na Hané, Dračí 
Morava 2012. Nejen nádherné po-
časí,ale také skvělé zázemí, které 
pro všechny účastníky připravili po-
řadatelé přispělo ke spokojenosti  
a pohodě téměř třicet posádek dra-
čích lodí, jejich příznivců a diváků.
Na přípravách se kromě výboru KO 
podílely všechny posádky Kanoisti-

ky Kojetín, oddíl rychlostních káno-
istů, rodiče a příznivci. Celé závody 
po oba dny skvěle moderoval Lukáš 
Kobza z Radia Haná za vydatné po-
moci jedné z modrých dračic Aleny 
Zicháčkové. Na sobotní „dragonpár-
ty“ mohlo být podle našich odhadů 
až 1500 dobře se bavících a prak-
ticky bez front spokojených návštěv-
níků.
V neděli  od počátku programu při-
jeli natáčet tento nádherný festival 
redaktoři Ostravského studia České 
televize, takže se máme na co těšit 
minimálně ve „Sportu v regionech“-
Kdy to bylo a vše ostatní se dozvíte 
na www.kanoistika.estranky.cz).
O skvělých výkonech a vyrovna-
nosti posádek svědčí to, že dvakrát 
jsme museli vyhlásit mrtvý závod.
Ve stanovení pořadí bychom bez 
cílové kamery pořadí neurčili.

Tak ještě jednou dík všem posád-
kám za skvělé výkony, pořadatelům 
za připravenost a divákům za po-
vzbuzování. Všichni se těšíme na 
další, v pořadí již 7. ročník tohoto 
oblíbeného festivalu.

Výsledky:
Konečné pořadí GP - 200 m:
1. Dračí dech Hranice, 
2. Krutipádla, 
3. Spinning&Fitness Brno,
4. Akord,
5. Draci z Pryglu.
Konečné pořadí škol 200 m:
1. Mystic Dragons, 
2. Dezoláti GKJ,
3. Mix Gympláků.
Konečné pořadí dračic 200 m:
1. Heparinky, 
2. Hraďačky,
3. Dračice z radnice.

Rok 1975 s Jirkou Klimentem
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TJ Sokol Kojetín, oddíl volejbalu 
zve všechny na

volejbalový turnaj 
smíšených družstev 

„O POHÁR MAJITELE 
POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“

v sobotu 22. září 2012  
od 9 hodin

zahrada Sokolovny Kojetín

Startují amatérští hráči,
v každém družstvu musí být
 na hřišti minimálně dvě ženy

Bližší informace a přihlášky:
Zdeněk Novák,

 telefon: 604 381 159,
 e-mail: zdenek.baca@atlas.cz

Volejbalový turnaj 
O Hanácké vdolek

V měsíci srpnu pořádal TJ 
Sokol Kojetín - oddíl volejbalu 
dva  turnaje které jsou oblíbené 
u mnoha družstev. Prvním turnajem 
byl pro družstva žen a juniorek  
turnaj s názvem O Hanácké vdolek. 
Turnaj byl pořádín za krásného 
letního počasí v sobotu 4. srpna 
2012, letošního VI. ročníku se 
zúčastnilo patnáct družstev z celé 
Moravy. Mimo krajská družstva 
hrála na turnaji také ta extraligová 

Ze sportu

- a sice: SK UP Olomouc,TJ Sokol 
Šternberk, TJ Ostrava, VK KP Brno 
- juniorky a další. Družstva byla 
rozdělena do dvou výkonnostních 
tříd. V první třídě bylo po bojích 
konečné pořadí  takové: 
1. SK UP Olomouc, 
2. TJ Sokol Šternberk ,
3. TJ Ostrava.
Ve  druhé třídě nsledující:
1. TJ Sokol Brno - Juliánov (Blizny), 
2. Juniorky TJ Ostrava, 
3. Juniorky VK KP Brno.
Domácí družstvo žen sice nehrálo 
špatně, ale nepodařilo se mu 
postoupit ze skupiny do další fáze 
turnaje. Snad příště to vyjde. Všichni 

Mužské volejbalové 
turnaje

Týden po turnaji žen byl již 
každoročně uspořádán druhý turnaj 
určený pro muže a juniory. Hrál se 
již XXXV. ročník Turnaje Střední 
Moravy a VI. ročník Memoriálu 
Michala Staňka. Na hodovou sobotu 
11. srpna 2012 se do Kojetína sjelo 
šestnáct družstev z Čech, Moravy  
a Slovenska. I v tomto turnaji 

účastníci turnaje byli spokojeni  
s turnajem a hlavně s počasím, 
které turnaji přálo. Doufejme, že se 
i příští rok do Kojetína sjede tolik 
družstev, jako tomu bylo letos.   

ZN

se hrálo ve dvou výkonnostních 
třídách. V první třídě ve finále zvítězil 
Havířov, druhá příčka připadla 
Nitře, na třetím místě se umístilo 
Staré Město a čtvrté - bramborové 
skončilo domácí družstvo hrající pod 
názvem Voleyball country Kojetín 
(družstvo složené z kojetínských 
krajánků). Ve druhé třídě bylo pořadí 
následující: 1. Našrot (Přerov),  
2. Štětky (Štěpánov), 3. Svitavy a na 
4. Kojetín 600 složený z kojetínských 
hráčů (čílovka 600 symbolizovala 
celkovou váhu družstva). Turnajem 
nás sice provázela nepřízeň počasí, 
kdy i během turnaje muselo být 
několik přestávek kvůli dešti, 
nicméně nakonec se podařila dohrát 
všechna utkání, včetně finálového  
a kolem 18. hodiny jsme znali vítěze. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu 
turnaje.                                         ZN

Konečné pořadí FUN 200 m:
  1. 7. rota, 
  2. IP FITNESS KROMĚŘÍŽ,
  3. Pobřežní hlídka,
  4. Přerovští Kapříci,
  5. Košík,
  6. HYBRID dragons,
  7. Sokol,
  8. Hasiči z Lobodic,
  9. U9-Uhřičice B,
10. Nautilus,
11. ODS,
12. Dračí zdech Vitčice,
13. Hraďáci,
14. - 15. Maníci,
14. - 15. Smotaná Hadice,
16. Vrahovická sací jednotka,
17. Pod vlivem,

18. Zlatá loď,
19. ČSSD.
Konečné pořadí GP 1000 m:
1. Dragon Force Přerov,
2. Spinning&Fitness Brno,
3. Akord,
4. Krutipádla,
5. Dračí dechHranice,
6. Draci z Pryglu.

Konečné pořadí Fun, Školy,  
Dračice 1000 m:
1. Sokol,
2. U9-Uhřičice B,
3. Pobřežní hlídka,
1. 7. rota,
2. HYBRID dragons,
1. Mystic Dragons,

2. ODS,
3. Košík,
4. Přerovští Kapříci,
5. Nautilus,
6. Mix Gympláků,
7. ČSSD,
8. Dračí zdech Vitčice,
9. Dezoláti GKJ,
10. Heparinky,
11. Maníci,
12. Smotaná Hadice,
13. Zlatá loď,
14. Vrahovická sací jednotka,
15. Dračice z radnice,
16. Hraďáci,
17. Pod Vlivem,
18. Hostýnští draci.

Pev
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Inzerce
Markéta Záleská
a Ladislav Županič
na festivale dračích lodí 
v Kojetíně
Fandit týmu ODS přijeli na turnaj 
Draci na Hané 2012 i kandidátka 
na hejtmanku Olomouckého kraje 
Markéta Záleská a kandidát na se-
nátora Ladislav Županič.  Markéta 
Záleská, povoláním vysokoškolská 
pedagožka, překladatelka a ředi-
telka Muzea Olomoucké pevnosti, 
je jedinou ženou, která má reál-
nou šanci stát se první hejtmankou 
v historii Olomouckého kraje. Ladi-
slav Županič je nejen českým hla-
sem slavného amerického herce 
Clinta Eastwooda, ale především 
oblíbeným českým hercem, zná-
mým například z filmu Vesničko má 
středisková či pohádky Princezna 
ze mlejna. Oba kandidáty nespo-
jují jen blížící se krajské a senátní 
volby. V rámci své překladatelské 
profese pracovala Markéta Záleská 

na překladu několika zahraničních 
filmů, které daboval právě Ladislav 
Županič. Tým ODS se v závodě 
na 1000 metrů umístil na 6. místě 
a v závodě na 200 metrů na  
11. místě. Markéta Záleská i Ladi-
slav Županič měli možnost předat 
vítězné poháry a prohodit pár slov 
s návštěvníky festivalu, odpoledne 
strávené v Kojetíně si moc užili.

Inspirace z historie k Evropskému týdnu mobility

Dětský den, Kojetín, 17. července 1932 Bez popisu

Bez popisu Bez popisu   Z archívu MěKS od Jana Jakuba Vražiny
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Inzerce

ODVOZ A LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ ZDARMA

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku NA MÍSTĚ

 Tel: 777 550 621
  608 749 219 

Autovrakoviště Třebětice
ZA KOMPLETNÍ AUTOVRAK VYPLATÍME 500,-

PRODÁME 
DOMEK 

SE ZAHRADOU
5 KM OD KOJETÍNA
- IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

- LEVNĚ

 tel: 777 88 29 63

PRONAJMU 
DLOUHODOBĚ

BYT 3+1 
V KOJETÍNĚ
- ulice Kuzníkova

- po celkové rekonstrukci

tel.: 604 844 381

PRODÁM 

ZDĚNOU GARÁŽ
V KOJETÍNĚ

- V ŘADĚ ZA TECHNISEM

tel.: 737 736 928

Prodám Byt 3+1 ve Sladovní ulici v Kojetíně
- družstevní byt po celkové rekonstrukci 

(plastová okna, balkon, všude plovoucí podlaha, 
nová rohová vana)

- možné převést do osobního vlastnictví
- velmi pěkný, slunný

- nízký nájem
tel.: 736 145 708 (po 17. hodině)

VIC - INTERNET, WIFI

MOŽNOST PŘIPOJENÍ WI-FI 
V PROSTORÁCH VZDĚLÁVACÍHO 

A INFORMAČNÍHO CENTRA
MASARYKOVONÁMĚSTÍ 8, 

KOJETÍN

Před 75 lety… 

„To kalné ráno, 
to si pamatuj, mé 
dítě.“ 
Tato slova napsal 
básník Jaroslav 
Seifert jako refle-
xi na oznámení 
úmrtí prvního pre-

zidenta Československé republiky 
Tomáše Garrigua Masaryka. „To 
kalné ráno“ se smutně zapsalo ne-
jen do srdcí všech obyvatel Čes-
koslovenské republiky, ale také do 
dějin celého národa.
První prezident Československé 
republiky Tomáš Garrigue Masaryk 
zemřel 14. září 1937 ráno před půl 
čtvrtou na zámku v Lánech. Bás-
ník Jaroslav Seifert do cyklu básní 

Vzpomínky - před 75 lety
„Osm dní,“ který byl věnován Ed-
vardu Benešovi, zařadil také báseň  
„To kalné ráno“:
„Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávě-
ti o šedém ránu čtrnáctého září,
na věky označeném v kalendáři.“

„To kalné ráno, to si pamatuj, mé 
dítě.“ (Úryvek z básně J. Seiferta)

Po celé zemi se konala smuteční 
shromáždění, na kterých občané 
republiky vzdávali čest a projevo-
vali úctu a poděkování zemřelému 
prezidentovi. Připomínali si jeho 
zásluhy o národní osvobození 
a o vznik samostatné republiky. 
V Kojetíně se konalo smuteční 
shromáždění (smuteční tryzna) na 
náměstí před Okresním domem 
dne 19. září 1937.

Nad rakví prvního prezidenta pro-
nesl jeho žák a  nástupce prezident 
Dr. Edvard Beneš tento slib: „ Prezi-
dente Osvoboditeli, Vašemu odka-
zu věrni zůstaneme.“
Zásluhy T. G. Masaryka byly také 
zvýrazněny  zvláštním zákonem, 
který Národní shromáždění ČSR 
přijalo při příležitosti jeho 80. naro-
zenin v roce 1930 a který zní:
„Tomáš Garrigue Masaryk se za-
sloužil o stát.“                             řez
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Vzpomínky
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,

své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací,
kytičku přineseme, svíčku Ti rožneme,
na Tebe, drahý, nikdy nezapomeneme

Dne 1. srpna 2012 by se dožil 66 let

pan Ladislav Michálek
Stále vzpomíná manželka Hana, dcera Lenka a manžel Jirka, vnoučata 

Jana a Kubíček, syn Ladislav a manželka Vilma, vnoučata Jana a Barborka

Dne 15. srpna 2012 
by se dožila 65 let maminka a manželka

paní Marie Malíková
S láskou vzpomíná manžel a dcery Dagmar a Michaela s rodinami

Dne 20. srpna 2012 uplynulo první smutné výročí od úmrtí
naší drahé maminky, babičky a prababičky

paní Jiřiny Trdlicové
S láskou vzpomínají dcery Jiřina, Evženie a Miroslava

Dne 10. září 2012 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí, 
kdy nás navždy opustila

paní Vlastimila Zavadilová
S láskou stále vzpomínají manžel Milan a dcera Vlastimila s rodinou

Dne 7. srpna 2012 tomu bylo 10 let, 
co nás navždy opustila naše drahá maminka a babička

paní Marie Kamencová
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami

Kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a vzpomínat

Dne 20. září 2012 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí
manžela, strýce, dědečka a bratra

pana Zdeňka Zaorala
S láskou vzpomíná manželka Vlasta a děti Denisa, Michal, Zdeněk  

a Tomáš s rodinami
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Blahopřání

Vítání občánků

Blahopřejeme! Foto: J. Večeřová

Lenka Sedláčková

V sobotu 11. srpna 2012 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Natálie HnízdilováŠimon Drábek Tereza Kapounová

Když se budeš hezky smát,
tak si nikdo nepomyslí, že je Ti právě devadesát

Dne 31. srpna 2012 oslavila požehnané 90. narozeniny

paní Bedřiška Grussová
z Kojetína

Ač prosté je přání mé, však z upřímného srdce pochází,
ať pevné zdraví Tvé, kterého máš tak málo. Jiřina Pěchová

Dne 4. srpna 2012 si připomněli 50 let společného života manželé

Jan a Marie Hrušákovi 
z Křenovic

Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí, optimismu, pohody 
a spokojenosti ve společném svazku syn Jan s rodinou

Dne 25. září 2012 tomu bude 9 let, co poprvé spatřila tento svět

slečna Lucie Večerková 
z Kojetína

Vše nejlepší, hodně zdraví, úspěchů ve škole a hodně zlatých medailí 
v kanoistice ti ze srdce přejí babička Albína, teta Eva a sestřenice Andrejka

Dne 27. září 2012 oslaví
diamantovou svatbu

60 let společného života

manželé Františka a Vincenc Krybusovi
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje
syn Miloš s manželkou Janou a vnuci Zuzana a Ondřej


