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Plánovaná cyklostezka Kojetín - Tovačov
Zastupitelstvo Města Kojetín schválilo na svém zasedání dne 17. září 2013 Smlouvu o spolupráci mezi městy
a obcemi Kojetín, Tovačov, Uhřičice a Lobodice na přípravě projektu Arcibiskupské cyklostezky Kojetín - Uhřičice - Lobodice - Tovačov.
Dané obce a města se zavazují činit ve vzájemné shodě
kroky k zadání a vypracování přípravné dokumentace
této cyklostezky, která bude obsahovat zpracování studií, projektovou dokumentaci s cílem dosáhnout výstavby cyklostezky a propojit tyto obce a města s arcibiskupskými městy Olomouc a Kroměříž.
Smluvní strany prohlásily, že se budou rovným dílem,
každý ve výši 25%, podílet na nákladech spojených
s vyhotovením přípravné dokumentace uvedené cyklostezky.
Příjemcem finančních podílů jednotlivých obcí a měst
bude Město Kojetín, který uvedené finanční prostředky
použije pouze k výše uvedenému účelu.
Cílem této společné aktivity je získání podkladů, potřebných pro podání žádosti na výstavbu této cyklostezky
z prostředků SFDI.
Malým křtem celého projektu byl společný cyklistický
výlet pořádaný v rámci Evropského týdne mobility v sobotu 21. září 2013. Zástupci Kojetína, Tovačova, Uhřičic
a Lobodic v doprovodu více než padesátky cyklistů danou trasu projeli a navštívili některá její místa (náměstí
v Kojetíně, Sifon v Uhřičicích, zámek Tovačov), zajímavá
nejen pro cykloturisty.
Jiří Šírek

foto: Jana Večeřová
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 73. zasedání konaném dne 17. září 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila uzavření smlouvy na
realizaci akce „Nátěr mostu v ulici
Přerovská“ mezi objednavatelem
Městem Kojetínem a zhotovitelem Radkem Stískalem, Říkovice,
s nabídkovou cenou 174.534,00 Kč
včetně DPH,
- schválila výběr dodavatele na realizaci akce „Úprava parkovacích
stání na ulici Dudíkova v Kojetíně“

- firmu TECHNIS Kojetín spol.
s r. o., který byl doporučen po posouzení nabídek podaných na základě poptávky ceny na uvedenou
zakázku,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na akci „Úprava parkovacích stání
na ulici Dudíkova v Kojetíně“ mezi
objednavatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín

spol. s r. o., s nabídkovou cenou
1,037.477,42 Kč bez DPH,
- pověřila povodňovou komisi
v případě mimořádných událostí
a krizových situací plněním úkolů stanovených obci zákonem
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 22. zasedání konaném dne 17. září 2013
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí předloženou
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1 - 6/2013,
- schválilo uzavření darovací
smlouvy na bezúplatný převod
pozemku p. č. 65/5, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 783
m2, v katastrálním území Uhřičice
a obci Uhřičice, z vlastnictví „dárců“ do vlastnictví Města Kojetín,
jako „obdarovaného“. Právní služby
a správní poplatek za vklad práva
do KN uhradí „obdarovaný“,
- neschválilo převod domu č. p. 152
na pozemku p. č. st. 499/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2
a pozemku p. č. 536/1, zahrada o výměře 871 m2, z vlastnictví soukromé
fyzické osoby do vlastnictví Města
Kojetína,
- neschválilo úplatný převod pozemku p. č. 603/2, ostatní plocha
- ostatní komunikace o výměře
7.700 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Města Kojetína
z důvodu veřejného zájmu,
- schválilo bezúplatný převod daného pozemku p. č. 603/2, do vlastnictví Města Kojetína z důvodu veřejného zájmu,
- schválilo prodej pozemků pod
garážemi p. č. st. 1539/4 - 1539/9,
zastavěná plocha a nádvoří z vlastnictví Města Kojetína jednotlivým
žadatelům, fyzickým osobám, za
kupní cenu 100 Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů
s převodem spojených kupujícím
- právní služby, správní poplatek při
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vkladu práva do KN, daň z převodu
nemovitosti,
- schválilo převod nemovitosti stavby bez č. p. postavené na pozemku p. č. st.1635/1, včetně pozemku p. č. st. 1635/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 94 m2,
z vlastnictví Města Kojetína za podmínek uvedených v kupní smlouvě,
- schválilo zveřejnění záměru:

prodeje
bytové
jednotky
č. 1205/4, která se nachází v domě
č. p. 1204,1205, Kojetín,
 prodeje bytové jednotky č.1205/7, která se nachází v domě č. p. 1204,1205,
Kojetín,
 prodeje bytové jednotky č. 1205/9, která se nachází v domě č. p. 1204,1205,
Kojetín,
 prodeje bytové jednotky č.1204/3, která se nachází v domě č. p. 1204,1205,
Kojetín,
 prodeje bytové jednotky č.1204/5, která se nachází v domě č. p. 1204,1205,
Kojetín,
 prodeje bytové jednotky č. 1192/2,
která se nachází v domě č. p. 1192,
Kojetín,
 prodeje bytové jednotky č. 907/9, která se nachází v domě č. p. 907, Kojetín,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 14/2013, které obsahuje:
- příjmy
1.308,31 tis. Kč
- snížení výdajů
-9,00 tis. Kč
- financování
-1.317,31 tis. Kč,
- schvaluje poskytnutí dodatečných peněžitých dotací na rok 2013,
v celkové výši 95.000 Kč (TJ Sokol
Kovalovice na vybudování dětského hřiště, TJ Slavoj Kojetín - navýšení dotace),

- schválilo návrh přijetí investičního příspěvku na částečnou úhradu
výdajů na zajištění akceschopnosti
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kojetín,
- schválilo spolufinancování obce
minimálně ve stejné výši jako je
výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
- schválilo Smlouvu o spolupráci
mezi městy a obcemi Kojetín, Uhřičice, Lobodice a Tovačov na přípravě cyklistické stezky s pracovním
názvem „Arcibiskupská cyklostezka“ - Kojetín, Uhřičice, Lobodice,
Tovačov,
- schválilo financování projektu
Renovace učeben přírodovědných
předmětů Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín, v letech 2014
- 2015 - celkové výdaje projektu činí
2.862.338,65 Kč. Na financování
bude poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Střední
Morava ve výši 70% až 85%, výdaje
ve výši max. 30% budou uhrazeny
z rozpočtu města.
Jiří Šírek

Sledujte
aktuální dění
ve měste
na webových stránkách
Města Kojetín
NOVÝ VZHLED A DESIGN
na adrese

www.kojetin.cz
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Ve zkratce
 Jak jsem slíbil v minulém čísle
zpravodaje, podávám v následujícím příspěvku stručné informace
o dvou velkých investičních záměrech města na příští rok. Jde o záměr opravy Masarykova náměstí
a výstavby nové multifunkční
sportovní haly.
 Masarykovo náměstí, zejména
stav jeho dlažeb, podoba nefunkční kašny a počet parkovacích míst,
odpovídají době 60. - 70. let minulého století. V rozpočtovém výhledu
města, schváleném zastupitelstvem,
se proto záměr na jeho opravu objevuje již několik let. Využili jsme
proto možnosti dotace z regionálního operačního programu (ROP).
K vyhlášené výzvě jsme podali žádost se studií. Tato studie byla vyvěšena ve vývěsní skřínce gymnázia
v Tyršové ulici, odkud ji někdo zcizil, poté byla přemístěna do lékárny
na poliklinice. Nyní je k dispozici na
městském úřadě u Romany Mrázkové (odbor výstavby, životního
prostředí a dopravy. Po určitých
peripetiích v první výzvě z ROP se
znovu hlásíme do nové výzvy, která
se týká rekonstrukcí ulic a náměstí v
obcích nad pět tisíc obyvatel v kraji
Olomouckém a Zlínském. Pokud
uspějeme, rekonstrukce by probíhala
v roce 2014 a 2015. Celkové náklady
budou přesně známé po zpracování
projektu s rozpočtem a po výběrovém

řízení na dodavatele. Zatím můžeme odhadovat částku na cca 30 mil.
Kč, z níž by dotace činila minimálně
70%. Principem celé rekonstrukce
je oprava všech dlažeb na Masarykově náměstí, jejich celková výměna, tedy i podél obchodů. Vyměněn
bude i mobiliář, tedy lavičky, koše,
osvětlení, demontována nefunkční
kašna a vyspravena bude i komunikace v parčíku s barokními sochami,
přičemž ale historické založení náměstí zůstane. Do celkové dispozice, která je podle mého názoru velmi
dobrá, zasahovat nechceme. Pokud
s žádostí o dotaci neuspějeme, budeme muset celou záležitost řešit po
etapách. Zůstávám však optimistou
a věřím, že budeme úspěšní a Kojetín bude mít střed města odpovídající
dnešní době.
 Sportovní víceúčelová hala Kojetínu zjevně chybí. Nakonec již
v roce 2006 jsme se snažili získat
dotaci na její výstavbu v prostoru
mezi gymnáziem a mateřskou školou. Tehdy jsme nebyli úspěšní, jisté
však je, že naše mládež, sportovní
kluby i jednotliví sportovci takové
zařízení potřebují. Přesvědčuji se
o tom pokaždé, setkám-li se s našimi fotbalisty, volejbalisty, florbalisty,
kanoisty, tenisty a dalšími. Ti vždycky
namítají, proč v Kojetíně hala nestojí,
že je už dávno v tom či onom městě
apod. Zároveň záměr její výstavby

schválilo zastupitelstvo jako součást
„Koncepce rozvoje škol na období let
2013 - 2016“. Ani v kojetínských školách totiž není příliš vhodných tělocvičen. Záměrem tedy bude využít halu
pro výuku tělesné výchovy kojetínských škol a v době mimo vyučování
pak pro tréninkové a soutěžní aktivity
sportovních klubů i jednotlivců. Důležité bude najít vhodného správce
a vytvořit režim pro školy i sportovní kluby. Financování bude zřejmě
zcela realizováno z rozpočtu města,
šance získat dnes na podobnou stavbu dotace, je vcelku malá. Lokalizace haly se předpokládá těsně vedle
gymnázia - mezi jeho venkovní hřiště, umělý kopec a heliport. Pozemky
jsou Olomouckého kraje, jednáme
teď na jejich směně za naše pozemky, které jsou pod gymnáziem, takže
i z tohoto pohledu je to výhodné
- pozemky získáme zdarma výměnou a umístění haly bude velmi
blízko jak školám, tak snadno dostupné lidem z Kojetína. Studii podoby této sportovní haly zpracovali
kroměřížští architekti Pavel Olšovský
a Jaroslav Ševčík. Je vystavena
u vstupu do kojetínského gymnázia.
V těchto dnech probíhá výběrové
řízení na zpracovatele projektové
dokumentace, jehož výsledek bude
znám počátkem října. Začít stavět
bychom měli na podzim 2014.
Jiří Šírek

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kojetína podle § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne
25. října 2013 od 14 do 22 hodin
a v sobotu dne 26. října 2013
od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb:
- ve volebním okrsku č. 1 je místnost v Kulturním domě - Sokolovna,
náměstí Republiky 1033, Kojetín
I - Město pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní, náměstí Republiky,
Rumunská, Kuzníkova, Dudíkova
a Padlých hrdinů;

- ve volebním okrsku č. 2 je místnost v Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín I - Město
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršova, Družstevní, Pořadí, Křenovská,
Vyškovská, náměstí Svobody, náměstí Míru, Palackého a Husova;
- ve volebním okrsku č. 3 je místnost v Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín I - Město pro voliče bydlící v ulicích: Nová,
Ztracená, Kroměřížská, Růžová,
Blanská a Komenského náměstí;
- ve volebním okrsku č. 4 je místnost v Základní škole Kojetín, Sladovní 492, Kojetín I - Město pro
voliče bydlící v ulicích: Sladovní
a Jana Peštuky;
- ve volebním okrsku č. 5 je místnost v budově Vzdělávacího a informačního centra (Okresní dům),

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
I - Město pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí
Dr. E. Beneše, Příční, Tržní náměstí, Olomoucká, Stružní, Mlýnská,
Závodí, Podvalí, Zahradní, Přerovská, Samota a Včelín;
- ve volebním okrsku č. 6 je místnost v budově Gymnázia Kojetín,
Svatopluka Čecha 683, Kojetín
I - Město pro voliče bydlící v ulicích:
Jiráskova, Dvořákova, Svatopluka Čecha, Hanusíkova, 6. května,
Tvorovská, Polní, Čsl. Legií, Marie
Gardavské, Chytilova, Havlíčkova,
Bří Šmejdovců, Stan. Masara a Sadová;
- ve volebním okrsku č. 7 je místnost v Kulturním domě v Kojetíně
II - Popůvkách 37 pro voliče bydlící
v Kojetíně II - Popůvkách;
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- ve volebním okrsku č. 8 je místnost v Kulturním domě v Kojetíně III
- Kovalovicích 1 pro voliče bydlící
v Kojetíně III - Kovalovicích.

tři dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány

Možnost volit na voličský průkaz:
- při volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možno volit na
voličský průkaz
- o voličský průkaz je možno požádat písemně nebo osobně na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ
Kojetín
Možnost volit mimo volební místnost:

- ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat
MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např.
doma),
- volič může požádat MěÚ Kojetín
osobně nebo telefonicky - na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ
Kojetín.
Další informace k volbám na:
www.kojetin.cz
Jiří Šírek, starosta

Informace pro občany
Sbírka použitého
ošacení
Charita Kojetín ve spolupráci
s Městem Kojetín pořádají sbírku
použitého ošacení, kterou vyhlašuje Občanské sdružení Diakonie
Broumov, nezisková organizace

Oznámení společnosti
Telefónica Czech
Republic, a. s.
Touto cestou vás chci informovat
o opatřeních, která bude naše společnost Telefónica Czech Republic,

poskytující sociální služby pro občany z okraje společnosti. Sbírka
se uskuteční ve dnech 29. října
2013 až 31. října 2013 v době
od 8 do 15 hodin v prostorách
Charity Kojetín, Kroměřížská 198.
Přinést můžete letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně

1 m2), domácí potřeby - nádobí bílé
i černé, skleničky, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv
(veškerou nepoškozenou) a hračky
(nepoškozené a kompletní). Bližší
informace vám budou sděleny na
telefonu 581 761 828. Předem děkujeme za vaši pomoc.
Alice Přehnalová

a. s. realizovat ve vašem městě.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu
obyvatel o využívání sítě Veřejných
telefonních automatů (VTA) se
naše společnost Telefónica Czech
Republic rozhodla stávající síť VTA
přizpůsobit současným potřebám.
V průběhu měsíce října letošního

roku plánujeme zrušení nevyužívaných VTA v lokalitách:
- Kojetín I - Město, 6. května 1373,
- Kojetín I - Město, Tyršova 1227.
Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmou občané s pochopením.
Martin Blažek
Telefónica Czech Republic, a. s.

žil v našem Kryocentru i národní tým
Dračích lodí, který měl v Kojetíně
soustředění před Mistrovstvím světa
dračích lodí v Maďarsku a následně
Mistrovství Evropy v Hamburku. Tito
vrcholoví sportovci byli mile překvapeni efektem celotělové kryoterapie
pro zlepšení jejich kondice. Třetí
skupinu tvoří ti, kteří mají zvýšenou
psychickou zátěž ve svém povolání
a celotělovou kryoterapii využívají

pro zlepšení odolnosti nervové soustavy proti únavě a zátěži, rychlejší
regeneraci, zlepšení duševní pohody
a k posílení imunity.
Díky těmto poznatkům a díky objektivnímu i subjektivnímu hodnocení
těch, kteří naše polárium navštívili
a navštěvují, jsem rád, že se nám
kryocentrum podařilo v Kojetíně
vybudovat. Věřím, že si do něj najdou cestu i ti, kteří mají sice potíže,
rádi by celotělovou terapii vyzkoušeli, ale mají trošku strach z teploty
- 130 oC. Obavy mít nemusí, po celou
dobu kryoterapie jsou monitorováni
lékařem a jsou s ním ve vizuálním
i verbálním kontaktu. Takže nebojte
se a vyzkoušejte! Věřím, že se vám
v kryocentru zalíbí a rádi u nás strávíte příjemné chvíle relaxu a regenerace.
Pavel Matoušek

Došlo do redakce
Kryoterapie
Léčbu celotělovou kryoterapií v Kryocentru Kojetín jsme zahájili v březnu letošního roku. Provoz byl včetně
prázdnin každou středu od sedmnácti hodin. Do konce září, tedy za
šest měsíců provozu, jsme ošetřili
celkem 92 zájemců o tuto léčebnou
metodu. Nejmladšímu pacientovi
je 20 let a nejstaršímu 72 let. Muži
i ženy byli zastoupeni téměř shodně.
Indikace, se kterými zájemci přicházeli, můžeme rozdělit prakticky na tři
skupiny. Jednu skupinu tvoří pacienti
s potížemi a bolestmi svalů a kloubů,
druhou skupinou jsou sportovci, kteří
využívají celotělovou kryoterapii pro
regeneraci a zlepšení kondice v rámci tréninkové přípravy. Tuto možnost
zlepšení kondice a regenerace vyu-
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Došlo do redakce
Modrá kam se podíváš

English Corner

Modrá kam se podíváš - tak to vypadalo první dva červencové týdny na táborové základně Na Vlčí
v Rajnochovicích. Již tradičně se
tam vypravila Pionýrská skupina
z Kojetína. Malí táborníci v modrém
se po šmoulí stopě vydali objevovat
kouzlo spaní ve stanech uprostřed
lesa, kam nevedou elektrické dráty a za tmy se svítí jen baterkami.
Oblíbené bylo koupání v přehrazeném potoku a držení nočních hlídek u strážního ohně, kdy museli
dokázat odvahu a zodpovědnost
při hlídání vlajky. Všichni jsme na
sebe mohli být zaslouženě pyšní po
celodenním výletu, kdy jsme zdolali
hrad Buchlov. Odměnou za náročný výšlap nám byl úchvatný pohled
z hradní vyhlídky, odkud jsme do-

hlédli až na domovské Hostýnské
vrchy. Navzájem si děti měřily síly
při soutěžích a tematických hrách.
Společně s vedoucími si každý den
postupně připomněli měsíce v roce
a zvyklosti, které se v danou dobu
drží. A tak si děti vyzkoušely stavění májky, zasévání obilí, tvorbu
draka a byly připomenuty i místní
oblíbené tradice, jako je masopust.
Vše pak vyvrcholilo, když se všichni
táborníci společně sešli pod nazdobeným stromečkem a vzájemně se
obdarovali vlastnoručně vyrobenými dárečky. Večer pak létaly rychlé
špunty, práskaly rachejtle a leckoho
atmosféra posledního večera dokonce přinutila dát si nějaké to malé
předsevzetí do dalšího roku, než se
zase v Rajnochovicích všichni sejdeme.
Marek Štětkář

K 780. výročí první písemné
zmínky o Kojetíně byla vydána
publikace autorů
Jiřího Šírka a Josefa Bibra

K 85. výročí vzniku národopisného
souboru Hanácká beseda Kojetín byla
kolektivem pracovníků MěKS Kojetín
vydána brožura

(výběr historických pohlednic
Kojetína, Popůvek a Kovalovic)
cena: 150 Kč

(soubor fotografií a pohlednic,
doplněné textem Milana Zahradníka)
cena: 50 Kč

Kojetín
na starých pohlednicích

HANÁCI Z POHLEDU MARIE
GARDAVSKÉ KDYSI A DNES

Publikace si můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího a informačního centra
Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

For the last month I‘ve been dealing
with some minor health problems
(mainly back pain). So I‘ve been visiting doctors’ offices. I think I can
make some general comparisons
between the Czech and American health care systems.
The biggest difference of course
is the amount the patient must pay.
Here in the Czech Republic most health care expenses are covered by the
state and insurance companies. In
America there is very little state support and patients rely on insurance
companies or they pay themselves.
Most employers pay for some health insurance for full-time employees.
The better the job the better the health insurance. For employees who
work only part-time or don’t have
good employers, they must pay themselves.
Health care in America is very expensive. The average visit to a doctor costs
between $50 - 100 (1.000 - 2.000 Kč).
If tests or medicine are needed, then
the cost goes up. Good insurance will
cover almost all the cost, but patients
with bad insurance or no insurance
must pay themselves.
President Obama has tried to introduce state health care for those with
no health insurance, but it hasn’t been
successful so far.
There is a saying in English “you get
what you pay for.” In America you pay
much much more, but the service is
also much better than in the Czech
Republic. Doctors’ offices are generally very nice and comfortable and
there is almost no wait. In the Czech
Republic it is common to wait 1- 2
hours to see the doctor in a very uncomfortable office.
Even though I hate the long wait at
the doctor’s office, I definitely prefer
it over paying an arm and a leg for
health care.
doctor‘s office (doktəz ofis)

- ordinace
make a comparison
(meik a kəm’paerisn) - porovnat
of course (əv ko:s) - samozřejmě
insurance company
(in’∫uərəns kampəni) - pojišťovna
rely on (ri’lai on) - spolehnout se na
the (better)...the better (də betə)
- čím …tím lépe
introduce (,intrə’dju:s) - zavést
successful (sək’sesful) - úspěšný
comfortable / uncomfortable
(an kamfərtəbəl) - (ne)příjemný
even though (i:vn dəu) - přestože
pay an arm and a leg for (pei aen a:m
aend a leg fo:) - platit majlant za
Jay Davis
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861
Čestnými občany města Kojetín byli 5. srpna 1998 jmenováni:
Jan Sázel, akademický malíř,
Gustav Vožda, hudební skladatel a pedagog,
Stanislav Hlobil, akademický sochař,
Bohumír Štéger, spisovatel.
(V tomto příspěvku uvedeme medailony Jana Sázela, Gustava Voždy a Stanislava Hlobila staršího.
Medailon Bohumíra Štégera byl uveden v čísle 7-8/2013 Kojetínského zpravodaje.)

Jan Sázel

akademický malíř
Motto jeho
života
by
mohlo znít:
„S bolestí po
světě.“
Akademický malíř Jan
Sázel patřil
ke generaci
poznamenané první
světovou válkou. Narodil se v rodině kojetínského pekaře 8. května
1898. Na přání rodičů se také on
vyučil pekařem, aby mohl pokračovat v rodinné tradici.
Do jeho života zasáhla první světová válka, přinesla mu životní deziluzi, vyvolala v něm nenávist k prolé-

Gustav Vožda

hudební skladatel a pedagog
Celý svůj život zasvětil
hudbě. Vychoval několik generací
hudebníků
a to nejen
na Hudební
škole v Kojetíně, ale také
ve své kapele, kterou vedl od roku 1920 celých
čtyřicet let. Zasloužil se o udržení
hanácké tradice v Kojetíně.
Gustav Vožda se narodil 31. srpna 1898. Vzdělání získal na obecné a měšťanské škole v Kojetíně
a již během školní docházky se učil
hře na hudební nástroje v hudební
škole Františka Žáka, ředitele kůru
v Kojetíně. Také jeho životní osudy
byly poznamenány první světovou
válkou. Jako mladý hudebník putoval po posádkách rakousko - uherského vojska.
V roce 1920 se vrátil do Kojetína,
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vání krve a vytrhla ho z domovského zakořenění.
Po návratu z italské fronty nastoupil na uměleckou dráhu. Potřebné
vzdělání získal na soukromé krajinářské škole a v roce 1923 byl přijat na Akademii výtvarných umění
v Praze, do ateliéru profesora Obrovského. V roce 1929 studia ukončil a vrátil se natrvalo do Kojetína,
kde rozvíjel svoji uměleckou dráhu.
V letech 1936 - 1945 byl členem
Spolku výtvarných umělců Aleš
v Brně a od roku 1948 až do své
smrti členem Svazu československých výtvarných umělců. V období
po roce 1948 byl jako umělec přezírán, jeho tvorba byla nedoceňována.
Tvorba akademického malíře Jana
Sázela byla obsahově i tematicky
spjata s domovem. Zůstal věrný

svému rodnému městu, které ho
upoutalo a dávalo podněty k práci.
Patřil mezi ty umělce, kteří navázali na realistické tradice českého
malířství. Známé jsou jeho krajinomalby s motivy Kojetína. Vybíral si
motivy důvěrně známé. Jeho krajiny mají baladický ráz, jsou romanticky laděné nebo impresionisticky
prosvětlené.
Jeho portréty jsou kompozičně
klidné a vyvážené. Zátiší jsou komponována klasicky. Náměty zátiší zase prosté - ovoce dozrávající
v zahradách Hané. Umělec hledal
řád prostých věcí, které povyšoval
do symbolů země, do oslavy lidské
práce.
Akademický malíř Jan Sázel našel smysl svého života v malířství.
Zemřel po dlouhé a těžké nemoci
3. května 1968.

založil vlastní kapelu, která záhy
získala popularitu a oblíbenost nejen v Kojetíně, ale v širokém okolí.
Přitahovala svým moderním pojetím a projevem.
Gustav Vožda svou činností přispěl
k rozvoji kulturního života na Kojetínsku jako organizátor i jako autor
národopisných večerů. Také jeho
publikační činnost byla zaměřena na
oblast hudby. Ve sborníku „Přerovsko - Kojetínsko“ z roku 1933 uveřejnil studii „Hudba a zpěv v Kojetíně“. Pro své organizační schopnosti
byl jmenován tajemníkem a později
předsedou Společenstva kapelníků
pro Moravu a Slezsko. Sídlo Společenstva bylo v Kojetíně.
V dosud živé paměti je jeho činnost
hudebně pedagogická. Působil na
nově zřízeném oddělení pro lidové nástroje v Městském hudebním
ústavu v Kojetíně (dnes základní
umělecká škola). Stal se vedoucím
dechového orchestru, který na škole založil.
Bohatá byla také skladatelská činnost Gustava Voždy. Zaměřil se na
hudební formy taneční a pochodo-

vé. Stal se sběratelem starých hanáckých písní a nasbíraný materiál
s uměleckým záměrem přetvářel
tak, aby mohl být znovu uvedeny
lidovými soubory. Po roce 1948 obnovil svoji činnost taneční soubor
Hanácká beseda, který realizoval
jeho skladby.
O životě a díle skladatele Gustava Voždy natočila kojetínská tvůrčí
skupina Signál 64 dokumentární
film „Když byla Haná rozkévaná“.
Za svoji bohatou tvůrčí a organizátorskou činnost obdržel Gustav
Vožda řadu uznání a ocenění.
Hudební skladatel a pedagog Gustav Vožda zemřel 12. listopadu
1971 a je pochován na kojetínském
hřbitově.
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Stanislav Hlobil,
akademický sochař

S
dílem
akad. sochaře Stanislava
Hlobila, st.
se setkáváme v kojetínských ulicích,
v
okolních
vesnicích,
městech a na
mnoha místech, také na Slovensku.
Narodil se v rodině sochařského
mistra Josefa Hlobila, 31. prosince
1908, vyučil se sochařství v dílně
svého otce a prosté opracování kamene ho přivedlo na cestu za krásou a uměním.
Ke studiu na Akademii výtvarných
umění v Praze se pečlivě připravoval několik let. Nejdříve u akad.
sochaře Julia Pelikána v Olomouci,
dva roky byl zapsán jako hospitant
na sochařsko - kamenické škole v Hořicích a poslední přípravou
byla práce v kamenosochařských
dílnách Otty Velinského v Praze.

V letech 1935 - 1939 studoval na
Akademii výtvarných umění v Praze, ve speciální mistrovské škole
akad. sochaře a medailéra Otakara
Španiela.
V roce 1939 byl přijat za člena
Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně.
V době fašistické okupace ani on
neušel totálnímu nasazení v Německu.
Po druhé světové válce renovoval
válkou zničené nebo poškozené
sochy. Podílel se na výtvarném
provedení kojetínské expozice na
jubilejní výstavě v Kroměříži v roce
1948.
Pro svoji svědomitost, ukázněnost
a poctivost v umění byl v roce 1949
pozván k působení na kamenosochařském oddělení Vysoké školy
umělecké v Bratislavě, na které byl
v roce 1961 jmenován docentem.
Zde působil až do své smrti.
Akad. sochař Stanislav Hlobil vytvořil mnoho sochařských portrétů
v sádře, mramoru i bronzu (např.
Božena Němcová, Děkan Kvapil,
Boris Slovák).
V jeho ateliéru vznikla také mno-

há díla s náboženskou tématikou,
neobvyklá svým pojetím námětu
(socha sv. Jana Nepomuckého pro
Kojetín, sv. Ludevíta - pro klášterní kapli v Kroměříži, oltář v kostele
v Horní Bečvě a mnohé další).
Vytvořil také četné menší plastiky
a pro kojetínský veslařský klub plakety.
V Kojetíně je v areálu Technis jeho
socha Zedník a ve vestibulu Vzdělávacího a informačního centru na
Masarykově náměstí reliéf Haná.
Na Slovensku jsou umístěny netradičně pojaté památníky Slovenského národního povstání a pomník
obětem světových válek.
Tvůrčí rozlet akademického sochaře Stanislava Hlobila ukončila smrt
24. listopadu 1961.
Uvedení umělci, čestní občané
města Kojetín, akademický malíř
Jan Sázel, hudební skladatel Gustav Vožda, akademický sochař Stanislav Hlobil starší zůstávají svým
dílem v Kojetíně a jsou současníkům stálou výzvou.
řez

Anketa
V září jsme vyrazili do ulic Kojetína ptát se, jaké měli lidé léto, jak si ho užili
a jestli se zúčastnili Hudebního léta v Kojetíně. Narazili jsme spíše na ty, kteří zmíněnou
akci vynechali a raději zůstali s přáteli na zahradě, u bazénu, na chatě apod.
Položili jsme jim následující otázky:
Jak jste prožili léto a prázdniny a zúčastnili jste se Kojetínského hudebního léta?
Adéla
Zaoralová
Hudebního léta
jsem se zúčastnila jen jeden den.
Byla jsem tam
s přáteli. Docela se mi to líbilo.
Zbytek prázdnin
jsem trávila taky s přáteli. Na Vysočině, v Kroměříži a na dračích
lodích v Kojetíně. Celkově jsem si
léto užila!
Petra Benešovská
Léto
jsem
trávila
pracovně,
Kojetínské hudební léto jsem
vynechala. Na dovolené jsem byla
v Chorvatsku a užila jsem si to.

Tomáš
Morong
Na
hudebním
létě jsem nebyl.
Vůbec mě to tam
netáhlo.
Párty s kamarády,
bazén, povalování
se a nicnedělání
bylo lepší. Celkově bylo léto bájové,
až na dny, kdy pršelo.

Michaela
Borovičková
Hudební léto mě
nelákalo.
Volný čas jsem
spíše trávila s kamarády a s přítelem - Tuning,
chata, koupaliště
a grilování na zahradě. Prázdniny
byly nejlepší.

Jana Bilíková
Hudební léto v Kojetíně jsem už
dlouho nenavštívila. Bydlím teď
trochu dál. Ale pamatuji si, že to
bývalo skvělé.
Léto jsem jinak strávila na zahradě
a s rodinou.

Milada Mikalová
Léto jsem trávila na zahradě
s rodinou a přáteli.
Hudební léto se mi líbilo. Bylo to
zajímavé.
Ptali se studenti Gymnázia Kojetín
Tereza Kupčíková a Lukáš Lejnar
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Rozhovor se Zdeňkem Ševčíkem
Zdeňek Ševčík, úspěšný
reprezentant na World
Masters Games - Torino 2013

Stejně jako Olympijské hry, tak se
také jednou za čtyři roky koná akce
World Masters Games (WMG).
Rozdíl mezi těmito vrcholnými sportovními zápoleními je hlavně ve
věku sportovců. Na WMG svádějí
úporné boje o sady medailí sportovci nad 35 let. Každá věková skupina
má rozmezí pěti roků.
V letošním roce se uspořádáním
soutěží WMG zhostili Italové. Centrem her bylo severoitalské město
Torino. Slavnostní zahájení her se
uskutečnilo v historickém centru
tohoto starobylého města. Na stadionu pak proběhlo defilé sportovců
zúčastněných národů, kteří přihlíželi také zapálení slavnostního ohně
her. Překrásná zahajovací slavnost
však jen předznamenala vysokou
sportovní úroveň a bojovnost sportovců.
Druhého srpna začalo sportovní
klání celkem ve třiceti vybraných
atraktivních sportech, kterých se
zúčastnilo celkem 35.000 závodníků. Organizátoři nezapomněli ani
na rychlostní kanoistiku. Proto se
závodů zúčastnil i Zdeněk Ševčík,
člen SK Morava Kojetín, který bojoval o nejcennější kovy v kategorii
nad 65 let. Vedl si nadmíru úspěšně, neboť dokázal porazit ostatní
singlkanoisty na trati 200 m i 1.000
m. V obou jízdách zvítězil s obrovským náskokem. Na sprinterské trati
200 m protrhl pomyslnou cílovou
pásku před druhým Kopasovsem
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z Lotyšska o čtyři sekundy, tj. v přepočtu o třináct metrů.
Na kilometrové distanci pak porazil
druhého Strnada z ČR o čtrnáct sekund, tedy o 42 metrů. Město Kojetín účast Zdeňka Ševčíka podpořilo
finančně, položil jsem mu tedy po
návratu několik otázek.
Jak jste dokázal zvítězit tímto suverénním způsobem?
Obě vítězství jsem získal způsobem
start - cíl. Především díky velkému
úsilí, které jsem v tréninku věnoval
nácviku absolutní rychlosti a startů,
tak již po prvních pár záběrech jsem
o vítězství nepochyboval.
Sportovci nejenže sváděli úporné
bitvy mezi sebou, ale museli se
vypořádat také s tropickým počasím, které zrovna panovalo v Itálii.
Zvláště kilometrová trať, kterou kanoisté ujedou zhruba za pět minut,
dokonale prověřila jejich kardiovaskulární systém.
Samotné sportovní boje na malebném jezeru Lago di Candia v dohledu italských Alp, však byly pouhou
třešinkou na dortu, nejdůležitější
byla příprava.
Jak jste se na toto klání připravoval?
Příprava na WMG začala hned po
skončení Mistrovství světa 2012
v Brandenburgu a trvala celý jeden
rok. Od září 2012 jsem pokračoval
i v podzimních a zimních měsících
přípravou na vodě, kterou jsem si
zpestřil tréninkem na kolečkových
lyžích. Ale již v prosinci jsem vyměnil Kojetín za lyžařské terény
v rakouském zimním středisku
Ramsau, kde jsem za týden naběhal na běžkách přes 200 km. Pokud
to sněhové podmínky dovolily, tak
jsem běhal i v okolí Kojetína, nebo
jezdil do blízkých hor.
Poslední lyžařský trénink jsem absolvoval
o Velikonocích, kdy
jsem ráno naběhal
15 km a odpoledne
už trénoval na Moravě, kde jsem na
své kanoi ujel deset
ilometrů. K udržení
specifické výkonnosti jsem posiloval na
pádlovacím trenažeru. Pokud však v zimním období vystoupi-

la teplota vzduchu nad 3°C, už jsem
neváhal a pádloval na vodě. Svou
výkonnost jsem neustále zlepšoval díky zvyšujícím se tréninkovým
dávkám. Svému cíli, uspět na World
Masters Games, jsem podřídil celou
přípravu, nerozptyloval se účastí na
žádném dalším sportovním klání.
Jak si stanovujete tréninkové
plány?
Protože jsem neměl během přípravy žádné zdravotní komplikace,
mohl jsem v tréninku splnit veškeré
naplánované objemové ukazatele.
Tréninkové plány si stanovuji sám,
neboť jsem absolventem Trenérské
školy na FTVS UK Praha.
Mohl byste zrekapitulovat svůj
dosavadní sportovní život a váš
vztah ke sportu?
Svoji dráhu trenéra jsem začínal
v Kojetíně již v roce 1969 a postupně jsem trénoval také v Olomouci a
hlavně v Pardubicích, kde jsem vedl
mladé kanoisty na Sportovním gymnáziu. Moji svěřenci se pravidelně
každým rokem začlenili do reprezentačních družstev juniorů i seniorů a přiváželi medaile z mistrovství
světa i Evropy. Díky dosahovaným
výsledkům svých závodníků jsem
působil mnoho roků ve funkci trenéra reprezentačních družstev juniorů
Československa a České republiky.
V současné době využívám svých
bohatých zkušeností z dlouhodobé profesionální kariéry pouze pro
svoji přípravu. Díky sportu jsem poznal klady působení tělesných aktivit na zdraví a psychiku člověka,
a rozhodně nepřestanu sportovat.
Věřím, že i nadále budu vozit další
cenné kovy z prestižních světových
sportovních událostí. Doufám, že
svým příkladem strhnu i další dříve
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Rozhovor se Zdeňkem Ševčíkem
narozené sportovce k pravidelnému tréninku.
Jakou loď vlastně používáte?
Možná by se mohlo zveřejnit, že loď,
na které závodím, byla zkonstruována mnou a vyrobil jsem ji ve firmě
Havel composites ve Svésedlicích.

Prototyp jsem zhotovil loni v dubnu
a po vyzkoušení a úpravách byla
první loď vyrobena v srpnu 2012.
Hned na prvním výrobku jsem zvítězil na MS v Brandenburgu, které
se konalo 1. - 2. září 2012. Předpokládám, že jsem jediný závodník
na světě, který jezdí na své lodi, od
vymyšlení, až po zhotovení a ještě
vítězím.
Jaké největší úspěchy jste dosáhl ve své kariéře?
Celkem mám na svém kontě osmnáct titulů mistr ČSSR a ČR. Dále
jsem byl jedenkrát mistr Evropy
v maratonu (Trenčín 12. června
2007), jedenkrát mistr světa v ma-

ratonu (Týn n. V. 2008), jedenkrát
mistr světa C 4 na 200 m, jedenkrát
mistr světa C 1 na 2 000 m (obojí
Račice 2009), jedenkrát mistr světa
C 1 na 200 m a jedenkrát mistr světa C 1 na 2.000 m (Brandenburg).
A letos k tomu přidávám dvě vítězství na WMG. Jak vidíte, tak i v Kojetíně se dá úspěšně sportovat.
Pane Ševčíku, děkuji za rozhovor, skvělou reprezentaci města
a přeji hodně dalších sportovních úspěchů!
Otázky: Jiří Šírek
Foto: archív Z. Ševčíka

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Pozvánka ke svezení
vlakem na výlov
Hradeckého rybníka
Podzim je pro někoho nenáviděným obdobím pro melancholii vycházející z uvadající přírody a často
nevlídného počasí, doprovázeného
větrem a deštěm. Pro jiné je naopak
nejoblíbenějším obdobím v roce
díky rozmanitosti svých barev, přijatelnými teplotami a v případě hezkého počasí i nádherných západů
slunce. Přátelé železných drah se
ale na podzim těší i z jiného důvodu
- opět totiž vyjedou zvláštní vlaky na
jinak povětšinou osiřelou trať z Kojetína do Tovačova, aby odvezly své
cestující na tradiční slavnostní výlov
Hradeckého rybníka u Tovačova.
Tytéž cestující pak vlaky dovezou
i zpět domů, avšak už s taškami plnými ryb na vánoční stůl, čerstvým
kořením, sýry, ale třeba i lepší náladou vyplývající z nějaké té trošky
něčeho dobrého pro zahřátí, což je

občas také potřeba užít a nakrátko
tak vyhnat z těla někdy až zbytečně
vtíravou zimu. A to byste si při jízdě
autem přece dovolit nemohli, o obtížích s parkováním v Tovačově při
výlovu ani nemluvě!
Dovolte mi tedy nyní vás všechny
jménem občanského sdružení Kroměřížská dráha pozvat na svezení
vlakem do Tovačova, které vám
bude, především díky podpoře Olomouckého kraje, umožněno po celý
víkend 19. - 20. října 2013.
Zvláštní vlaky budou letos vedeny historickým dieselhydraulickým
rychlíkovým motorovým vozem
M286.0044 „Krokodýl“ z roku 1967,
tedy jedním z vozů, které přes
Kojetín pravidelně jezdívaly ještě
i po roce 2000 na spěšných vlacích
Brno - Frýdek Místek. „Krokodýl“
čísla 044 brněnského spolku Klub
přátel kolejových vozidel většinu
vlaků odjezdí s dvojicí ještě o malinko starších přípojných vozů řady
Bix, jejichž domovem je vlečka tovačovské Prefy. Jde o stejné vozy,

kterými jste se mohli na výlov svézt
i v minulých dvou letech.
Předběžný jízdní řád zvláštních vlaků připojujeme, ale protože v něm
ještě může dojít k drobným změnám, doporučujeme vám si jízdu
spoje, který jste si vybrali, ještě
před jízdou ověřit buďto na některém z plakátů po městě, nebo na
webových stránkách tovačovské
trati www.prototypy.cz/tovacovka.
Tamtéž najdete také informace
o cenách jízdenek, které však jsou
stále na stejné výši jako v předchozích šesti letech.
Půjde minimálně na další půlrok
o poslední veřejné jízdy vlaků do
Tovačova, proto věříme, že si svezení po „Tovačovce“ rozhodně nenecháte ujít, i kdyby třeba nebylo
úplně nejlepší počasí. Pro hodné
děti bude ve vláčku (jako vždy) připravena sladká odměna!
Těšíme se na setkání s vámi!

Krokodýl M286.0044 přijíždí od
Uhřičic do Kojetína při jízdách
na Výlov Hradeckého rybníka 2011
Za KMD, o.s. Rostislav Kolmačka
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Mateřská škola Kojetín
Září v Mateřské škole
Kojetín
Léto je za námi a podzimní počasí
se ohlásilo nezvykle brzy. Odpolední sluníčko ještě vyvolává vzpomínky na prázdniny, ale ty jsou již
nenávratně pryč. Většina dětí, která
dovršila ten správný věk pro nástup
do mateřské školy, již pravidelně
každé ráno přichází do třídy za
svými kamarády. Problémy adaptačního období se kumulují právě
do prvních týdnů nového školního
roku, tudíž situace bývá náročná
nejen pro tříleté caparty, ale i pro
jejich rodiče a samozřejmě také
pro učitelky. A tak každé ráno bylo
u nás pořádně rušno.
Aby na slzičky nebyl čas, připravili
jsme pro děti hned několik překvapení. Děti v obou školách přivítal
Kašpárek s maňáskovou pohádkou, kterou si připravily učitelky.

V pondělí 9. září 2013 zhlédly děti
v mateřských školách pohádku „Zazvonil zvonec a je tady pohádka“,
kterou pro ně připravilo Divadlo dětského diváka z Přerova.

V pondělí 23. září a v úterý 24. září
2013 navštívila obě školičky Alena
Fíková z Městské knihovny MěKS
Kojetín. Pro starší třídy si připravila besedu pod názvem „Dráček
Mráček“. Naší společnou snahou
je, aby děti získaly ke knihám vztah
a vracely se k nim pak především
coby školáci. Těšíme se proto na
další setkání.
Ve středu 25. září 2013 jely nejstarší
děti z obou škol na dopravní hřiště
do Kroměříže. Po příjezdu se posilnily svačinou a poté se rozdělily na
několik skupin. Část dětí jezdila na
dopravním hřišti na kolech a koloběžkách, ostatní děti byly chodci.
Byly vedeny k respektování dopravních značek, semaforů, učily se jízdě
a chůzi po pravé straně chodníku či

silnice. Na správnou orientaci dětí
v silničním provozu a dodržování
základních pravidel dohlíželi členové Městské policie v Kroměříži.
V pátek 27. září 2013 zahájily děti
ze tříd „Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“ předplavecký výcvik v plaveckém areálu Města Přerova. Děti
mají možnost se seznamovat až do
konce měsíce listopadu s vodou,
učí se základům plavání, novým
pohybovým dovednostem a celkově si vytvářejí kladný vztah k vodě
a plavání. Díky vodním hrátkám
překonávají strach z vody a zvyšují
svou otužilost. Bezpečnost dětí zajišťují kvalifikovaní plavečtí instruktoři a náš pedagogický dohled. Po
ukončení kurzu dostanou již tradiční „mokré vysvědčení“.
A co nás čeká na podzim? Těšíme
se na cvičení v pořádné tělocvičně
v sokolovně, ale také na kroužek angličtiny. Tradiční říjnovou akcí bude
9. ročník „Drakiády“, který proběhne
v areálu školy. Součástí bude nejen
pouštění draků, ale i společné opékání špekáčků. Všichni naši rodiče
s dětmi jsou zváni, včas zveřejníme informace o konání této akce.
Doufáme, že se ještě vrátí babí léto
a podzimní slunečné dny budou trvat co nejdéle….
vedení MŠ

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Školní družina
Ještě nedávno jsme se těšili na
naše nové prvňáčky a už nám
nezbývá nic jiného, než je poslat o třídu výše. Školní rok nám
sice v družině utekl jako voda,
ale zážitků máme na rozdávání.
Jako každý rok nás čekala spousta
soutěží, výletů, kroužků a celodružinových akcí. Také jsme pokračo-
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vali ve spolupráci s DDM, MěKS
a Sborem dobrovolných hasičů
v Kojetíně. Jedním z nejlepších zážitků pro děti bylo nocování v družině. Na podzim přespala celá družina najednou. Červnové nocování
pro prvňáčky bylo plné soutěží,
her, opékání špekáčků a stalo se
takovým malým rozloučením před
prázdninami.
Těšíme se, že příští školní rok bude
alespoň stejně pěkný jako tento. Už

teď máme v plánu nové akce, na
které se velice těšíme.
Na závěr bychom chtěli moc poděkovat rodičům za sponzorské dary,
dětem za pohodu a vedení školy za
podporu. Mrzí nás však, že nemáme vhodné prostředí pro venkovní
vyběhání dětí a že občas někteří
dospělí projevují nepochopení pro
dětské potřeby.
Vychovatelky školní družiny
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Gymnázium Kojetín
Seznamovací kurz
kojetínského gymnázia
V druhém týdnu nového školního
roku jsme se vydali na seznamovací kurz do Buchlovic. Do okolí
údolí Smraďavky jsme odcestovali
my, žáci prvního ročníku, společně
s kvintou, naší paralelní třídou. Útočištěm se nám na dalších pět dní
stalo středisko Dopravák.
Po příjezdu a následném vybalení
nás čekal oběd v blízké jídelně, pak
krátký odpočinek a poté jsme se vypravili na dlouhou cestu do vlastního
nitra s naším lektorem, „kosmonautem“ Pavlem. Zavedl nás cestou
poznání sebe sama a nového kolektivu prostřednictvím sportovních
aktivit, meditací a různých testů až
na Mars.
Po zábavné cestě na Mars jsme absolvovali také vzdělávací dva dny,
které nás zavedly na ranč Nevada
a do lázní Leopoldov, kde jsme se

Společně dětem...
Dne 18. září 2013 se
uskutečnila charitativní sbírka občanského sdružení Život
dětem nazvaná „Podzimní srdíčkový den“. Dobrovolníci
z našeho Gymnázia Kojetín vyrazili
do ulic, aby získali peníze prodejem
magnetek a srdíček. Tento výtěžek
šel na podporu těžce nemocných
dětí v celé České republice, které
jsou stabilně odkázány na domácí
péči svých rodičů.
Podařilo se nám získat peníze na
zdravotnické a rehabilitační pomůcky, invalidní vozíky a zdravotní
kočárky. Tímto chceme mockrát poděkovat všem, kteří nás neodmítli
(někdy jsme byli odmítnuti velmi
hrubě) a byli ochotni koupit si magnetku nebo srdíčko a tímto gestem
usnadnit život nemocným dětem.
Do ulic půjdeme za vámi letos ještě jednou - před Vánocemi. Dne
15. prosince ve 20 hodin můžete
sledovat v televizi benefiční galavečer „Srdce pro děti“. Televize Prima
jej bude vysílat v přímém přenosu
a dozvíte se, komu právě ty vaše
peníze pomohly a pomáhají.
Zuzana Lodlová a Jana Macková,
kvinta GKJ

naučili orientaci v mapě a přírodě,
konkrétně se jednalo o oblast Chřibů
a jejich okolí. Ještě tentýž večer jsme
si nejdříve společně zahráli softball,
druhou část sportovního večera každý trávil po svém: někteří hráli fotbal,
druzí zase badminton a další třeba
frisbee.
Následující den nás čekala polední
smrtonosná túra na hrad Buchlov.
Cestou jsme se také zastavili v barokních zahradách u buchlovického zámku, kde jsme plnili zadané
přírodovědné úkoly. Po návratu do
střediska nás čekal poslední večer
našeho seznamovacího kurzu. Rozdělali jsme oheň, upekli špekáčky,
zatančili si a také se sblížili s ostatními. Jelikož se nám prodloužila večerka, zábava mohla nabýt netuše-

Prezident Nejvyššího
kontrolního úřadu bude
besedovat se studenty
Gymnázium
v Kojetíně zařazuje už mnoho let
do svého školního vzdělávacího
programu besedy s významnými
osobnostmi
společenského
i kulturního života. K těm nejzajímavějším patřila setkání se současným prezidentem ČR Milošem
Zemanem, nynějším ministerským
předsedou v demisi Jiřím Rusnokem, spisovatelem Pavlem Kohoutem nebo filozofem Erazimem Kohákem.
Také v tomto školním roce se uskuteční velmi zajímavá akce. Ve čtvrtek 17. října 2013 od 13 hodin
proběhne v sále Vzdělávacího
a informačního centra v Kojetíně beseda prezidenta Nejvyššího
kontrolního úřadu Miloslava Kaly se
studenty kojetínského gymnázia.
Právě v roce 2013 slaví Nejvyšší
kontrolní úřad dvacáté výročí své
existence. Jedná se o nezávislý orgán, který vykonává kontrolu
hospodaření se státním majetkem
a plnění státního rozpočtu. Působnost důležité instituce je zakotvena
v článku 97 Ústavy ČR a v navazujících právních předpisech.

ných rozměrů…
Poslední ráno jsme se snažili zužitkovat své znalosti načerpané během
kurzu, když jsme vyplňovali závěrečný test. Zabalit a odjet domů, tak
zněl náš další a také poslední úkol.
A tak jsme vyrazili zpět do Kojetína,
kde jsme kurz úspěšně ukončili.
A. Ossosová, M. Mikeš a O. Solař,
1. ročník GKJ
Význam NKÚ v poslední době roste. Veřejnost je stále více pobouřena korupcí v naší zemi, například
zneužíváním evropských dotací,
protizákonným hospodařením s finančními prostředky v jednotlivých
resortech apod. Mladí lidé reagují
na protiprávní jednání tohoto druhu
velmi kriticky. Prezident NKÚ Miloslav Kala, který nastoupil do funkce v roce 2013 jako nástupce před
několika dny zesnulého Františka
Dohnala, má jistě mnoho plánů na
zefektivnění fungování zmiňované
instituce a rád o nich bude diskutovat s mladými lidmi.
Jaromír Růžička
Gymnázium Kojetín ve spolupráci
s Miroslavem Kapounem
zve občany města Kojetína
na besedu s Miloslavem Kalou,
předsedou Nejvyššího
kontrolního úřadu,
která se uskuteční
ve čtvrtek 17. října 2013
od 13 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra v Kojetíně.
Miloslav Kala
- březen 2013: prezident NKÚ,
- 2008 - 2013 viceprezident NKÚ,
- 2002 - 2008 poslanec Parlamentu ČR.
Odborné aktivity:
- vydání knihy „90% Naštvaná demokracie“,
- řada článků v odborném a denním tisku,
- externí přednášející na Masarykově
univerzitě v Brně,
- vystoupení na mezinárodních
konferencích (2005 - Stockholm,
2006 - Řím, 2008 - Budapešť).
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DDM Kojetín - Z akcí, které se konaly
Týden otevřených dveří
Číslo 357 - to je počet zájemců,
kteří navštívili v týdnu od 5. do
10. září 2013 Dům dětí a mládeže
v Kojetíně. Při prohlídce prostor
byli seznámeni s připravovanými
aktivitami, s náplní jednotlivých
zájmových kroužků, s možností
návštěvy COOL a kuličkové
herny. Všichni účastníci si mohli

vyrobit papírovou káču. Příležitost
prohlédnout si dům dětí a mládeže

využili i žáci SOU a OU Křenovice
-mb-

Ulov si svou první rybku Kolečkiáda pro děti
V pátek 6. září 2013 byla uspořádaná ve spolupráci s Českým rybářským svazem, místní organizací
Tovačov již tradiční akce pro děti
a rodiče s dětmi „Ulov si svou první rybku“. Cílem akce bylo seznámit
děti s životem u místního rybníka
Jordánu, upozornit na živočichy
a rostliny u vody a ve vodě, vést
děti nejen k využívání vod, ale
i k jejich ochraně, udržování pořádku
v přírodě. U rybníku se setkalo přes
sedmdesát „mladých rybářů“. -mb-

V rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s Městem Kojetín
a Městským kulturním střediskem
Kojetín byla uskutečněna pro děti
v prostranství u hřiště Gymnázia Kojetín Kolečkiáda. Děti soutěžily v pěti
různých kategoriích. Na různých
trasách se prostřídaly od nejmenších po nejstarší, a to na kolech,
kolečkových bruslích, koloběžkách
i longboardech. Každý závodník se
svým startovním číslem ukázal soutěžního ducha a bojovnost, i když

mohli vyhrát pouze ti nejlepší. Ti samozřejmě byli odměněni medailemi
a dobrotami na doplnění energie
vydané při závodech.
-az-

Cyprinus Carpio 2013
Ve spolupráci s Českým rybářským
svazem, místní organizací Tovačov (ČRS MO) proběhl v neděli
15. září 2013 v Měrovicích nad Hanou 5. ročník dětských rybářských
závodů Cyprinus Carpio 2013. Lovilo se na feeder, na položenou
i plavanou. Rozhodčí dohlíželi na
regulérnost lovu a zapisovali úlovky. Za každý jeden centimetr ulovené ryby byl do karty úlovků zapsán jeden bod. Hodnotné ceny do
závodu věnoval ČRS MO Tovačov,
poháry a drobné odměny DDM
Kojetín, krmení TIMAR Marek Odložilík. Od osmi do půl dvanácté
hodin bylo uloveno 130 kusů ryb.
Pokud bychom tyto ryby položili za
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sebou, dosahovaly by délky 4.303
cm. Největšího kapra (51 cm) chytil
Miroslav Mlčoch z Tovačova, nejkrásnější rybu (lína 41 cm) - Matěj
Krybus z Kojetína.
Umístění:
1. místo: Lukáš Opelík (822 bodů
/ 31 kusů),

2. místo: Vojtěch Knap (461 bodů
/ 11 kusů),
3. místo: Miroslav Mlčoch (397
bodů / 9 kusů).
Ceny vítězům předal předseda
ČRS MO Tovačov Ladislav Hanák,
hospodář Roman Uherek a Marek
Odložilík.
-mb-
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DDM Kojetín - Z akcí, které se konaly
Soustředění ZK
HIP-HOP- Spytihněv

Letní hasičský
tábor Soptík
Letní hasičský tábor Soptík a jeho
lumpárny se uskutečnil na závěr prázdnin v Nejdku u Bělotína.
Spolu s námi tam byli i malí hasiči
z Majetína. Děti se během celého
týdne učily vše kolem hasičské té-

Pirátská
dobrodružství
Ve dnech 13. - 15. září 2013 se členové kroužku Hip-Hop z DDM Kojetín pod vedením Zdeňka Bartáka
zúčastnili tanečního soustředění
v rekreačním středisku Skleníky
Spytihněv. Za tento víkend absolvovali celkem šest hodin výuky tance stylu locking, popping, hip-hop
a house dance. Ve volném čase
proběhl také turnaj v bowlingu, billiardu a opékaly se špekáčky.
V sobotu se konal taneční workshop pod vedením Romana Dvořáka ze skupiny New Side Přerov,
který učil děti house dance. Kromě
tohoto zpestření jsme uspořádali také soutěž nazvanou King‘s of
DDM, kde se soutěžilo ve skupině
po třech. Soutěž měla tři kola - vědomostní, pantomima a nakonec
taneční choreografie. Vítězi se
nakonec stali Josef Nguyen Duy,
Martin Flora a František Tichý, kteří
předvedli parádní výkony. Celkově
bych soustredění hodnotil kladně
a určitě bych ho v příštím roce chtěl
znovu uspořádat.
Zdeněk Barták,
vedoucí ZK HIP HOP II

Dvacet devět dětí letního příměstského tábora se koncem srpna vžilo
do role pirátů. Děti prošly pirátskými
zkouškami zručnosti, dovednosti,
obratnosti a vytrvalosti. Malí piráti si
vyzkoušeli orientaci v mlze, hledali
zprávy kapitána Kulhavce, parníkem přepluli Brněnskou přehradu,
navštívili hrad Veveří, přenocovali
na známém - neznámém území
a našli poklad kapitána Kul-

Velká cena DDM
Velká cena DDM je celoroční soutěž pro žáky II. stupně ZŠ Kojetína
a odpovídajících ročníků GKJ, zaměřená na všestrannost a týmovou
spolupráci třídních kolektivů v duchu
fair play. Do Velké ceny DDM budou
zařazeny soutěžní aktivity umělecké, vědomostní a sportovní. První
a zahajovací soutěží bylo Dračí mistrovství kojetínských škol, které se

matiky od uzlů až po útoky. Velký
dík patří profesionálním a dobrovolným hasičům, kteří pomohli
uskutečnit tento tábor a především
veliteli požární stanice v Kojetíně
Miroslavu Charvátovi. I když nám
počasí nedopřálo tropické teploty,
i tak se akce vydařila a děti si užily
prázdnin až do samého konce.
-az-

havce. Mnoho dětí tak poznalo, že i v Kojetíně se dá prožít týden plný dobrodružství.
-mb-

konalo v areálu Kanoistiky Kojetín.
Druhou soutěží, ve které mohou
získat body do celoroční soutěže,
je výtvarná soutěž v rámci ETM
s tématem Čistý vzduch - je to na
nás. Termín pro odevzdání výtvarných prací je do 11. října 2013.
Věříme, že do této celoroční soutěže se zapojí všechny třídní kolektivy
a ve všech disciplínách prokážou týmového ducha a kamarádství.
-az-
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DDM Kojetín připravuje...
1. 10. 2013
„Skřítek Podzimníček“
Vyrobte libovolnou technikou
skřítka, výrobek označte jménem
a příjmením, věkem autora
a přineste na DDM Kojetín
do 1. listopadu 2013.
Všichni skřítkové budou vystaveni
v prostorách DDM
a nejzdařilejší budou vyhodnoceni
8. listopadu 2013.
4. 10. 2013 v 17.15 hodin
zahájení kurzu keramiky
pro dospělé
5. 10. 2013
Den stromŮ
s výsadbou vrby v Kovalovicích
11. 10. 2013
Uzávěrka výtvarné soutěže
v rámci Evropského týdne mobility
„Čistý vzduch - je to na nás“

12. 10. 2013
Pochod slováckými
vinohrady
- odjezd 7.30 hodin,
zastávka ČSAD
Masarykovo náměstí, Kojetín
19. 10. 2013
„ Ať žijí duchové II“
- od 14.30 hodin
- Hanácký dvůr Polkovice
- zábavné odpoledne
pro děti, rodiče s dětmi
a další zájemce
s výrobou podzimní dekorace
29. - 30. 10. 2013
„Podzimky“
- program pro děti na podzimní
prázdniny cena 400 Kč
Kurz práce
s FIMO hmotou

HORY 2014
Jednodenní výlety na hory
s výukou lyžování
a snowboardingu
v termínech:
4. 1. 2014, 11. 1. 2014,
18. 1. 2014, 25. 1. 2014
a 8. 2. 2014
31. 1. - 2. 2. 2014
„Pololetky na horách“
Kouty nad Desnou
15. 2. - 22. 2. 2014
Jarní prázdniny
v Koutech nad Desnou
18. 2. - 22. 2. 2014
Příměstský tábor Kojetín
27. 2. - 2. 3. 2014
Lyžování v Krkonoších

Zájmové kroužky DDM Kojetín pro školní rok 2013/2014
(cena - celý rok / pololetí)

Sport, příroda
Bowling
od 5. tř.
Roztleskávačky I, II
od 5 let
Gymnastika pro roztleskávačky 		
Kopaná
od 3. tř.
Florbal I, II, III
od 1. tř.
Sport - boys
od 1. tř.
Mičudky (pro dívky)
od 1. tř.
Sport - girl I, II
od 5. tř.
Kopaná pro dívky
od 3. tř.
Stolní tenis I, II, III
od 3. tř.
Volejbal dívky I, II
od 3. tř.
Volejbal chlapci
od 3. tř.
Badminton I, II
od 6. tř.
Jumping
od 6. tř.
Cvičení na fitballe
od 1. tř.
Rybáři přípravka
1. - 3. tř.
Rybáři
od 4. tř.
Kaštánek (přírodovědný)
od 3. tř.
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600
600
400
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

350
350
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Vzdělání, kultura, tanec, technika
Vanilki (dříve Kvítko)
1. - 3. tř.
500 /
Sluníčko - folklórní
od 1. tř.
400 /
Mixík mini dance
od 5 - 7 let
500 /
Break dance
od 4. tř.
600 /
Divoké kočky
od 4. tř.
600 /
Freedance
7. - 9. tř.
600 /
Hip-Hop I
od 1. tř.
600 /
Hip-Hop II
od 5. tř.
600 /
Zumbička
od 1. tř.
500 /
Konzerva (dramatický)
od 4. tř.
400 /
Keramika I
1. - 4. tř.
900 /
Keramika II
od 5. tř.
900 /
Keramika rodiče a děti
rodiče a děti
900 /
Školička
rodiče a děti
300 /
Klubíčko všestranný
4 - 6 let
400 /
Výtvarný
od 1. tř.
600 /

300
250
300
350
350
350
350
350
300
250
500
500
500
150
250
350

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Umělecké kreslení
od
Plastikoví modeláři
od
Kluci v akci (mistr kuchař)
od
Prostřeno
od
Angličtina - školák
od 1. Angličitina konverzace od 6. Fotografický
od

3.
2.
2.
1.
5.
9.
3.

tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.

600
400
300
300
400
600
600

/
/
/
/
/
/
/

350
250
200
200
250
350
350

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Tvořivá dílnička
od 2. tř.
Doučko AJ, MA, ČJ
ZŠ, SŠ, GKJ
P. P. (policejní přípravka)
od 3. tř.
od 1. tř.
Do-Re-Mi (zpěv)
Doplňkománie (tvoření doplňků) od 4. tř.

600 / 350 Kč
60 Kč / vstup
500 / 300 Kč
400 / 250 Kč
600 / 350 Kč

Jiné
Klub instruktorů I, II
od 5. tř.
Klub Kamarád
rodiče a děti
Jochyho kytara
od 5. tř.
Deskovky
od 4. tř.
Agility
od 3. tř.
Cool herna		
Kuličková herna		

80 Kč
300 Kč / dítě
400 / 250 Kč
400 / 250 Kč
500 / 300 Kč
5 Kč / vstup
20 Kč / vstup

Lumpíci Oplocany
Keramika Polkovice
OŠT Polkovice
Berušky Křenovice
Zpívánky Stříbrnice

Okolní obce
od 1. tř.
od 1. tř.
od 1. tř.
od 1. tř.
od 1. tř.

400
800
500
400

/
/
/
/

250
450
300
250
200

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Pro dospělé
Keramika		1000 Kč / 10 lekcí
Patchwork		 120 Kč / lekce
Jumping (cvičení na trampolínkách)		
40 Kč / vstup
Pedig		 200 Kč / lekce
FIMO		 200 Kč / lekce
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Září v knihovně...
Městská knihovna MěKS Kojetín
zahájila opět spolupráci se všemi
kojetínskými školami.
V září proběhly besedy s názvem
„Dráček
Mráček“
pro
starší
oddělení mateřských škol. Děti
si s knihovnicí Alenou Fíkovou
povídaly o pohádkových bytostech.
Pozornost pak byla zaměřena
hlavně na draky a knížky o nich. Ale
nešlo jen o povídání, také se četlo,
a to z milé knížky „Dráček Mráček“,
spisovatelky Daniely Krolupperové.

A pak se ještě povídalo. Že draci
nelétají jenom v pohádkách, ale
také teď na podzim po obloze, když
fouká vítr. Vyzkoušet si to - to už je
domácí úkol od dětí pro všechny
tatínky a maminky.

Na závěr všichni kluci a holky
namalovali draka nebo dráčka podle
svých představ. Ti nejhezčí se pak
v říjnu objeví u nás v knihovně na
výstavce.
div

Připravované akce na měsíc říjen 2013
30. září - 6. října 2013
Tradiční, již 17. ročník celostátní akce

Týden knihoven
- Zájemci, kteří v tomto týdnu navštíví knihovnu,
budou mít vyřízenou bezplatnou registraci
až do konce roku 2013!
- Každý z příchozích se může po celý týden
zapojit do ankety vyhlášené v rámci Týdne knihoven
„Moje oblíbená knížka“
Jsme zvědaví, která kniha to letos vyhraje!

Odpoledne 2. října 2013
v knihovně bude patřit
„Setkání knihovníků
knihovnického střediska Kojetín“
Ve čtvrtek 3. října 2013
navštíví dětské oddělení žáci I. stupně
ZŠ Sladovní, pro které je připravena beseda
„Bráškové“

- Po celý týden budou tradičně probíhat
exkurze
pro žáky základních škol a studenty gymnázia.

V průběhu měsíce října si čtenáři
v dětském oddělení mohou prohlédnout
výstavku prací dětí z mateřských škol
„Malovali jsme dráčka Mráčka“

- Knihovnu navštíví také děti ze školních družin,
pro které je kromě bezplatné registrace
nových čtenářů připravena
tvůrčí dílnička
Pomocí přístroje BigShot si vyzkouší výrobu
originálních přáníček.

Ještě jednou proběhne beseda a výstavka
„Pod hanáckou oblohou“
tentokrát ve středu 23. října 2013
ve 14 hodin pro Centrum sociálních služeb
(víceúčelová klubovna).

- Ve středu 2. října 2013 v 10 hodin
se koná beseda nad vzácnými knihami
starých hanáckých autorů
„Pod hanáckou oblohou“
(knihy z let 1900-1925)
pro klienty Centra denních služeb v Kojetíně
nazvaná, stejně jako výstavka knih
těchto regionálních autorů.

Lekce informační výchovy
budou pokračovat s šestými třídami základních škol
(on-line katalog knihovny)
Besedy o slušném chování
„Draka je lepší pozdravit“
čekají na žáky 2. tříd základních škol.

Oddělení pro dospělé s internetem
úterý
čtvrtek
pátek a sobota

8 - 12 a 14 - 17 hodin
8 - 12 a 14 - 17 hodin
8 - 12 hodin

Oddělení pro děti s internetem
pondělí
úterý
středa

13 - 16 hodin
13 - 16 hodin
13 - 17 hodin
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Kam za kulturou
Výstava k 85. výročí národopisného souboru
Hanácká beseda MěKS Kojetín

HANÁCI Z POHLEDU
MARIE GARDAVSKÉ KDYSI A DNES
Výstava otevřena do 4. října 2013
Výstava ze soukromé sbírky
Františka Riegla z Kojetína

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
1935 - 1945
Výstava otevřena od 14. října 2013
do 22. listopadu 2013
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403
Pro milovníky koní, širokou veřejnost i děti

5. HUBERTOVA JÍZDA KOJETÍN 2013
sobota 19. října 2013 - 10 hodin
9.30 hodin - sraz jezdců a koní
10.30 hodin - Hubertova jízda

Trasa Hubertovy jízdy: Louka za Račovou - Včelín
- Myslivecká chata Uhřičice (oběd) - Špalír - Louka za Račovou
Jsou zajištěny vozy a vlečky pro diváky, kteří po celou dobu
mají možnost sledovat jezdce na koních i zdolávání překážek.
Po příjezdu z vycházky proběhnou soutěže:
Hon na lišku, Páni, Amazonky a Barely
Na místě: Vyhlášení vítězů soutěží a pasování krále honu
pro rok 2013, volná zábava...

Louka za bývalou farmou Račová (bývalé závodiště)
Divadlo Háta Praha uvádí

BÁSNÍK A KOČKA

úterý 22. října 2013 - 19. hodin
Divadelní komedie autora Wiltona Manhoffa
Účinkují: Lukáš Vaculík, Kateřina Hrachovcová
Režie: Antonín Procházka
30

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

(Ze života na Hané - lidový kroj a tvorba, selská jizba,
vybavení domácnosti, řemesla, zemědělství, kuriozity...)

Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403
Pěvecký soubor Cantas MěKS Kojetín
srdečně zve na 4. ročník

SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SOUBORŮ
KOJETÍN 2013
"S PÍSNIČKOU SE MLÁDNE"
sobota 9. listopadu 2013

Program bude sestaven z přihlášených pěveckých souborů

Sokolovna Kojetín

Hannibal Lecter uvádí

HUDEBNÍ FESTIVAL
A KŘEST DESKY HANNIBAL LECTER
AVENUE TO EMPTINESS
pátek 15. listopadu 2013 - 18 hodin
Křest zatím třetího CD kapely Hannibal Lecter
Potvrzené kapely:
Hannibal Lecter (hardcore-nu-metal / Hell)
Denoisum (nu-metal-electronica / Brno)
Forrest Jump (hardcore-crossover / Bučovice)
Helpness (thrash-crossover / Píšť - Opavsko)
Dark Gamballe (crossover / Vyškov)
Sokolovna Kojetín, vstup: 100 Kč

Divadelní představení pro děti mateřských škol
a žáky základních škol

O SLUNEČNÍKU, VĚTRNÍKU
A MĚSÍČNÍKU

Mohou se ze dvou zvláštních rozhádaných lidí
na Manhattanu stát přátelé a možná víc než přátelé?

pondělí 18. listopadu 2013 - 8.15 a 10.15 hodin
Uvádí: Mladá scéna Ústí nad Labem
Sokolovna Kojetín

Stále jsou volné vstupenky - předprodej na informacích
VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 774 001 403

Travesti skupina Screamers opět v Kojetíně

Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč

Přinďite na besedo!
Národopisný soubor Hanácká beseda MěKS Kojetín
vás zve na

SETKÁNÍ BÝVALÝCH
I SOUČASNÝCH TANEČNÍKŮ
A PŘÍZNIVCŮ
HANÁCKÉ BESEDY KOJETÍN
u příležitosti 85. výročí vzniku
sobota 2. listopadu 2013 - 17 hodin
Program, muzika i občerstvení zajištěno!
Sokolovna Kojetín

(Všichni členové i příznivci obdrží pozvánku.
Ten, který pozvánku neobdrží, nechť se prosím
přihlásí na MěKS Kojetín tel: 581 76 20 46, 774 001 405
nebo rovnou přijde na setkání do Sokolovny Kojetín)

16

Nově - Stálá expozice muzea

TRAVESTI SCREAMERS

pátek 22. listopadu 2013 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč
Stále jsou volné vstupenky - předprodej na informacích
VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 774 001 403

Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky

CVIČME V RYTME (12)

sobota 23. listopadu 2013 - 9.00 hodin
Rozpis cvičení (3 hodiny) bude upřesněn
Sokolovna Kojetín
vstup: 150 Kč/tři hodiny, 60 Kč/hodina
Přednáška pro žáky 2. stupně základních škol
a studenty gymnázia

POHODÁŘI - OMÁN

pondělí 25. listopadu 2013 - 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín
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Kam za kulturou
Tradiční akce oznamující příchod adventu

ADVENTNÍ JARMARK

neděle 1. prosince 2013 od 13 hodin

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

neděle 1. prosince 2013 - 17 hodin
Bohatý program: otevření adventní výstavy Betlémy, hudební, taneční a divadelní vystoupení,
prodej vánočních hvězd na podporu onkologicky nemocných dětí, výtvarné dílny DDM Kojetín,
adventní jarmark, slavnostní rozsvícení stromečku, ohňostroj...
Masarykovo náměstí Kojetín

Divadelní předplatné 2013
DIVADLO ŽIJE! aneb Neseďte doma - POJĎTE DO divadlA!
středa 16. října 2013 - 19 hodin
DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ

středa 22. ledna 2014 - 19 hodin
DIVADELNÍ SOUBOR DOBRONÍN

Strhující drama autora Davida Foleyho nás přivádí
do zapadlého amerického městečka, které ovládá pastor
Michaels. Do tohoto silně křesťanského prostředí
se po několika letech vrací mladá žena Sharon, kolem
které se stahují nebezpečné vody náboženského fanatismu.

V komorním představení autora Jima Cartwrighta
se ocitneme jeden večer v jedné hospodě, s jednou
ženou, s jedním mužem, kteří jsou spojeni s příběhy
několika hostů. Inscenace odkrývá jemné mezilidské
vztahy, touhu zemřít či dokázat odpustit sám sobě…

středa 20. listopadu 2013 - 19 hodin
DIVADLO EXIL PARDUBICE

středa 19. února 2014 - 19 hodin
rádobydivadlo klapý

VYMÍTÁNÍ ĎÁBLA

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

BRÝLE ELTONA JOHNA

DVA

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

VŠECHNO NENÍ KOŠÉR

V crazy komedie autora Davida Farreho hrají velkou roli
skutečné reálie z historie watfordského fotbalového klubu.
Fotbal je Billovo náboženství, které praktikuje s největší
vážností. Nabrat druhý dech a vrátit se znovu do hry
nebývá lehké ani ve fotbale ani v životě.

Autor Ladislav Valeš se nechal inspirovat světoznámým
americkým muzikálem Šumař na střeše, kdy si dívky
vyberou nápadníky, avšak pro tatínka nejsou zrovna košer.
Hra je namíchaná přes slzy i smích a divákům
se bude určitě líbit

středa 18. prosince 2013 - 19 hodin
HANÁCKÁ SCÉNA KOJETÍN

Možnost zakoupení předplatného
se slevou na pět představení: 300 Kč

Derniéra komedie autora Marca Camolettiho. „Dvě by
bylo málo a více by bylo únavné. Tři je ideální“, říká
hrdina komedie Bernard, který si své vyvolené vybírá
zásadně z řad zaměstnankyň leteckých společností.
Lásky přilétají a odlétají, nesmí se ovšem změnit letový řád!

Předprodej předplatného a vstupenek
na informacích
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403
www.mekskojetin.cz

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

MODRÉ Z NEBE

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Výzva A PROSBA občanům
Vyzýváme a prosíme všechny občany, kteří vlastní jakékoliv betlémy (i domácí výroby),
aby je zapůjčili na adventní výstavu BETLÉMY,
která bude otevřena v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra
od 1. prosince 2013 do 20. prosince 2013
na památku zakladatelky této každoroční výstavy Marie Kalovské z Kojetína.
Betlémy můžete přinést a předat na informace
Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
do 28. listopadu 2013 v době od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin.
Děkujeme všem za podporu TÉTO krásné adventní tradice!
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Pohybové, jazykové a taneční kurzy v Kojetíně
POHYBOVÉ KURZY

TANEČNÍ KURZY

JAZYKOVÉ KURZY

- CVIČENÍ NA BOSU BALANCE

- TANEČNÍ PRO STUDENTY
GYMNÁZIA KOJETÍN
(i studenty jiných škol v okolí)

JAZYK ANGLICKÝ
- Začátečníci

Každé pondělí 18 -19 hodin
a každý čtvrtek 18 - 19 a 19 - 20 hodin
vstup: 70 Kč/1 hodina, 600 Kč/11 vstupů
sál VIC Kojetín, cvičitelka: Radka Michálková

- zumba

Každé pondělí a středa 19 - 20 hodin
Cvičitelka: Gabriela Matoušková
sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina

- JÓGA

Každé úterý 16. - 18. hodin,
malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín
Permanentka: 400 Kč (10 vstupů + jeden
zdarma), cvičitelka: Alena Flegelová
30

30

- PILÁTES zdravotní

Každé úterý 19 - 20 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 400 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- CVIČENÍ S JANOU

Každé úterý a čtvrtek 19 - 20 hodin
malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín
Cvičitelka: Jana Zdráhalová

Každý čtvrtek 17 - 19.30 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, cena: 600 Kč/1 účastník
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Každý čtvrtek 19.30 - 21.30 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, Cena: 600 Kč/1 účastník
(7 lekcí + závěrečná taneční).

- Pokročilí I.

učebna Gymnázia Kojetín
každé pondělí od 17.15 do 18.45 hodin
Lektor: Zuzana Kebzová
Cena: 3.000 Kč (30 lekcí/2 hodiny)

- Pokročilí II.

TANEČNÍ SOUBORY

učebna Gymnázia Kojetín
každé úterý od 17.30 do 19.00 hodin
Lektor: Jay Davis
Cena: 3.000 Kč (30 lekcí/2 hodiny)

Zkoušky každý pátek - 20 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

PĚVECKÝ SOUBOR

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor Hanácká
beseda při MěKS Kojetín

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina
LUCKY WHILE při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek - 17 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

DIVADELNÍ SOUBOR

UMĚLECKÝ SOUBOR

Divadelní soubor
Hanácká scéna při MěKS Kojetín

Tvůrčí skupina
Signál 64 při MěKS Kojetín

Zkoušky každé úterý - 18 hodin,
Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

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

Pravidelné schůzky každý první pátek
v měsíci - Klubovna Sokolovny Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

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
Sokolovna Kojetín
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

www.mekskojetin.cz (kurzy)

Z kulturních akcí
Divadlo žije
O tom jaké problémy čekají otce,
který má tři dcery na vdávání, se
mohli diváci dozvědět ve středu
18. září 2013 v sále Sokolovny Kojetín. V 19 hodin zde sehráli ochotníci
z Václavova hru Jaroslava Vostrého
s názvem „Tři v tom“, a v Kojetíně
tak odstartovali divadelní předplatné
s názvem „Divadlo žije aneb Neseďte doma - pojďte do divadla!“.
Komedie dell’arte autora Jaroslava
Vostrého se nesla v duchu střeštěných zápletek a humorných situací,

Vymítání ďábla
Kojetínským divákům doporučujeme
divadelní hru s názvem „Vymítání
ďábla“ v podání Divadelního spolku Kroměříž, která bude uvedena ve
středu 16. října 2013 v sále Sokolovny
Kojetín.
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které se točily okolo tří těhotných
dcer otce Ubalda a jejich nápadníků. Ti si museli vymýšlet různá převlečení a záminky, aby se k dívkám
mohli dostat. Do této situace se
navíc ještě vložil hrdopyšný kapitán
se svým vychytralým sluhou a sňatkuchtivý stařec Pandolfo, kterému
šlo především o věno Ubaldových
dcer.
Výkony herců, jak zkušených, tak
i mladých, byly vyrovnané, komedie byla propletena improvizací
a gagy, které jsou typické pro tento žánr a ochotníci z Václavova

se s nimi poprali dle svých možností. Nakonec vše dobře dopadlo
a dcery, ač byly „v tom“, dostaly své
nápadníky.

Tato nadčasová hra je jedinečná svým
obsahem a aktuálností. Setkáváme se
s fanatismem, který má místo i v dnešní společnosti. Ve hře je proti sobě
postavena lidská čistota a přirozenost
proti pasivitě, předsudkům a zaslepenosti. Drama vrcholí střetem matky
s dcerou, které žijí v rozdílných svě-

tech. V hlavních rolích excelují Jana
Štěpánová, Šárka Bukovská, Romana Malinská, Jiří Kašík a Jiří Kalmus.
Nenechte si určitě ujít tuto jedinečnou
příležitost a přijďte do Sokolovny v Kojetíně prožít fascinující příběh, který
vás vtáhne do samotného děje.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Z kulturních akcí
Taneční kurzy
Letos se opět v polovině září na Sokolovně rozezněla taneční hudba
a studenti gymnázia se hodili do
gala, aby navštívili taneční kurzy,
kde se při troše šikovnosti naučí
klasické i moderní tance. V deseti
lekcích by se měli naučit standardní
tance jako je polka, valčík, foxtrot,
tango, waltz, slowfox, quickstep, ale
i některé latinskoamerické například
čaču nebo rumbu. Navíc absolventy tanečních čeká prodloužená lek-

ce a „závěrečná kolona“, tam budou
moci předvést rodičům a známým co
se naučili. Součástí výuky je také etiketa v důležitých životních situacích.
Studenti se naučí základní společenská pravidla při stolování, konverzování atd. Kurzy tanečních vyučuje Igor Henzély, který v Kroměříži
vede taneční studio. Ti, kteří by chtěli
oprášit svůj taneční um, nebo by se
chtěli naučit tančit, můžou navštěvovat připravované kurzy tanečních pro
dospělé. Ty by se konaly v sále Sokolovny každý čtvrtek od 19.30 hodin.

Jak by řekl klasik: „ Naučit se tančit
a milovat lze v každém věku“.
-miza-

Evropský týden mobility 2013
Evropský týden mobility (ETM) 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 druhů dopravy. V mnohých evropských městech už dnes
můžeme vidět, že prostor v ulicích
patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě.
A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má Evropský týden mobility pomoci. Od roku 2009 se do
této celorepublikové akce úspěšně
zapojuje i město Kojetín. Přispěl
k tomu i fakt, že naše město v české soutěži o „Nejlepší český ETM“
v roce 2009 vyhrálo první místo.
V letošním roce ETM probíhalo ve
dnech od 12. do 27. září 2013 a program nabízel především sportovní,
ale i kulturní vyžití jak pro dospělé,
tak i děti. Na přípravě i realizaci se
podílelo Město Kojetín a příspěvkové organizace města - MěKS,
DDM, CSS Kojetín za spolupráce
Městské policie Kojetín a sportovních oddílů.

Stěžejní akce s názvem „Se starosty měst a obcí na kolech trasou plánované Arcibiskupské cyklotrasy“
se konala v sobotu 21. září 2013.
Na náměstí v Kojetíně se úderem
desáté hodiny začali sjíždět, kromě
domácích, i účastníci z Kroměříže
a Uhřičic.
Po uvítací řeči starosty Kojetína,
Jiřího Šírka, se cyklisté rozjeli směrem k restauraci Na Hrázi, kde se
mohli posilnit před náročnou cestou. Poté se asi šedesát jezdců vydalo Špalírem k Uhřičicím. Příjemným zpestřením první části cesty
byla zastávka u uhřičického Sifonu.
V době vyjížďky probíhala srážka
hladiny mlýnského náhonu, a tak se
mohli zájemci podívat do útrob tohoto ojedinělého vodního díla. Další odpočinková zastávka se uskutečnila v Lobodicích v Hospůdce
U Orlů, kde v průběhu občerstvení,
výletníci viděli i názornou ukázku
s melounem, který měl při nárazu
o zem demonstrovat, jak důležitá je
pro cyklisty helma.
Tuto poučnou přednášku si připravili strážníci Městské policie z Koje-

tína, kteří doprovázeli účastníky celou cestu a dohlíželi na bezpečnost
všech cyklistů. V Lobodicích se
k početné skupince z Kojetína přidali čtyři účastníci z Tovačova, kteří
jim jeli v ústrety. Do cíle už zbýval
jenom kousek a počasí naštěstí
přálo.
V Tovačově všechny přivítala Květa
Zajícová, kastelánka místního zámku, jenž zprostředkovala zázemí
s ohništěm v areálu Tovačovského
zámku a bezplatnou návštěvu „spanilé věže“.
Starosta města Kojetína poděkoval
všem cyklistům a spolu s místostarostkou Ilonou Kapounovou rozdal
všem odznak a perníky s logem
ETM, které vyrobily pracovnice
DDM Kojetín. Poté následovala
volná zábava při harmonice, zpěvu
a občerstvení v podobě klobásy,
kterou si přítomní sami opekli na
připraveném táboráku. Věříme, že
účastníci této akce prožili nevšední
sobotní dopoledne i kousek odpoledne a dočkají se co nejdříve plánované arcibiskupské cyklostezky.
-miza-
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Centrum sociálních služeb informuje
Výlet na Lidovou
hvězdárnu
do Prostějova
v rámci Evropského
týdne mobility
Na výlet do Prostějova, na Lidovou
hvězdárnu, jsme se všichni těšili již
mnoho týdnů dopředu. Konečně
nastal čtvrtek 19. září 2013 odpoledne a naši senioři mohli nastoupit
do autobusu a vydat se za dalším
poznáváním zajímavých míst Olomouckého kraje.
Všichni účastníci již minimálně týden dopředu sledovali vývoj počasí
a jeho předpovědi, neboť jsme měli
přislíbeno na hvězdárně pozorování Slunce. Ovšem to lze opravdu
jen za jasného počasí, neboť jak
říká Jiří Prudký - vedoucí Lidové
hvězdárny a zároveň náš průvodce, ještě nikdo nevymyslel dalekohled, který by prohlédl skrze mraky.
Příjezd se podařil přesně na čas
a tak jsme mohli započít s exkurzí
hvězdárny. Jiří Prudký nás seznámil s dalekohledy, které jsou na
hvězdárně nainstalovány, s principy pozorování denní i noční oblohy,
se všemi jevy, které lze na Slunci
při pozorování zachytit. Stále by
bylo o čem povídat, ale čas utíkal
a my jsme po celou dobu výkladu
po očku pozorovali, kdy se konečně
rozfoukají černé bouřkové mraky,
které právě nad Prostějovem visely.
Poté, co jsme všichni nakoukli do
připravených dalekohledů a snažili
jsme se pochopit princip fungování
těchto technických „vychytávek“,

přesunuli jsme se do přednáškové
místnosti, kde měl pro nás průvodce připravenou přednášku o kosmonautice. Během přednášky byl stále
ve střehu další pracovník hvězdárny, který stále na místě sledoval vývoj počasí. V okamžiku, kdyby mraky ustoupily, jsme byli přichystáni
vyrazit zpět na pozorovací stanoviště a konečně uzřít Slunce v plné
jeho kráse i se všemi skvrnami
a výboji, které jsou u něho běžným
jevem. Nakonec se pozorování
Slunce bohužel nekonalo. Počasí
se spíše zhoršovalo, a když mraky
ustoupily, bylo již Slunce v takové
pozici za stromy, že nebylo možné
jej připravenými dalekohledy pozorovat.
Toto zklamání nám alespoň částečně nahradilo velmi poutavé vyprávění Jiřího Prudkého, který si
připravil přednášku o kosmonautice, počínaje první vypuštěnou družicí, přes seznámení se s významnými osobnostmi kosmonautiky,
konstruktéry raket, podrobnostmi
o pilotovaných kosmických letech,
o bojích o Měsíc a raketoplánech.
Celé vyprávění zakončil fotografiemi a následnou videoukázkou, která měla divákovi přiblížit jeden den
na oběžné dráze. Holení, koupání,

Dovolujeme si tímto pozvat všechny seniory, zdravotně postižené
občany a celou širokou veřejnost na

Den otevřených dveří
v Centru sociálních služeb Kojetín,

který se uskuteční v pátek 11. října 2013 od 9 do 17 hodin
na všech Domech s pečovatelskou službou, tedy na:
- DPS nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín
- DPS J. Peštuky 1322, Kojetín,
- DPS Stanislava Masara 1355, Kojetín,
- DPS 6. května 1160, Kojetín.

Přijďte si prohlédnout naše kulturní místnosti, internetové koutky,
přípravny pečovatelek, venkovní zařízení DPS.
K nahlédnutí budou i samotné byty se svolením jejich nájemníků.
Těšíme se na vás!
Pracovnice CSS Kojetín, p. o.
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stravování či přemisťování těžkých
břemen. V běžném životě se již nad
těmito činnostmi ani nepozastavíme. Ale v kosmické raketě? To je
zcela něco jiného. A to už vůbec
nemluvím o systému používání toalety. Někdy vskutku humorné povídání.
Celou svoji přednášku Jiří Prudký věnoval vzpomínce na všechny
kosmonauty, kteří zahynuli při výkonu svého povolání. Někteří se
smutného konce dočkali přímo na
oběžné dráze, někteří při přistávání
a někteří dokonce nestačili s raketou ani vzlétnout.
Domů jsme se vraceli až v pozdních
odpoledních hodinách plní dojmů
a informací o tom, co vše se může
odehrávat nad našimi hlavami
a mnohdy si to ani neuvědomujeme.
A. Hrdličková
Centrum sociálních služeb
Kojetín, p. o. si dovoluje
pozvat své klienty a všechny
zájemce z řad seniorů
na besedu s pracovnicemi
Městské knihovny MěKS Kojetín
s názvem
„Pod hanáckou
oblohou“
Beseda nad vzácnými knihami
starých hanáckých autorů
(knihy z let 1900 - 1925)
včetně jejich výstavky
se uskuteční
ve středu 23. října 2013
od 14 hodin
ve Víceúčelové klubovně
DPS nám. Dr. E. Beneše 3,
Kojetín (vchod z Husovy ulice).
Přijďte se zaposlouchat
do úryvků z knih psaných
v původním hanáckém nářečí.
Jste srdečně zváni!
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Centrum sociálních služeb informuje
Výlet do Holešova - návštěva barokního zámku a kovářského muzea
úterý 24. září 2013

Poutavé
vyprávění
kastelána
o architektuře jednotlivých salonků
a posledních majitelích zámku.

Kastelán holešovského zámku je
nevyčerpatelnou studnicí historických informací.

Průchozí chodby slouží k informování návštěvníků o historii zámku, ale
i stavebních pracech rekonstrukce.

Malířské umění starých mistrů obdivujeme dodnes.

Všichni jsme s velkým zájmem naslouchali...

Po prohlídce malého muzea kovářství plni dojmů z celého příjemně
stráveného odpoledne.

CD
DÁL ZA VOZEM...
pěveckého souboru
Cantas MěKS Kojetín
zakoupíte na informacích
Vzdělávacího
a informačního centra
Masarykovo náměstí 8
za cenu 50 Kč.
Na CD naleznete
dvacet jedna písní
- lidové z Čech,
Slovenska, Afriky, spirituály
a tradicionály
i písně moderní...
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v říjnu 2013
„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“ 1. Timoteova 1,12
1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10. a 29. 10. 2013 (úterý)

7. 10., 14. 10., 21. 10. a 28. 10. 2013 (pondělí)

od 13.30 hodin na faře*
(1. sk. ZŠ Svat. Čecha a nám. Míru)

od 13.30 hodin na faře* (2. sk ZŠ Sladovní)

DUCHOVNÍ VÝCHOVA

DUCHOVNÍ VÝCHOVA

10. 10., 17. 10., 24. 10. a 31. 10. 2013 (čtvrtek)

2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. a 30. 10. 2013 (středa)

bIBLICKÁ HODINA

od 18.00 hodin v Husově sboru

13. 10. a 20. 10. 2013 (neděle)

Modlitby a zpěvy z Taizé

od 16.00 hodin na faře

bohoslužby

3. 10. 2013 (čtvrtek)

bIBLICKÁ HODINA

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

589. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova a Kalicha
od 16.00 hodin na faře

bohoslužby

od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)

6. 10. 2013 (neděle)

bohoslužby

20. 10. 2013 (neděle)

27. 10. 2013 (neděle)

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

SLAVNOSTNÍ bohoslužby

výročí vzniku ČSR
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

*Termíny „duchovní výchovy“ jsou v době uzávěrky upravodaje předběžné, ještě se mohou změnit,
sledujte laskavě vývěsku školy a náboženské obce,
případně oznámení po bohoslužbách či webové stránky.
Duchovní výchova se v tomto školním roce bude konat při ZŠ Svat. Čecha a při ZŠ Sladovní.
Hodiny se uskuteční zpravidla v pondělí a v úterý odpoledne na faře, Husova 796 (kancelář v přízemí).

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/
„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života,
z koho bych měl mít strach?“ Žalm 27,1

Charita Kojetín
Co nového na Charitě?
Skončilo léto - pro většinu lidí doba
odpočinku a dovolených, ale na
Charitě v Kojetíně bylo rušno.
Zdravotní sestry z Charitní ošetřovatelské služby odpočívat nemohly. Ošetřují nemocné v jejich domácím prostředí. Akutních případů
bylo v tom parném létě dost a dost.
Azylový dům byl v letních měsících plně obsazen. Celé léto bylo
ve znamení četných opékacích
a grilovacích akcí. Uživatelky se
společně se sociálními asistentkami učily vést domácnost, vařit a péct
nová jídla. Děti využívaly dvůr i hřiš-
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tě a díky horkému počasí se často
koupaly na dvoře v bazéncích.
Ani pracovníci Rodinného klubu
Maria pro sociálně slabé rodiny nezaháleli. V Klubu pro děti a mládež
se podnikaly pěší výlety po okolí
Kojetína, táboráky, nacvičoval se
zpěv a tanec, trénoval se box na
boxovacím pytli, promítaly se filmy.
Uskutečnil se také výlet na zámek
do Kroměříže, kde byly všechny
děti poprvé a 90-ti minutový výklad
průvodkyně se jim moc líbil. Další
zajímavý den prožili dospělí i děti
na 19. ročníku festivalu Romská
píseň v Rožnově pod Radhoštěm,
kde zhlédli romské taneční a pěvecké soubory.

Pro účinnější pomoc lidem bez
zaměstnání se Rodinný klub Maria zapojil od května 2013 do projektu Nová šance - mikroregion
Kojetínsko. Tento projekt realizuje
společnost LED - JAPA.CZ, s. r. o.
zastoupená jednatelem a manažerem projektu Janem Ledvinou
a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a částečně
státního rozpočtu ČR. Charita Kojetín se finančně na realizaci tohoto
projektu nepodílí, ale pouze zprostředkovává kontakt mezi zájemci
a uvedenou společností. Hlavní
cíle projektu směřují ke zvýšení
zaměstnanosti pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel mikroregio-

10/13

Kojetínský zpravodaj

Charita Kojetín
nu Kojetínsko. Mezi klíčové aktivity
projektu patří bilanční diagnostika,
hlídání dětí a rekvalifikace v různých oborech (např. obsluha osobního počítače, dispečer logistiky,
obsluha elektrovozíku a motovozíku, řidičský průkaz skupiny B). Projekt je realizován od května 2013 do
května 2015. Aktivit projektu se zúčastní minimálně osmdesát klientů,
kteří absolvují více než 144 kurzů.
Bude vytvořeno deset nových pracovních míst s podporou mzdových
prostředků.
Náročnou situaci prožívalo poslední zařízení Charity Kojetín - Dům
sv. Josefa - centrum denních
služeb pro seniory a zdravotně

postižené. Zde musel být v letních
měsících částečně omezen provoz
a celé zařízení bylo na čtrnáct dnů
zavřeno z důvodu technicko - stavebních potíží. V červnu se totiž
projevila na některých zdech a podlahách agresivní houba „dřevomorka“. Bylo nutné situaci okamžitě řešit, aby se zamezilo jejímu rozšíření
do dalších částí budovy, především
do stropů. Napadená místa musela být ošetřena odbornou firmou,
aby se zničilo podhoubí dřevomorky a musely být provedeny různé
preventivní zásahy. Násypová suť
v podlahách byla vybraná půl metru
do hloubky a nové podlahy musely být vybudovány se 30 cm vzdu-

chovou mezerou. Napadenou zeď
o rozloze 21 m2 bylo nutné vyměnit za sádrokartonovou příčku. Tyto
práce přinesly spousty komplikací,
a proto byly letní měsíce pro pracovníky i uživatele značně náročné.
Stavební práce se již pomalu blíží
ke konci, ale vzhledem k tomu, že
byly financovány na dluh, je nyní
pro Dům sv. Josefa největším problémem získat finanční prostředky na tyto opravy. Náklady na tyto
bourací i stavební práce činí totiž
téměř 250.000 Kč. Další fotografie
a podrobnosti naleznete na našem
webu www.kojetin.charita.cz.
Světlana Němčáková

DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín
tel. 581 762 160, mobil 720 126 475, e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz
PROGRAM NA ŘÍJEN
středa 2. 10. 2013
od 10 hodin

„Pod hanáckou
oblohou“

Beseda nad vzácnými knihami
starých hanáckých autorů
(knihy z let 1900 - 1925)
Výstavka knih.
Ukázky z díla těchto autorů
čte v hanáčtině
- vzácný host pořadu!
úterý 8. 10. 2013 - 9.30 hodin
pondělí 21. 10. 2013 - 9.30 hodin

Pletení
z papírového proutí

Pro všechny seniory Kojetínska
materiál + provozní náklady
20 Kč/hodina
Přijďte se k nám naučit
vyrábět krásné ošatky,
věnečky, zvonečky, hvězdičky
a další výrobky z motaného
papírového proutí.

pondělí 14. 10. 2013 - 9.30 hodin
úterý 15. 10. 2013 - 9.30 hodin
středa 16. 10. 2013 - 9.30 hodin

Výroba podzimních
dekorací do bytu
a VĚNEČKŮ
NA HROBY

čtvrtek 31. 10. 2013 - 9 hodin

Mše svatá
za Charitu Kojetín,
její pracovníky
i uživatele

Zájemci hlaste se
na Domě sv. Josefa
do 11. 10. 2013 z důvodu
zajištění dostatečného
množství chvojí, sušených
rostlin a ostatního materiálu.
úterý 29. 10. 2013 - 9.30 hodin
Srdečně vás zveme
na další přednášku
z cyklu

ROK VÍRY

přednáší kněz
P. Stanislav Trčka
působící
v Hranicích na Moravě.

Těšíme se na vaši návštěvu!
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Ze sportu
O pohár majitele
pohřebního ústavu
V sobotu 21. zaří 2013 pořádal volejbalový oddíl TJ Sokol Kojetín ve
spolupráci se Zdeňkem Bartákem
XIII. ročník turnaje O pohár majitele
pohřebního ústavu. Tohoto turnaje
se účastní smíšená družstva z řad
široké veřejnosti nejen z Kojetína,
ale také z Přerova či Brna. Na letošním ročníku hrálo šest smíše-

Mistrovství ČR
v rychlostní kanoistice
na krátkých tratích pro
rok 2013
Mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice na krátkých tratích
se konalo za slunečného a parného
počasí na závodním kanále v Račicích ve dnech 18. až 21. července
2013. Během čtyřdenního závodního maratonu museli rychlostní kanoisté na tratích 200, 500 a 1.000
metrů předvést své maximální výkony, aby bylo rozhodnuto, komu
po právu náleží mistrovský titul.
Ve čtvrtek se postavil na start svého
úvodního závodu Antonín Hrabal,
který předvedl svou skvělou formu.
Tonda Hrabal postoupil z rozjížďky
do finále, kde na trati C1 1.000 m
dojel na 5. místě. V páteční den
patřil jízdám na trati 500 metrů.
Z rozjížďky do finále postoupila
na této trati Anna Hrabalová, která
ve své kategorii MK1 benjamínky
A r. 2001 umístila na krásném pátém místě. Nově složená posádka
deblkajaku v kategorii K2 benjamínky C r. 2003 Markéta Úlehlová (Koj)
- Adéla Kusovská (Modřany) zajela
senzačně na trati 500 m a mohla se
tak radovat z prvního místa a titulů
mistryň ČR. A že to holkám spolu
jede dobře, předvedly i na trati 200
m K2 benjamínky C, kde získaly
také titul mistryň ČR. Ve stejné kategorii soutěžila i druhá kojetínská
loď ve složení Zemanová - Jurečková, kde si děvčata na trati 500 m vyjela nepopulární 4. místo, ale zato
větší radost byla, když na trati 200
m přebírala za svůj výkon bronzovou medaili. Ondřej Zendulka před-
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ných družstev. V družstvu Gute
Smake (Kojetín) hráli také naši
nejmenší volejbaloví hráči Pepa
Kusák, Ondra Krčmař, Matěj Šóš
a Michael Hofírek, kteří doplňovali starší zkušené borce. Po krásných bojovných utkáních vzešlo
toto pořadí - 1. Aquabely (Brno),
2. Kosťa ředitel cirkusu v exilu (Přerov), 3. Banáni (Přerov), 4. Gute
Smake (Kojetín), 5. Hospůdka
U Pedyho, 6. Kantoři z Míru.
Na závěr vyhlášení výsledků ředitel

turnaje Zdeněk Barták udělil zvláštní ceny za image při turnaji Vendule Maradové a Michalu Pospíšilovi
a diplom za nejpočetnější zastoupení rodiny při turnaji rodině Rudy
Pavlíčka.
Tímto děkuji všem zúčastněným
za předvedené sportovní výkony
a všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu turnaje. Už teď vás všechny zvu na příští již XIV. ročník.

vedl v kategorii MK1 benjamínci
B r. 2002 na tratích 200 m a 500 m
svůj výkon a oprávněně tak získal
mistrovské tituly. A to, že Ondra
Zendulka opravdu „umí“ předvedl
i na deblkajaku v kategorii K2 na
500 m a 200 m spolu s Tomislavem
Dědičem z Písku, kde doplnil svou
sbírku titulů mistra ČR o další dva.
Velkým překvapením pro své soupeře, kamarády z oddílu i trenéry
byl Jirka Minařík. Jirka se na jaře
teprve učil pádlovat na kánoi. Poctivým trénikem, svou pílí a poučen
radami trenérů dokázal, že z kluka,
který teprve začíná, se může stát
i mistr ČR. Jirka Minařík si v Račicích vyjel na tratích 200 m a 500
m první místo. Nikola Malá přišla za
svými trenéry po závodech na tratích
200 a 500 m v kategorii C1 dorostenky se slovy „já jsem se opravdu
snažila“ a ukázala jim dvě bronzové
medaile. Spolu s Bárou Kučerovou
z Přerova pak na stejných tratích
v kategorii C2 dorostenky rozšířila
svou sbírku o další dvě stříbrné medaile. Mira Kapoun a Jirka Novotný potvrdili přísloví: když se chce,
tak to jde. A opravdu se ho drželi.
V kategorii K2 benjamínci C získali
zlaté medaile na trati 200 m i 500m
a zároveň jim náleží i příslušný titul
mistrů ČR. V této kategorii získal
také ocenění Pavel Kapoun, který
vyjel společně s přerovským Vojtou
Macháčkem na trati 200 m 2. místo
a na trati 500 m bronzovou medaili.
O tom, že je v kategorii žaček velká konkurence se opět přesvědčila
Michaela Rozsívalová, která vždy
propadla sítem rozjížděk a skončila
v mezijízdách. O velké překvapení
pro konkurenty se postarala posádka na C2 v kategorii žáků složená z kojetínského kanoisty Ton-

dy Hrabala a Jirky Zalubila (ONV).
Jirka s Tondou společně trénovali
na soustředění na Zvíkově, kde
vypilovali svoji techniku. Na tratích
200 a 500 m předvedli konkurenci,
divákům i trenérům jak jezdí mistři
ČR. Nesmíme opomenout ani velké
úsilí trenéra Franty Krejčiříka, který
se kanoistům v Kojetíně věnuje.
V kategorii MK1 benjamínci
A r. 2001 se David Pechar přes rozjížďky a mezijízdy probojoval vždy
ve velké konkurenci soupeřů do finále, kde skončil na trati 200 m na
8. místě a na trati 500 m na místě
devátém. Složená posádka deblkajaku Anna Hrabalová spolu s Magdalenou Reichovou z Černožic
dokázala, že patří do republikové
špičky v kategorii K2 benjamínky
A, a skončila celkově na 5. místě.
Se slovy „dneska to vůbec nejelo“
a úsměvem na tváři přebírala Markéta Úlehlová bronzovou medaili
z rukou trenéra české reprezentace
Pavla Hottmara za svůj výkon na
trati 200 m v kategorii MK1 benjamínky C r. 2003. Posléze na trati
500 m předvedla, že to jede a mohla se tak radovat ze zlaté medaile
a již třetího titulu mistryně ČR z tohoto mistrovství. Ani to, že někteří
spoluzávodníci jsou již o dva roky
starší, nezabránila Pavlu Kapounovi v tom, aby protnul na svém kajaku
cílovou pásku jako druhý. Pavel tak
získal na trati 200 m titul vicemistra
ČR a na trati 500 m bronz. Jirka Novotný byl tak trochu smutný z toho,
že byl poražen svým oddílovým kolegou. A Mira Kapoun zase nemohl
uvěřit tomu, že je dvojnásobný mistr ČR. V kategorii MK1 benjamínci
C r. 2003 získal Mira Kapoun na
tratích 200 i 500 m zlatou medaili
a Jirka Novotný na stejných tratích

Za oddíl volejbalu ZN
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Ze sportu
a ve stejné kategorii dvakrát titul
vicemistra ČR. Třetí nejrychlejší
čas na trati 200 m a tím i bronzovou medaili získaly v kategorii K2
benjamínky C Eliška Jurečková

a Verča Zemanová. Po roční dřině
se i Verča Zemanová konečně dočkala ocenění na mistrovství republiky. Na trati 500 m v kategorii MK1
benjamínky C r. 2003 si dojela pro

Přehled medailových výsledků z mistrovství ČR r. 2013

Ondřej Zendulka
Miroslav Kapoun
Markéta Úlehlová
Jiří Novotný
Antonín Hrabal
Jiří Minařík

1. místo
Mistr ČR na:
K1 200m, K1 500 m
K2 200m, K2 500 m
K2 200 m
K1 200m, K2 500 m
K2 200 m
K1 500m, K2 500 m
K2 200 m
K2 500 m
C2 200 m
C2 500 m
C1 200 m
C1 500 m

2. místo
Vicemistr ČR na:

K1 200 m
K1 200 m
K1 200 m
K1 500 m
C4 1 000 m

Pavel Kapoun

C2 200 m
C2 500 m
K1 200 m
K2 200 m

Veronika Zemanová

K1 500 m

Nikola Malá

Eliška Jurečková

3. místo
na:

C1 200 m
C1 500 m
K1 500 m
K2 500 m
K2 200 m
K2 200 m

stříbrnou medaili a titul vícemistrině
ČR.
„Hlášky“ z Račického mistrovství:
„Ach zas ten Minařík...
...kde se vzal ten Hrabal?
Zase ten Kojetín!
Máme fotku
s Martinem Doktorem!“
A další proslovy, které bylo slyšet v areálu račického kanálu
během konání Mistrovství ČR
v rychlostní kanoistice ukázalo
o celkové připravenosti kojetínských rychlostních kanoistů.
Modrobílá vlna (barva dresu)
pohltila stupně vítězů. Celkem naši závodníci přivezli
domů šestnáct titulů mistrů
České republiky, osm titulů
vícemistů České republiky
a osm bronzových titulů.
Závodní družstvo
kanoistiky Kojetín

Inzerce
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Ze sportu - Sokol Kojetín, oddíl tenisu
Tenisový turnaj
ve dvouhrách mužů

Úspěch tenisových
veteránů Kojetín „B“

V sobotu 7. září 2013 se uskutečnil
finálový den tenisových turnajů Kojetína ve dvouhrách mužů. Na dvorcích sokolovny se představili hráči,
kteří se dostali do závěrečných bojů
v turnajích Sokol Cup, Veteran Cup
a Šmatla Cup. Zde jsou výsledky
závěrečných zápasů, které rozhodly o celkovém pořadí v turnajích na
prvních čtyřech místech.

Poslední srpnový víkend se konal
na kurtech Sokola Dřevohostice závěrečný turnaj čtyřher hráčů okresní soutěže veteránů. Zároveň hráči
Sokola Kojetín - družstvo veteráni
„B“ převzalo pohár za celkové místo
v této soutěži v roce 2013. Družstvo
„B“ v sestavě P. Formánek, A. a J. Šírek a hostující M. Kolečkář prohrálo
jen jedno utkání stejně tak, jako druhé Dřevohostice. O jejich vítězství
tak rozhodovaly rozdíly setů a gamů
ze vzájemných zápasů, takže to bylo

Sokol Cup
Hra o 3. místo: P. Formánek - P. Daněk 6:3, 12:10, 6:2.
Finále: R. Gamba - M. Pištělák 6:1,
6:3, 6:2.

vítězství hodně těsné, ale cenné,
protože všechna ostatní družstva
Kojetína letos na přední umístění
v okresních soutěžích nedosáhla.
Vítězství v soutěži naši hráči potvrdili
právě v turnaji čtyřher, když ve finále
porazila dvojice M. Kolečkář - J. Šírek pár P. Formánek - A. Šírek 6:3.
TJ Sokol Kojetín upozorňuje
všechny hráče a příznivce sportu, že areál sokolské zahrady
bude v období listopad 2013 až
březen 2014 uzavřen.
Za oddíl tenisu TJ Sokol Kojetín
Jiří Šírek

Veteran Cup
Hra o 3. místo: J. Šírek - T. Novák
5:2, skreč Nováka.
Finále: J. Roh - D. Indrák 0:6, 4:4,
skreč Indráka.
Šmatla Cup
Hra o 3. místo: M. Nesvadba
- T. Ondrušek 6:3, 6:4.
Finále: Z. Masařík - V. Botek 1:6,
6:2, 6:2.

Z. Masařík

M. Pištělák

P. Formánek

P. Daněk

J. Roh

Rodinnou oslavu
nebo svatbu
můžete slavit v prostorách VIC
K těmto příležitostem MěKS Kojetín krátkodobě pronajímá
sál, bistro nebo nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra

R. Gamba s rodinou

Veteráni „B“
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Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Informace na telefonech: 581 202 202, 774 001 403
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Inzerce
Prodám byt 2+1 v Kojetíně
V osobním vlastnictví
- byt je cihlový

- jen vážní zájemci

Cena: 599 000 Kč
Telefon: 720 142 738

OPRAVY A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ VŠECH DRUHŮ
MOŽNO I U VÁS DOMA
PETR DVOŘÁK
TELEFON: 603 213 856

Sedlářství Libor Krčmař
 Výroba opasků, vodítek a obojků  Opravy
 Výroba na zakázku
Zhotovím vše podle přání zákazníka!
Telefon: 735 563 686
e-mail: Country3@seznam.cz

Vzpomínky
Uběhly roky, dlouhý čas k tomu,
už se k nám nikdy nevrátíš domů.
Dne 30. září 2013 jsme si připomněli 8. smutné výročí úmrtí mého manžela,
našeho tatínka a dědečka

pana Bohumila Vojáčka
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem,
syn Jiří, syn Jaroslav s manželkou Miluší
a vnoučata Martin, David, Honzíček, Miluška a Lukášek.
Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí!
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí!
Dne 9. října 2013 uplyne 20 let od smrti
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, strýce a bratra

pana Miroslava Doležela

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Jiřina,
dcera Jarmila, vnoučata Petra, Zdena a Joža s rodinami.
Skleničkou plnou nejkrásnějších vzpomínek Ti připíjíme dnes,
v den Tvých nedožitých 60tých narozenin.
Dne 3. října 2013 by oslavil své životní jubileum

pan Ladislav Polák
S láskou vzpomíná rodina Polákova.
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Vítání občánků
V sobotu 31. srpna 2013 a v sobotu 7. září 2013 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Jonáš Jirásek

Jiří Pospíšil

Kateřina Vrtělová

Adéla Zaťková

Josef Vymětal

Marek Nesrsta

Veronika Hežová

Šimon Peštuka

Adriana Paličková

Blahopřejeme!

Foto: J. Večeřová

Eliška Helisová

Blahopřání
Dne 22. října se dožije významného životního jubilea

pan Jiří Urbarz
Mnoho štěstí a pevného zdraví k Tvým 70. narozeninám,
velké úspěchy na Tvé zahrádce Ti ze srdce přeje manželka Hela,
dcery Petra a Renata s manželem, vnučka Lucka a vnuk Lukáš.
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