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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 70. zasedání konaném dne 10. července 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření
č. 11/2013, kterým se navyšují:
- příjmy o částku 144,11 tis. Kč
- výdaje o částku 144,11 tis. Kč,
- schválila uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi Městem Kojetínem a realitní RMC Kroměříž na
prodej bytové jednotky č. 1192/14
o velikosti 2+1, nacházející se
v obytném domě č. p. 1192, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu,
- vzala na vědomí informaci o pozemcích ve vlastnictví jiných osob,
na nichž jsou postaveny stavby
v majetku Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín
I - Město,
- souhlasila s podáním žádosti
na Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových a na Státní
pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví České
republiky, na nichž jsou postaveny
stavby ve vlastnictví Města Kojetína, nebo které jsou veřejným pro-

stranstvím, do vlastnictví Města
Kojetína, a to z důvodu veřejného
zájmu,
- schválila výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního zařízení na MŠ Hanusíkova 10, Kojetín“
uchazeči, PTÁČEK pozemní stavby
s. r. o., který byl doporučen komisí
pro posouzení a hodnocení zakázek
na výše uvedenou zakázku,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení na MŠ Hanusíkova
10, Kojetín“, s nabídkovou cenou
ve výši 326.940 Kč bez DPH,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000 Kč občanskému
sdružení R. K. Božkov o. s., Kojetín, na částečné pokrytí nákladů fotbalového turnaje „RK Božkov Cup
2013 - Memoriál Pavla Zedníčka“,
konaného dne 13. července 2013
na Stadionu Slavoj Kojetín,
- schválila uvolnění prostředků na
zpracování projektu a žádosti o do-

taci ze SFŽP na separaci a svoz bioodpadu ve městě Kojetín ve výši
35.000 Kč bez DPH,
- schválila systém svozu bioodpadu v případě realizace dotace na
oddělený sběr bioodpadu na základě doložené předběžné kalkulace,
- souhlasila se zpracováním projektu a žádosti o dotaci ze SFŽP
na separaci a svoz bioodpadů ve
městě Kojetíně Ing. Markétou Hoškovou, Zlín,
- schválila uzavření dodatku
č. 1 smlouvy o dílo na akci „Kojetín
ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 6. etapa“, mezi objednavatelem Městem Kojetín a zhotovitelem
MYFA Olomouc s. r. o., s nabídkovou cenou 42.501 Kč bez DPH,
- schválila „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.

Rada Města Kojetín se na 71. zasedání konaném dne 7. srpna 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí předloženou
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1 - 6/2013,
- schválila rozpočtové opatření
č. 12/2013, kterým se navyšují:
- příjmy o částku 212,03 tis. Kč
- výdaje o částku 212,03 tis. Kč,
- schválila poskytnutí peněžitých
darů občanům ve výši 2.000 Kč, na
částečné pokrytí nákladů zakoupení dětské invalidní tříkolky, ve výši
5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů rehabilitačního pobytu v Sanatoriu Klimkovice, ve výši 1.000 Kč
na částečné pokrytí nákladů účasti

na Mistrovství Evropy v radiovém
orientačním běhu konaném 7. - 14.
9. 2013 v Polsku,
- schválila uzavření Dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo „Energetické úspory
DPS E. Beneše“ mezi objednavatelem Městem Kojetín a zhotovitelem
STAVBY VANTO, s. r. o, Kunovice
s nabídkovou cenou 411.584 Kč
bez DPH,
- schválila na základě pravidel výběrového řízení pro zakázky malého rozsahu realizaci akce „Rekonstrukce okolí školní jídelny v Hanusíkově ulici v Kojetíně“ dodavatele

Cyril Dragon, Chropyně,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce okolí školní jídelny v Hanusíkově
ulici v Kojetíně“ ve výši 306.117,30
Kč včetně DPH,
- schválila uzavření Mandátní
smlouvy mezi Městem Kojetínem
a společností Marandis, s. r. o., Bílovec na provedení komplexní zadavatelské činnosti ve smyslu ZVZ
a zastupování ve smyslu § 151 ZVZ
v zadávacím řízení veřejné zakázky
na dodávky elektrické energie.
Jiří Šírek

by se školákům zdálo vhod.
 Ve městě se ani o prázdninách
nezastavily investiční akce, naopak,
finišuje se při rekonstrukci tepelných kanálů na Severu, hotová je
výměna oken a dveří na poliklinice
a skončily práce v mateřské škole
v Hanusíkově ulici. Na náměstí Dr.
E. Beneše je pěkně opraven dům
s pečovatelskou službou a další prá-

ce a opravy ve městě ještě budou
pokračovat. Usilovně se snažíme
uspět s žádostí o dotaci na opravu
Masarykova náměstí a připravujeme i výstavbu nové sportovní haly.
Protože na téma „náměstí“ a „hala“
dostávám značné množství dotazů,
podrobné informace a souhrn dosavadních aktivit podám v říjnovém
čísle zpravodaje.

Ve zkratce
 Prázdniny jsou za námi a kantorům i žákům začíná nový školní rok.
Když jsem 25. června na radnici přijal ředitele kojetínských škol s jejich
nejlepšími žáky, přál jsem jim mimo
jiné pěkné a dlouho se vlekoucí
prázdniny. To druhé přání se jaksi
moc nepovedlo a dva měsíce volna, horké dny, zábava a letní pohoda jsou tytam, možná rychleji, než
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Ve zkratce
 Kromě investičních akcí žilo naše
město v srpnu tradičně také Kojetínskými hody a Hudebním létem.
Hodové oslavy se v dané podobě konaly již po patnácté. Myslím,
že každý, kdo navštívil některou
z pestré nabídky akcí, musel být
spokojen. Kojetínské hody se staly pojmem i v širším okolí Kojetína
a mají dobrý zvuk v celém regionu.
Sluší se poděkovat všem sponzorům, bez kterých by nemohly být
tak pestré a všem organizátorům
a každému, kdo jakkoliv pomohl
s jejich přípravou a průběhem. Když
se mě slovenská zpěvačka Kristína
ptala, jaká agentura pro nás hodové slavnosti organizuje, odpověděl

jsem, že naše kulturní středisko,
které je příspěvkovou organizací
města. Chvilku nevěřila a pak uznale pochválila ten malý kolektiv nadšených pracovníků.
 K dobrým zprávám ze sportu, kterých v Kojetíně poslední dobou bylo
celkem dost, musím přidat ještě jednu. Těsně před odesláním tohoto
čísla KZ do tisku mi přišla tato SMS
od kanoisty Jirky Prokeše, který byl
s kojetínskými vodáky na veteránském ME dračích lodí, dovolím si ji
přepsat: „Tak Jirko, už jsme vyrazili
domů z ME v Hamburku obohaceni o dnešní stříbro z mixu a zlato
z chlapů. Celková bilance veteránů
ze šesti tratí je pětkrát zlatá a je-

denkrát stříbrná medaile. Veteráni
Kojetín v zastoupení mé maličkosti.“
Nezbývá, než blahopřát a ať se daří!
Jiří Šírek
Starosta města Kojetína
zve na
22. zasedání
Zastupitelstva města Kojetína,
které se bude konat
v úterý 17. září 2013
od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín
Masarykovo náměstí 8.
Jiří Šírek, starosta města

Informace pro občany
Nové webové stránky
města
V pátek 16. srpna 2013 jsme spustili
do provozu nový design webových
stránek Města Kojetína. Při jejich
tvorbě bylo dbáno především na
to, aby byly informace zpřístupněny
v co možná nejpřehlednější formě
- největší změnu doznala domovská stránka, která je rozčleněna do
čtyř hlavních sekcí: aktuality, úřední
deska, důležité informace (v přípa-

dě nenaplněnosti této sekce bude
k dispozici fotogalerie) a kulturní
program.
Věříme, že se vám bude nový
vzhled kojetínských webových stránek líbit, a že zde naleznete veškeré informace. Budete-li mít k obsahu
či podobě stránek jakýkoliv postřeh,
námět či dotaz, uvítáme jeho zaslání na e-mail:
i.kapounova@radnice.kojetin.cz
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří se na tvorbě nového

webu podíleli.

Ilona Kapounová

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

zapojte se do elektronické aukce na nákup
elektrické energie a zemního plynu a ušetřete!
Chcete nižší ceny elektrické energie a zemního plynu
pro vaši domácnost? Pojďte do společného nákupu energií!
Čím více se vás nyní zapojí, tím výhodnější ceny můžete získat.
Očekávaným přínosem je vaše úspora nákladů
za silovou elektřinu cca 10 - 15% a zemní plyn ve výši cca 20 - 25%.
Garantujeme vám:
- žádné předčasné závazky, rozhodujete se
až na základě výsledku e-aukce,
- neměnnou cenu po celou dobu trvání smlouvy (24 měsíců),
- žádné skryté poplatky a neúměrné sankce ve smlouvě,
- vyřízení administrativy spojené s přechodem k novému dodavateli,
- žádné poplatky za zprostředkování výhodnější ceny energií.
A co je zapotřebí? Přinést kopie vašich současných smluv
s dodavateli elektrické energie a zemního plynu (včetně všech
dokladů a obchodních podmínek) a kopie ročních vyúčtování
vaší spotřeby elektrické energie a zemního plynu na kontaktní místo.
Kontaktní místo: Městský úřad Kojetín, zasedací místnost (přízemí),
Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2., 4., 9. a 11. 9. od 13 do 17 hodin
Kontaktní osoba: Martin Anders, tel. 739 733 941
email: energie@marandis.cz
(podklady a žádost o účast lze zaslat také elektronicky)

Nové hřiště pro děti se
zdravotním postižením
K rozšíření možnosti využití volného
času pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením vybudovalo Město
Kojetín v blízkosti Domu s pečovatelskou službou na ul. 6. května
u Polikliniky Kojetín nové hřiště.
Rodiče se svými dětmi mohou hřiště využívat od měsíce srpna 2013.
Hřiště bude průběžně vybavováno
herními prvky pro děti se zdravotním handicapem. Vybudování hřiště pro rodiče s dětmi se zdravotním
postižením je jedním z opatření pro
cílovou skupinu Rodina s dětmi,
které je zahrnuto ve 2. Komunitním
plánu sociálních služeb města Kojetína na období let 2012 - 2016.
Alice Přehnalová
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861
František Březovský
plk. in memoriam
Čs. příslušník
RAF v Anglii,
účastník leteckých bojů
ve
Francii
a v Anglii.
Čestným občanem města
Kojetín
byl
jmenován
19. září 1995.
Narodil se 29. srpna 1917 v Uhřičicích. Rodiče později bydleli
v Kojetíně, Závodí 271. Po ukončení měšťanské školy v Kojetíně
absolvoval obchodní školu a pokračovací školu. V období 1. října 1936
- 21. května 1938 absolvoval školu
leteckého dorostu v Prostějově.
Po rozbití Československa a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava
utekl jako mnoho dalších vojáků
bývalé československé armády do
zahraničí, aby se zde aktivně zapojil do boje proti fašismu. Hranice
do Polska přešel teprve na třetí pokus. Potom přes Krakov, Bronowice odjel do Francie, kam dorazil
s transportem československých
vojáků 21. srpna 1939. Protože nebyla jiná možnost, podal si žádost
do cizinecké legie. Ani ne po měsíci
čekání byla jeho žádost vyřízena

a byl zařazen v legii jako soldat (vojín - nováček). Dne 6. října 1939 byl
přemístěn do střediska cizinecké
legie v Chartres.
Služba v cizinecké legii nebyla pro
československé vojáky lehká a jednoduchá, bylo však třeba vydržet.
František Březovský byl několikrát
povýšen. Po napadení Francie fašistickým Německem byli čs. vojáci, zvláště letci, ze svazku cizinecké
legie vyvázáni a stali se příslušníky
československých jednotek v rámci
francouzské armády. František Březovský byl po absolvování výcviku
přidělen k polní letce v Briar, která
se zúčastnila obrany Paříže. Bojové činnosti ve Francii se zúčastnil v době od 15. května 1940 do
16. června 1940.
Po kapitulaci Francie odjíždí František Březovský spolu se skupinou
škpt. Schejbala do Anglie. Dne
21. června 1940 přijíždí do přístavu Falmouth a 2. srpna 1940 byl
přijat do RAF (Královské letectvo),
výcvikové středisko Casford, jako
AC2 (vojín - nováček). Již 24. srpna 1940 mu byla přiznána hodnost Sgt/Pil (četař letectva). Následně (21. září 1940) byl přidělen
k č. 6 OTU - k jednotce operačního výcviku, kde si letci dokončovali
a zdokonalovali výcvik.
Jako příslušník 85. anglické perutě
a 310. Čs. stíhací perutě se zúčastnil velké letecké bitvy o Anglii v letech 1940 - 1941.
V roce 1941 byl vyznamenán Čs.
medailí za chrabrost. Ve zdůvodnění se píše: „Rotný František Březovský se osvědčil jako velmi dobrý stíhací pilot. Byl operačním pilotem ve
Francii i v Anglii, kde nalétal celkem
asi šedesát operačních hodin, při
čemž několikrát došlo ke střetnutí
s nepřítelem.“
Dalším působištěm Františka Bře-

zovského v Anglii byly jednotky
M. U. (Maintenance Unit) - opravářsko - servisní jednotky, v nichž piloti
působili jako zalétávači.
Při lékařské kontrole 18. dubna
1944 došlo ke stanovení změny
zdravotního stavu, obdržel III. kategorii a byl přemístěn k čs. výcvikové
jednotce. Později k ministerstvu letectví a následně opět k čs. výcvikové jednotce v Casfordu.
František Březovský se 28. prosince 1940 v Anglii oženil. V manželství se narodily dvě děti.
Po porážce fašistického Německa se do osvobozené vlasti vrátil
4. srpna 1945. Dne 12. dubna 1946
byl propuštěn z činné vojenské
služby do zálohy.
Po komunistickém převratu v únoru
1948 manželka spolu s dětmi odjela do Anglie, František Březovský je
chtěl následovat, ale útěk mu nevyšel. Byl chycen a odsouzen na 4,5
roku vězení. Po návratu z vězení
a po krátkém pobytu v Kojetíně se
odstěhoval do západních Čech, kde
v roce 1958 (17. března) zemřel.
V sobotu 28. října 1995 byla Františku Březovskému odhalena na budově Základní školy na ulici Svatopluka Čecha (bývalá chlapecká měšťanská škola, kterou Fr. Březovský
navštěvoval) pamětní deska.
František Březovský byl nositelem
následujících vyznamenání:
 Čs. medaile za chrabrost, 1941,
 Star 1939 - 1943 (Hvězda za bojovou činnost), anglické vyznamenání,
 Čs. válečný kříž, 1946,
 Čs. vojenská medaile za zásluhy,
1946,
 Čs. vojenská pamětní medaile,
 Air Star (Letecká hvězda), anglické vyznamenání,
 War Medal (Válečná medaile
1939 - 1945).
-řez-

Před šedesáti pěti lety zemřel prezident Edvard Beneš
Ve své vile v Sezimově Ústí, střežen státní bezpečností, zemřel dne
3. září 1948 druhý prezident Československé republiky Dr. Edvard Beneš. Po jeho smrti byly jeho knihy
ničeny a pouze malá část se uchovala v nepřístupných odděleních
knihoven jako libri prohibiti. Jeho
činnost byla zamlčována a skanda-
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lizována. V letech 1950 - 1964 působil v Londýně pod vedením Jaroslava Smutného Ústav Dr. Edvarda
Beneše pro hospodářské a sociální
dějiny, který se zaměřil na uchování
tradic demokratického Československa. Na jeho činnost navázala
v roce 1990 Společnost Edvarda
Beneše.

Dr. Edvard Beneš bývá označován
za kontroverzní postavu českých
dějin. Spolutvůrce demokratického československého státu musel
dvakrát sledovat jeho zánik. V letech 1937 - 1938 sváděl usilovný
zápas na obranu republiky proti
stupňujícím se požadavkům fašistického Německa. Na podzim roku
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Před šedesáti pěti lety zemřel prezident Edvard Beneš

1938 se ocitl spolu s Československem v situaci, v jaké dosud žádný
státník a žádný stát nebyl. Musel
sledovat, jak se hroutí všechno, co
mělo zabezpečit evropský a světový mír, jak bez ostychu a bez přiměřené odezvy jsou porušovány
mírové smlouvy, na jejichž vzniku
měl zásadní podíl.
Blízký spolupracovník prezidenta
Beneše, Dr. Hubert Ripka v úvodu
k Benešově knize „Šest let exilu“
píše: „... ze všech Čechoslováků
prezident Beneš prožil nejpalčivěji a nejbolestněji peklo Mnichova.
Proto citlivěji a rozhodněji reagoval na všechno, co jakkoli s Mnichovem souviselo.“ V rozhovoru
s M. C. Mackenziem Beneš přiznal:
„Mnichov - to byl nejhorší boj, který
jsem kdy podstoupil. Přiznám se ve
vší upřímnosti, že jsem zvítězil sám
nad sebou a že jsem se obětoval
nejen pro československý národ,
ale i pro Evropu a vlastně pro mír
a pokoj mezi lidmi vůbec…“ (M. C.
Mackenzie, 1883 - 1972, vrstevník
E. Beneše, univ. profesor, romanopisec, politik, demokrat, v době
Mnichova podporoval stanovisko
Československa.)
Mnichovský diktát přijal E. Beneš
z obav před krveprolitím. „Po zradě
spojenců se Československo ocitlo
tváří tvář katastrofě a Beneš neměl
síly jí čelit. Všichni kolem něj dávali
přednost boji před kapitulací. V tom
bylo jeho rozhodnutí ještě bolestnější. Veřejné mínění se postavilo
proti němu.“ (Prokop Drtina, Československo můj osud, Melantrich,

1991.) Na nátlak fašistického Německa Dr. E. Beneš 5. října 1938
abdikuje ze svého prezidentského
úřadu a opouští republiku.
V letech 1939 - 1945 vytvořil v Londýně mezinárodně uznávané československé exilové státní zřízení.
Jako prezident ustanovil exilovou
vládu a Státní radu, zastupující parlament, navázal spojení s odbojovými organizacemi ve vlasti a vybudoval československou zahraniční
armádu. Opatření vlády se uskutečňovala formou prezidentských dekretů. Za své hlavní cíle si stanovil
sjednocování všech odbojových sil,
bez ohledu na politickou orientaci
a uznání existence Československa v předmnichovských hranicích,
všemi zeměmi, které tvořily jádro
protihitlerovské koalice. Na spojeneckých konferencích v Teheránu,
na Jaltě a v Postupimi bylo potvrzeno, že Sovětský svaz se stane
novým činitelem ve střední a východní Evropě. Prezident Edvard
Beneš si toho byl vědom, a proto
se snažil zabezpečit právní postavení budoucího Československa
ve vztahu k Sovětskému svazu.
Při své cestě do Moskvy v prosinci 1943 uzavřel československosovětskou smlouvu. Ustanovení
o „nevměšování se do vnitřních záležitostí druhého státu“ měla současně zabránit zasahování Sovětského svazu do vnitřních záležitostí
Československa. Benešovou návštěvou u francouzské exilové vlády
v Alžíru v lednu 1944 byla zahájena
příprava budoucí československo
-francouzské smlouvy, která měla
vytvořit protiváhu ke smlouvě se
Sovětským svazem.
V roce 1945 se Edvard Beneš vrátil
do Prahy jako vítěz s cílem navázat na demokratický politický vývoj

první republiky. Sovětské vojenské
vítězství, válečné strádání a brutalita nacistické okupace však vedly
k výrazné radikalizaci obyvatelstva
a k posílení pozic Komunistické
strany Československa, která byla
řízena Moskvou. V roce 1947 se
Edvard Beneš pokusil využít Marshallova plánu obnovy poválečné
Evropy a zapojit Československo
do evropské ekonomiky. Sovětský
zásah však tento program zmařil.
Po porážce demokratických sil
v únoru 1948 a po komunistickém
převratu, zůstal v podstatě sám.
Studenti, kteří demonstrovali na
jeho podporu byli rozehnáni milicemi a SNB. V průběhu únorového
převratu byl prezident Beneš vystaven soustředěnému tlaku komunistické strany, proti kterému se nemohl opřít o účinnou podporu demokratických sil. Opustil Pražský hrad
a odjel do Sezimova Ústí. Ze svého
prezidentského úřadu odstoupil
7. června 1948 po té, co odmítl
podepsat novou, komunistickou
ústavu. Střežen státní bezpečností
zemřel ve své vile v Sezimově Ústí
3. září 1948.
Postihnout a zhodnotit osobnost Dr.
Edvarda Beneše nebude snadné
dnes, ani v budoucnu. Znamená to
zhodnotit velmi změněné politické,
hospodářské a sociální podmínky
po první světové válce, kdy Beneš
stál v čele československé zahraniční politiky, postihnout hospodářskou a politickou krizi od konce
dvacátých let, kdy se Beneš angažoval na půdě Společnosti národů
proti rozpínavosti fašismu a jeho
ohrožování evropského míru, znamená to zhodnotit období druhé
světové války i následný poválečný
vývoj, neboť to všechno se dotýkalo
života našich národů. Bolestné zkušenosti z období Mnichova našly
u Beneše výraz v koncepci Československa jako mostu mezi Východem a Západem.
Dr. Edvard Beneš byl klíčovou
osobností československých dějin
v letech 1938 - 1948 s velkou historickou, politickou a ústavní odpovědností. Bude trvat dlouho, než
jeho činnost bude v mezinárodním
a historickém kontextu objektivně
zhodnocena.
František Řezáč
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Hodové „Bertění“
na tovačovské trati
je za námi
Za sedm let působení občanského
sdružení Kroměřížská dráha na železniční trati z Kojetína do Tovačova
se už staly tradicí jízdy zvláštních
vlaků, které sdružení pořádá v době
konání hodů v Kojetíně a festivalu
Tovačovský portál v Tovačově. Ani
na letošní hody nezůstaly koleje tovačovské dráhy opuštěné, a protože vláčková část Kojetínských hodů
hned z několika důvodů výrazně
vybočila ze zažitého standardu,
myslíme, že stojí za to se za akcí
alespoň ve stručnosti ohlédnout
i na stránkách Kojetínského zpravodaje.
Výjimečná byla už samotná vlaková
souprava, která v sobotu 17. srpna
ráno přijela na kojetínské nádraží.
Ta totiž nebyla tvořena historickými
motoráčky jako obvykle, ale až ze
Zkušebních okruhů u Velimi (nedaleko Kolína) k nám přijela mohutná
motorová lokomotiva T478.1010,
nazývaná pro svůj zdánlivě zakaboněný kukuč „Zamračená“, resp.
mezi moravskými železničáři ještě
častěji přezdívaná jménem „Berta“.

Překvapení ve tvářích těch, kteří se
o železnici alespoň trošku zajímají, vzbudil také pohled do „Bertiny“
kabiny - její řídící kontrolér totiž
svíral v rukou sám generální ředitel
Výzkumného ústavu železničního
a donedávna 1. náměstek generálního ředitele Českých drah, Antonín Blažek! Že jde o opravdu váženého a mezi lidmi oblíbeného pána,
ukázaly nejen následující chvíle
v Tovačově, kde Antonín Blažek se
zájmem diskutoval s lidmi kolem
sebe, ale také nadšené ohlasy na
jeho přítomnost mezi přáteli železnice.
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Cestujícím zvláštního vlaku byly ke
svezení k dispozici tři velké celozelené osobní vozy ve speciální vojenské úpravě s kamny a částečně
i patrovými kavalci, které se velmi
zamlouvaly hlavně dětem. Dohromady šlo o největší osobní vlakovou soupravu, jaká od roku 1998 na
tovačovskou trať zavítala!
Víkendové jízdy takového vlaku, na
jehož vypravení se už náklady pohybují v řádech statisíců korun, by
samozřejmě nezisková organizace, jakou je naše sdružení, neměla
nikdy šanci ufinancovat. Jen díky
ochotě provozovatele lokomotivy,
Výzkumnému ústavu železničnímu, který „Bertu“ na jízdy poskytnul jen za symbolickou cenu, se
tak mohlo krajinou mezi Kojetínem
a Tovačovem po celý víkend rozléhat nezaměnitelné hlasité brumlání
stojatého šestiválce, které k nám
jezdí obdivovat přátelé železnice
z celé Evropy. Např. jen anglicky
mluvících cestujících jsme na jízdách napočítali okolo dvacítky!
Jízdy zvláštních vlaků však nebyly
tím jediným, co Kroměřížská dráha
pro obyvatele Hané i hosty z daleka o víkendu 17. - 18. srpna 2013
připravila. Vůbec poprvé letos sdružení objednalo také provoz historického autobusu Škoda ŠL 11, který
na tovačovské nádraží ke zvláštním
vlakům přivážel cestující z Bolelouce, Tučap, Dubu nad Moravou či
Věrovan.
Dalším lákadlem pro návštěvníky
pak byla výstava o historii a sou-

časnosti dráhy z Kojetína do Tovačova, kterou ve spolupráci s novými
majiteli staniční budovy v Tovačově
sdružení připravilo přímo v prostorách už 32 let cestujícím nesloužící
nádražní budovy. Výstavu v sobotu
před jedenáctou hodinou přestřižením pásky slavnostně otevřel právě
Antonín Blažek společně s přednostou Zkušebního centra Velim
Milošem Klofandou.
Zvláštní vlaky za víkend přepravily
přibližně 1500 cestujících a i díky
nádhernému počasí se tyto jízdy
staly jednou z nejzdařilejších akcí,
které dosud sdružení na střední
Moravě připravilo. Snad jedinou vadou na kráse, na kterou jsme byli
větším množstvím cestujících upozorněni, byl příliš časný konec jízd
(už po patnácté hodině - kvůli časově náročnému návratu soupravy
do její vzdálené domoviny), který
neumožňoval návrat návštěvníkům
vrcholu hudebního programu v Kojetíně zpět do Tovačova. Slibujeme
ale, že se za rok pokusíme akci připravit tak, abyste i v tomto ohledu
byli maximálně spokojeni!
Děkujeme vám všem, že jste jeli
s námi!

Pozvánka na svezení
s párou do Tovačova
Mezi tradiční, i když kvůli finanční
náročnosti ne každoroční akce na
tovačovské trati patří také jízdy parního vlaku na svátek sv. Václava, kdy
díky zasvěcení chrámu tomuto světci slaví své hody město Tovačov. Jízdy parního vlaku se na sváteční den
28. září podařilo Českým drahám ve
spolupráci s našim občanským sdružením uspořádat také letos, a tak mi
nyní dovolte vás pozvat na svezení
historickým vláčkem, v jehož čele
stane vůbec nejstarší provozní parní
lokomotiva v ČR!
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
V roce 2011 díky Nadaci Okřídlené
kolo znovuzprovozněný „Kocúr“
314.303 z roku 1897 bude v sobotu 28. září 2013 na trati z Kojetína do Tovačova jezdit s trojicí
osobních vagónků Ci z dvacátých
let minulého století. Předpokládané
odjezdy vlaků z Kojetína do Tovačova jsou stanoveny na 8.10, 12.10
a 14.30 hodin, protože ale tyto časy
ještě nebyly v době uzávěrky tohoto
Kojetínského zpravodaje ze strany
přídělce kapacity dopravní cesty
potvrzeny, ověřte si konečné časy
odjezdů před jízdami ještě na plakátech k akci, nebo na našich stránkách www.prototypy.cz/tovacovka.
Těšíme se na vás!

Přerušení aktivit
Kroměřížské dráhy, o. s.
ve věci stavby zastávky
Kojetín-sever
V polovině srpna 2013 mi z kojetínské radnice přišel dopis sdělující,

že bylo k rukám starosty Kojetína
doručeno zásadně zamítavé stanovisko domů č. p. 1320 a 1321
a nepříliš kladné stanovisko obyvatel DPS Jana Peštuky v Kojetíně
se záměrem výstavby vlakové zastávky na severu Kojetína.
Jako (jak starosta sám napsal) iniciátora této myšlenky - popravdě
ovšem pouze v rámci posledních
let, neb myšlenka sama je stará
už několik desetiletí - mi tato slova samozřejmě mnoho radosti neudělala. Na druhou stranu jde po
několika letech mlčenlivého přešlapování konečně o jasné sdělení
postoje města, ve kterém zmínka
o výše uvedených domech hraje
jen podružnou roli. V těchto domech jsme v prosinci 2009 s obyvateli o zastávce v rámci ankety
diskutovali a odmítavých postojů
byla jen nepatrná menšina - i když
nějaké se najdou vždy, ať už jde
o cokoliv.
Po řádném prodiskutování této záležitosti s ostatními členy sdružení
jsme se nakonec rozhodli „netlačit dále na pilu“, protože vybudovat vlakovou zastávku bez jasné
a dlouhodobé podpory vedení
města či obce je v podstatě nemožné a v oblasti střední Moravy
je více (opravdových) zájemců
o nové zastávky, kterým se tak
zvednou šance na úspěšnou realizaci. Jmenovat lze například
zastávku u nákupního centra

v Holešově. Přesto věřím, že postoj obyvatelů i vedení Kojetína
k vlakové zastávce na severu Kojetína postupně přece jen uzraje
k jasné podpoře její realizace.
Všechny logické důvody tomu „hrají do karet“! Byla by velká škoda,
kdyby mělo město opakovat dávné
omyly např. sousední Kroměříže,
která v době budování Severní
dráhy Ferdinandovy železnicie
ostře odmítla, a když si svůj omyl
po necelých třiceti letech uvědomila, stálo město mnoho úsilí, aby do
něj byla železná dráha přivedena.
Nakonec se to sice podařilo, ale
město přesto navždy zůstalo bokem od hlavní trati a prosperita,
kterou městu železnice přinesla,
ani z daleka nedosáhla úrovně
např. Přerova či Otrokovic na hlavní trati. Jsou zkrátka šance, které
se dají promarnit pouze jednou.
Pevně doufám, že si to v dohledné
budoucnosti opět někdo uvědomí
a začne za zastávku bojovat, třeba
po některé ze svých dvacetiminutových cest ze „severu“ na nádraží
za tmy, větru a deště. Po příchodu
na nádraží spatří na první koleji
nastartovanou moderní motorovou
jednotku, která tu i se zaplacenou
četou jen tak nečinně třicet minut
postává bez výkonu, místo aby ho
sem v pohodlí a suchu dovezla téměř od domu...
Za Kroměřížskou dráhu, o. s.
Rostislav Kolmačka

Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
Fotografický projekt
Křenovice 1938 - 2013
Zastavte se v Křenovicích v čase
a porovnejte stejná místa po 75
letech. Výstava černobílých velkoformátových a barevných fotografií
bude navíc doplněna o prohlídkovou trasu po vesnici.
Výstava a prohlídková trasa po
vesnici proběhne 28. září 2013 od
14 hodin v Křenovicích. Vernisáž
velkoformátových fotografií bude
zahájena téhož dne v 16 hodin
v Kulturním domě.
Autor černobílých fotografií je František Dostál (1902 - 1982), rodák
z Křenovic u Kojetína, který po
mnoho let sbíral historii své rodné

vesnice Křenovice. S důsledností
gymnaziálního profesora pak sestavoval komplexní obraz jako kronikář
své doby. V letech 1938 - 39 fotograficky zdokumentoval Křenovice
a sestavil do knihy s názvem „Křenovice u Kojetína: Grunty, domky
a jejich držitelé“. Fotografický soubor fotografií Františka Dostála
zachycuje vesnici velmi komplexně. Fotografuje nejen celky, ulice
i jednotlivé stavení, ale zároveň
citlivě zaznamenává i život obyvatel vesnice. Na fotografiích pózují
majitelé svých domů nebo lidé při
práci, vděčným objektem jsou všude přítomné děti, zvířata, povozy...
i reklamy Baťa.
M. Švrčina a J. Vraj, autoři projektu
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Došlo do redakce
TFA Popůvky 2013
3. ročník Železného
hasiče
Rok se s rokem sešel a byla tu sobota 20. července 2013. Na kojetínském Masarykově náměstí se konala soutěž TFA Popůvky (nejtvrdší
hasič přežije), na kterou si přijelo
poměřit své síly téměř padesát soutěžících.
Soutěž slavnostně zahájil starosta
města Kojetín Jiří Šírek, který závodníkům popřál mnoho úspěchů.
Soutěžící závodili ve třech kategoriích: kategorie A muži v zásahové
výstroji s aktivním dýchacím přístrojem, kategorie B muži v zásahové výstroji s dýchacím přístrojem
jen jako zátěž a kategorie C ženy
v pracovním stejnokroji bez dýchacího přístroje.
Soutěžící museli zdolat fyzicky
náročnou trať, která se skládala
z následujících úseků: po startu
přeskok dvoumetrové bariéry, roztažení dvou proudů B do vzdálenosti

V Kojetíně je a funguje
kryokomora
Je to taková lednice velikosti větší
výtahové kabiny s velkým proskleným oknem, uvnitř obložená dřevem jako sauna.
Kryokomoru (Polárium) jsem si jel
vyzkoušet před dvěma lety do Teplic, protože jsem slyšel o příznivém
vlivu na klouby poničené artrózou,
a po absolvování série deseti návštěv jsem cítil úlevu. Jenže Teplice
jsou trochu z ruky a rady zní: série
návštěv po nějakém čase opakovat.
Čekal jsem na otevření kryokomory
někde blíž - nejlépe v Kojetíně. Teď
už mám za sebou desátou návštěvu a po sedmé jsem začal pociťovat

8

40 metrů, 60 úderů v hamerboxu deseti kilogramovým kladivem
(30 úderů do horní části a 30 do
dolní), přenesení dvou kanystrů naplněných vodou o hmotnosti
20 kg do vzdálenosti 40 metrů, výstup na lešení (cca 4,5 metru) a pomocí lana vytažení závaží 2 x 20 kg,
výstup do 2. patra kojetínské radnice a vynesení dvou hadic C, přesunutí 70 kg závaží po kolejnici pomocí kladiva a konečně cílové přenesení 70 kg figuríny do vzdálenosti
30 metrů. Celková délka trati měřila
něco okolo 300 metrů.
Každý soutěžící bojoval ze všech
svých sil, ve snaze dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Nejlepší výsledné časy byly velice
vyrovnané. Ale první může být jen
jeden. Kategorii A vyhrál Martin Januš z Halenkova s časem 3:05.28,
v kategorii B zvítězil Karel Chromý z Vladislavy s časem 3:19.96
a v kategorii C dominovala Radka
Malchárková ze Strahovic s časem
3:07.95. Pro obtížnou fyzickou náročnost trati bohužel ne všichni

soutěžící závod úspěšně dokončili, ale přesto i jim patří velký obdiv
za odhodlání a účast. Po ukončení
kvalifikované části soutěže si mohli
náročnost trati vyzkoušet i samotní
diváci.
Závěrem bych chtěl poděkovat za
spolupráci Městu Kojetín, HZS Olomouckého kraje - požární stanici
Kojetín, dále sponzorům za věcné
dary a všem, kteří se podíleli na
organizaci soutěže. Rovněž děkuji
i všem soutěžícím za účast a doufám, že se opět všichni sejdeme za
rok u dalšího ročníku Železného
hasiče Popůvky.
David Šimek
velitel družstva HS Popůvky

zlepšení, které se dále prodlužovalo.
Na dotazy: Jaké to je? Jak se cítíš?
Je tam velká zima? ... nedokážu odpovědět. Zima, s jakou máme každý zkušenosti, je jiná. Tato se točí
kolem -120°C a na to člověk není
připravený. Na každého to působí
jinak, každý tam jde také z jiného
důvodu. Někdo prý pociťuje jistou
euforii, nabuzenost, rozjařenost. To
neznám, jsem prostě spokojený.
Celá procedura se skládá ze vstupního přeměření tlaku (s vysokým
tlakem vás tam nepustí). Potom se
svléknete do trenek, sudáte kovové
ozdoby a nazujete teplé ponožky
a dřeváky, rukavice, čelenku a přes
ústa chirurgickou roušku. Dámy samozřejmě ještě nátělník. Celý pobyt
uvnitř trvá 2 až 3 (i 4) minuty. Násle-

duje přesun do tělocvičny - rozhýbat se, rozproudit a prohřát. A příště
zase.
Někteří mají pocit okamžité změny,
na mě to působí s odstupem dne
až dvou. A hlavně až po několikeré
opakované návštěvě. Bolesti vycházející z kyčle polevily a ustoupily. Je klid.
Už jsem pro zdraví absolvoval pobyt v lázních, několik sérií návštěv
rehabilitace, akupunkturu, masáže. Kryokomora je varianta, kdy
mám pocit, že pro sebe dělám něco
„sám“.
Kryokomora v Kojetíně se nachází
v rohové vile vlevo před nádražím,
vedle centra žilní chirurgie. Chce to
vyzkoušet a vydržet.
Jiří Juřen, první rekordman
kojetínské kryokomory
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Mateřská škola Kojetín
Prázdniny v MŠ Kojetín
Prázdniny jsou pro většinu z nás
časem dovolených, koupání a odpočinku. Všichni si letos užili tropické léto a plní zážitků se vracejí
mezi své kamarády. Začátek školního roku ale není pro většinu z nás
jednoduchý - loučíme se s prázdninovou pohodu a čekají nás opět
každodenní povinnosti.
Pro některé děti jsou to navíc úplně první dny v mateřské škole. Zejména rodiče pak jsou zcela v zajetí
obav, jak si děti zvyknou na nový
režim dne, nové učitelky a kamarády, na úplně cizí prostředí...
V mateřské škole během července a srpna bylo ale rušno. Zásadní
pro nás byla rekonstrukce a opravy v budově v Hanusíkově ulici.
Máme vyměněna okna, zrekonstruovanou kotelnu, došlo k celkové
rekonstrukci rozvodů vody, tudíž
s tím souvisely i celkové rekonstrukce prostor pro hygienu a WC,
následovalo malování a velký úklid.
V závěru prázdnin jsme ještě stihli
vyměnit podlahové krytiny na schodišti. V jedné třídě na Masarykově
náměstí byl vyměněn nábytek. Celá
akce byla náročná, jelikož se v prostorách MŠ pohybovali zaměstnanci čtyř firem, bylo nutné práce sladit organizačně, ale také řešit „za
pochodu“ plno problémů a hledat
další zdroje financování. Po tomto

hektickém období se tedy vracíme
do nově opravených prostor, které
nejen esteticky, ale hlavně funkčně
splňují naše představy.
Přejeme dětem a zejména malým

nováčkům co možná nejméně problémový vstup do mateřské školy a všem příjemný začátek září
a úspěšný start do nového školního
roku.
IK

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Začínáme
- už po sto desáté
Tento nový školní rok má pro nás
zvláštní význam, je v pořadí sto
desátý, který začíná v této budově.
Věk školy se vždy odvíjí od energie vlastních žáků, ale i ostatních
pracovníků, vyučujících, vychovatelek a správních zaměstnanců.
V tom má škola obrovskou výhodu
- nikdy nestárne.
První školní den se objeví před školou vždy noví žáci - naši budoucí
prvňáci, kteří vstupují v doprovodu
svých nejbližších do nového světa.
Světa písmen, čísel ale především
nových kamarádů i kamarádek.
Snažíme se našim nejmladším vy-

tvořit co nejpříjemnější podmínky
pro jejich nelehký vstup do nové
kapitoly v životě. Bude velkou měrou záležet i na spolupráci s rodiči,
aby přechod do školy zvládli hladce
a bez větších potíží.		
Koloběh života nám připomínají
i naši nejstarší - deváťáci. Většinou
přes prázdniny uzavřeli svá rozhodnutí o budoucím zaměření a využijí
poslední chvíle ve škole k nastavení co nejlepších pozic při přijímacím řízení na střední školy - bojují
o maximální výsledky v jednotlivých
předmětech. Jsou to naši významní
pomocníci, kteří prezentují získané
dovednosti i v postavení průvodců
při našem Dni otevřených dveří,
soutěžích pořádaných školou i na-

šimi partnery - především DDM Kojetín. Přejeme jim všem tímto hodně štěstí a šťastnou ruku při výběru
další cesty vzděláním.
Novou energii nabytou na zasloužené dovolené s sebou přinesou
i vyučující. Většina je upřímně zvědavá na další školní rok, který vždy
přináší něco nového. Příští rok,
kromě běžné výuky a řady doplňkových aktivit, budeme připravovat
podklady pro úspěšnou realizaci
projektu na úpravu přírodovědných
učeben (celkem budeme renovovat osm učeben). V pedagogickém
týmu se objeví nové tváře, které přichází za kolegyně, které odešly na
zasloužený odpočinek - do důchodu. K tomuto kroku přejeme našim
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
bývalým kolegyním hodně štěstí
a věříme, že se opět při nějaké příležitosti setkáme - taková je u nás
tradice.
A nováčkům mezi námi? Příjemný
vstup do nového prostředí a hodně
elánu při učitelské práci. Není nic
lepšího pro tuto práci než dostatek
fantazie a energie.
Co na závěr? Příjemný a pohodový
nový školní rok - pamatujte „Neučí-

te se pro školu, ale pro život.“ (Seneca)
Zdeněk Šípek

Školní jídelna Kojetín informuje
Výsledky ankety
pro dospělé strávníky
Na konci školního roku 2012/2013
jsme uspořádali anketu, pomocí
které jsme zjišťovali spokojenost
strávníků nejen s kvalitou a pestrostí stravy, ale i s našimi službami.
Pomocí několika otázek jsme zjistili
následující:
1. Strávníci od nás očekávají zdravou (88% dotazovaných) a dostatečně sytou (94%) stravu.
2. Stravu hodnotí podle toho, jak jim
chutná (94%).
3. Ideálně sestavený oběd - masový vývar, pokrm z kuřecího či vepřového masa, zeleninový či ovocný
salát a jako nápoj si většina vybrala
ovocný koncentrát ředěný vodou.
4. S úrovní našich služeb (možnosti
výběru jídel, úhrada stravy, pestrost jídelníčku, ochota personálu)
je spokojeno takřka 100% dotazovaných.
Jménem celého kolektivu školní
jídelny děkuji za přízeň a vaše náměty i připomínky, které budeme
realizovat. Uděláme vše proto, abychom si vaši přízeň uchovali.

Anketa pro rodiče
stravovaných dětí,
žáků a studentů
Pro rodiče jsme připravili anketu,
ve které jim dáváme možnost vyjádřit se jak ke kvalitě a pestrosti
stravy pro jejich děti, tak k celkovému chodu školní jídelny. Mimo
již připravené otázky mají možnost
vyjádřit své zkušenosti se školním
stravováním, své názory a vzkázat nám své požadavky. Anketní
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lístky budou vypisovány anonymně, samozřejmě svůj názor můžou
stvrdit i svým podpisem. Rovněž
budou mít možnost sestavit ideální oběd pro dítě. Výsledky ankety
budou inspirací pro nás. Anketní
lístky je možné si vyzvednout na
pokladně.

Nabídka cateringových
služeb
Naší prioritou je samozřejmě kvalitní, pestrá a zdravá strava pro děti,
žáky, studenty i naše dospělé strávníky. V rámci doplňkové činnosti
vám nabízíme i cateringové služby.
Jedná se o zajištění občerstvení
na rodinné oslavy, podnikové akce,
společenské a jiné akce. Máme již
bohaté zkušenosti s přípravou rautů jak pro menší počet osob, tak
pro větší společnost. Naše výrobky
jsou zaručeně čerstvé z kvalitních
surovin a cenově přijatelné. Jsme
schopni vám připravit oslavu přímo
v našich prostorách (místnost pro
cca 20 lidí, či velká místnost pro
maximálně 100 lidí), nebo vám obložené mísy, či teplá jídla dovést až
k vám do domu. Přikládám fotografie našich výrobků. Více fotografií na webových tránkách
http://kojetin.cz/sj/

Nabídka rozvozu stravy
Dále vám nabízíme zajištění rozvozu stravy v ceně 6 Kč/oběd po
celém území Kojetína. Můžete tak
ochutnat naše obědy přímo u vás
doma a máte možnost si vybrat
pouze ty, které vás zaujmou. Věřím,
že náš jídelníček je natolik pestrý,
že si vybere každý.

Kvalita stravy
Vzhledem k tomu, že jsme školní
zařízení zaměřené především na
školní stravování, platí pro nás velmi přísná hygienická pravidla, a ta
jsou zárukou toho, že naše strava
je zdraví prospěšná a vhodná i pro
strávníky vyžadující ze zdravotního
hlediska stravu kvalitní bez škodlivých látek. Nabízíme stravu obsahující dostatek ovoce, zeleniny,
luštěnin, masa všech druhů, včetně
ryb jako je losos, mahi mahi, treska,
žralok aj.. Připravujeme i moučníky,
saláty a jiné pochutiny. Věřím, že
i ti, kteří neochutnali naše obědy, si
k nám cestu najdou a my uděláme
vše proto, aby byli spokojeni.
Přeji všem žákům a učitelům
úspěšný školní rok. Všem současným strávníkům přeji spokojenost
a příjemné chuťové zážitky při konzumaci našich obědů a těším se
na shledanou se všemi budoucími
strávníky.
Hana Rohová
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DDM Kojetín informuje
Turnaj v ringu
„O putovního Jaryna“
Tradiční turnaj v ringu na konci školního roku je pořádán DDM Kojetín
pro žáky 6. a 7. tříd kojetínských
základních škol a gymnázia. Na letošním turnaji se sešlo šest týmů,
tři ze základní školy nám. Míru a tři
z Gymnázia Kojetín. Počasí nepřálo

venkovním aktivitám, tak se turnaj
přesunul do tělocvičny. V systému
hry, kde hrál každý s každým, se
hrálo po jednom setu do patnácti
dosažených bodů dle rekreačních
pravidel ringa. Děti po prvních kolech ukázaly svůj zápal pro hru, ale
vítěz je vždy jen jeden. V letošním
roce si figurku putovního „Jaryna“
vybojoval tým Gymnázia Kojetín.
-az-

Běh proti drogám
a Hry bez hranic
K 7. ročníku Běhu proti drogám,
který připadl na 26. června 2013, se
připojil Dům dětí a mládeže Kojetín
s doprovodným programem. Děti si
mohly vyzkoušet různé sportovní
aktivity na hřišti Gymnázia Kojetín
a jeho okolí.
-az-

S Kvakem u rybníka
na Hrázi
Dne 19. června 2013 proběhl výukový program, kterého se zúčastnili žáci 1. - 5. tříd ZŠ a MŠ Měrovice
n/H. Cílem vzdělávacího programu
bylo seznámit žáky s životem u rybníka a v rybníce a naučit je vnímat
přírodu všemi smysly.
-mb-

Cyprinus Carpio
V termínu od 29. června 2013 do
6. července 2013 se uskutečnil,
ve spolupráci s MO ČRS Tovačov,
rybářský tábor v Rakvicích. Během
týdenního pobytu si mladí rybáři vyzkoušeli lov na plavanou a feeder
nejen u rybníka v Rakvicích, ale
i na Novomlýnské přehradě. Táborový program doplnily zajímavé
přednášky Jirky Hrazdila, Petra
Kocha a majitelů maďarské firmy
TIMAR.
-mb-

Gargáno
Letní prázdniny jsme začali tento rok v italském Gargánu, kde se
všem účastníkům moc líbilo.
Při loučení zněly věty „za rok jedu
znovu.“
-jh-
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DDM Kojetín informuje
Letní příměstské tábory „Pohádkové prázdniny“ (8. - 12. 7. 2013)
a „Po stopách profesora Zichyho“ (29. 7. - 2. 8. 2013)

Letní tábor
„Nejdecká akademie“
Dne 14. července 2013 se do autobusu nalodila parta 64 dětí s přichystanými kufry, batůžky a spacáky, která zamířila rovnou do legendárního nejdeckého tábora. Letošní
pobyt se nesl ve znamení „Nejdecké
akademie“.
O vznik Nejdecké akademie se
zasloužili čtyři zakladatelé. Každý
z nich vytvořil jednu ze čtyř fakult,
kterou představoval jeden ze čtyř
oddílů, do nichž byly děti rozděleny. Naneštěstí tři zakladatelé
byli již po smrti a zbyl jeden jedi-

Kojetínské hody
Dům dětí a mládeže ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem
připravil pro děti na hody zábavný program. V páteční podvečer
to byla hodová diskotéka na hřišti
základní školy Sv. Čecha s různými soutěžemi a hrami. Na nedělní
odpoledne jsme se přesunuli na
Masarykovo náměstí, kde se děti
nalodily na palubu korábu a obepluly
s námi celý svět a navštívily všechny světadíly.
-az-
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ný - Lord Key of Nejdek. Ten se
skoro každou noc dětem zjevoval
a dával jim indicie, jež je měly dovést k ukrytému znaku Nejdecké
akademie. Cílem tohoto počínání bylo spojit všechny čtyři oddíly
v jeden celek a společně najít ukrytý znak.
Děti po příjezdu do tábora přivítali
nadšení vedoucí v retro teplákových
soupravách a k zahájení tábora si
pro ně připravili menší taneční vystoupení. Následně se děti ubytovaly do stanů a poté se rozdělily do
čtyř oddílů. Každý oddíl si vymyslel
svůj vlastní název a pokřik. Žádný
den nebyl stejný a každý den byl

pro děti přichystán nový ojedinělý
program. Náplní dne byly hlavně
pohybové soutěže, závody a turnaje. Děti se nejen měly naučit různým
dovednostem jako byly např. práce
s buzolou, vázání uzlů, výroba erbu
z písku, ale také rozvíjet sportovního
ducha, týmovou spolupráci a smysl
pro fair play.
Samozřejmě nesměl chybět ani
večerní program a s ním spojené noční hry, diskotéky, táboráky
a především tajné výpravy za lordem
pro indicie. Děti si z tábora odvezly
nejen krásné vzpomínky, ale našly
také spoustu kamarádů.
		
Saša Krchňáková
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DDM Kojetín informuje
Taneční tábor
Na ranči Rovná s krásným výhledem
na Uherské Hradiště si třicítka dětí
užívala od 4. do 10. srpna 2013 na
prvním divadelně tanečním táboře.
Pod vedením Milana & Luboše ochutnala něco od divadla a s Vanilkou
& Veverkou zase zabrousila do světa
tance. Vše, co se během týdne na táboře všechny děti naučily, předvedly

při závěrečném vystoupení pro rodiče. Věřím, že mezi tím vším divadlem
a tancem, které si náramně užívaly,
ocenily i noční hru a výlet na Modrou
do živé vody, kde byla možnost se
i okoupat. Byla to příjemná změna,
protože počasí nám až moc dopřávalo sluníčka, před kterým jsme si celý
týden hráli na schovávanou. Tak za
rok zase, na všechny se těšíme!
Jana Kytlicová

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.

600 / 350 Kč
600 / 350 Kč
400 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč

Vzdělání, kultura, tanec, technika
Vanilki (dříve Kvítko)
1. - 3. tř. 500 / 300 Kč
Sluníčko - folklórní
od 1. tř. 400 / 250 Kč
Mixík mini dance
od 5 - 7 let 500 / 300 Kč
Break dance
od 4. tř. 600 / 350 Kč
Divoké kočky
od 4. tř. 600 / 350 Kč
Freedance
7. - 9. tř. 600 / 350 Kč
Hip-Hop I
od 1. tř. 600 / 350 Kč
Hip-Hop II
od 5. tř. 600 / 350 Kč
Zumbička
od 1. tř. 500 / 300 Kč
Konzerva (dramatický)
od 4. tř. 400 / 250 Kč
Keramika I
1. - 4. tř. 900 / 500 Kč
Keramika II
od 5. tř. 900 / 500 Kč
Keramika rodiče a děti
rodiče a děti
900 / 500 Kč
Školička
rodiče a děti
300 / 150 Kč
Klubíčko všestranný
4 - 6 let 400 / 250 Kč
Výtvarný
od 1. tř. 600 / 350 Kč
Umělecké kreslení
od 3. tř. 600 / 350 Kč
Plastikoví modeláři
od 2. tř. 400 / 250 Kč
Kluci v akci (mistr kuchař)
od 2. tř. 300 / 200 Kč
Prostřeno
od 1. tř. 300 / 200 Kč
Angličtina - školák
od 1. - 5. tř. 400 / 250 Kč
Angličitina konverzace od 6. - 9. tř. 600 / 350 Kč
Fotografický
od 3. tř. 600 / 350 Kč

Tvořivá dílnička
od 2. tř.
Doučko AJ, MA, ČJ ZŠ, SŠ, GKJ
P. P. (policejní přípravka)
od 3. tř.
Do-Re-Mi (zpěv)
od 1. tř.
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 / 250 Kč
800 / 450 Kč
500 / 300 Kč
400 / 250 Kč
200 Kč

Pro mládež a 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
Zápis do zájmových kroužků probíhá
od 26. srpna 2013.
Přihlášky odevzdávejte na
DDM Kojetín, Svatopluka Čecha 586.
Informativní schůzky budou probíhat
od 16. září 2013.
Termín schůzek bude zveřejněn
na nástěnkách DDM Kojetín,
na internetových stránkách
http://www.kojetin.cz/ddm/
a na facebooku.
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DDM Kojetín informuje
Velká cena DDM
O putovní pohár
ředitelky DDM Kojetín
Velká cena DDM je celoroční soutěž
pro žáky 2. stupně základních škol
a odpovídajících ročníků gymnázia,
zaměřená na všestrannost a týmovou spolupráci třídních kolektivů

v duchu fair play. Do Velké ceny
DDM budou zařazeny soutěžní aktivity umělecké, vědomostní
a sportovní. Za umístění v jednotlivých soutěžích budou přidělovány
třídním kolektivům body do celkového hodnocení Velké ceny DDM.
Nejúspěšnější třídní kolektiv bude
ten, který díky týmové spolupráci
dosáhne nejvyššího počtu bodů

a získá tak putovní pohár ředitelky
DDM Kojetín. První soutěž zařazená do Velké ceny DDM bude Dračí
mistrovství kojetínských škol, které
proběhne v měsíci září. Věříme, že
do této celoroční soutěže se zapojí
všechny třídní kolektivy a ve všech
disciplínách prokážou týmového
ducha a kamarádství.
Jana Hrušáková

Akce, které připravujeme
2. září 2013
Den otevřených dveří
na DDM
8 - 12 hodin
5., 6., 9. a 10. září 2013
Týden otevřených dveří
na DDM
8 - 16 hodin
6. září 2013
Ulov si svou první rybku
Jordán

12. září 2013
„Čistý vzduch - je to na nás“
Vyhlášení výtvarné soutěže
v rámci Evropského týdne mobility
Uzávěrka do 11. října 2013
12. září 2013
Kolečkiáda pro děti
od 16 hodin, hřiště u gymnázia
13. - 15. září 2013
Soustředění ZK Hip-Hop
Spytihněv

18. září 2013
„DRAČÍ MISTROVSTVÍ
KOJETÍNSKÝCH ŠKOL“
v rámci ETM, ve spolupráci
s Městskou policií Kojetín
12. října 2013
Pochod
slováckými vinohrady
Přihlásit se můžete
od 2. září 2013.
Počet míst omezen!

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Připravované akce na měsíc září 2013:
„DRÁČEK MRÁČEK“
besedy pro starší
oddělení mateřských škol
LEKCE
informační výchovy
pro žáky 5. tříd základních škol
TÝDEN KNIHOVEN
30. září - 6. října 2013
Bezplatná registrace nových
čtenářů do konce roku 2013
SETKÁNÍ knihovníků
knihovnického
střediska
středa 2. října 2013 v 15 hodin
VIC Kojetín

„POD HANÁCKOU
OBLOHOU
středa 2. října 2013 v 10 hodin
Beseda nad vzácnými knihami
starých hanáckých autorů
(knihy z let 1900 - 1925)
pro Centrum denních služeb
v Kojetíně - včetně výstavky knih.
Ukázky z díla těchto autorů
budou čteny v hanáčtiněte
EXKURZE žáků
všech 9. tříd základních škol
a studentů gymnázia
(kvarta a I/4)
do oddělení pro dospělé

„Moje oblíbená knížka“
anketa pro čtenáře
„BRÁŠKOVÉ“
beseda pro 1. stupeň ZŠ Sladovní
„MALOVALI JSME
DRÁČKA MRÁČKA“
výstavka nejhezčích prací
z besed v mateřské škole
Oddělení pro dospělé + internet
úterý 8 - 12 a 14 - 17 hodin
čtvrtek 8 - 12 a 14 - 17 hodin
pátek a sobota 8 - 12 hodin

Oddělení pro děti + internet
pondělí a úterý 13 - 16 hodin
středa 13 - 17 hodin

Kojetínské hody a hudební léto 2013
Kojetínské hody 2013
Pátek 16. srpna 2013
V pátek začal předhodový večer
vernisáží výstavy Hanáci z pohledu
Marie Gardavské kdysi a dnes. Galerií VIC se nesly tóny hanáckých
písní v podání Hanácké muziky
z Troubek. Návštěvníci mohli obdi-
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vovat nově pořízené fotografie, na
kterých pózovali členové Hanácké
besedy podle původních pohlednic
Marie Gardavské. Tyto fotografie
nafotila mladá talentovaná amatérská fotografka Monika Nováková.
Po uvítání ředitelkou Městského
kulturního střediska Hanou Svačinovou následoval bohatý program,

jehož součástí byla i přehlídka hanáckých krojů, kterou slovem uvedl
František Kraváček. V průběhu programu přednesl svou zdravici i starosta Jiří Šírek a Hanácká beseda
ukázala svůj um při tančení tradiční
„Dódlecké“.
Součástí vernisáže byla také nově
otevřená expozice muzea s názvem
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Kojetínské hody a hudební léto 2013
Ztracená tvář Hané, na kterou pozval zúčastněné Milan Zahradník.
Na závěr popřála Hana Svačinová
Hanácké besedě, která v letošním roce slaví 85. jubileum, hodně
úspěchů, tvůrčího elánu, radosti
z tancování a zpěvu i v nadcházejících letech.
Souběžně s touto akcí upořádaly
pracovnice DDM Kojetín dětskou
diskotéku se soutěžemi na hřišti za
základní školou Svatopluka Čecha.
Později v osmnáct hodin ožilo nádvoří VIC prvním ročníkem hudebního festivalu domácích kapel s názvem Kojetínska kytara. Záštitu nad
tímto festivalem převzal Zdeněk
Jasinský z kapely Hannibal Lecter
a Lukáš Mucha (Fly) z kapely IQ
Opice, který vyhrál i v anketě o nejlepšího interpreta Kojetínské kytary.
Kromě těchto dvou kapel se předvedl návštěvníkům i Dale B. Williams
a kapely Fox Territori a Bumbrlíci
z pomerančové zahrady. První ročník se těšil velké návštěvnosti, proto doufáme, že i další ročníky se
vydaří a z této akce se stane krásná
hudební tradice.
Živou hudební produkci nabídla
i Hospůdka U Pedyho, kde zahrála od dvaceti hodin kapela KreViCit
písně z repertoáru kultovních kapel
Kreyson, Vitacit a Citron.
Komu tato kulturní vyžití nestačila mohl ještě v předhodový večer
navštívit místní stadion Morava
a pobavit se na diskotéce rádia
Rubi s moderátorem Markem Bergerem a DJ Matesem.
Sobota 17. srpna 2013
Sobotní hodové dopoledne se
neslo, již tradičně, ve sportovním duchu. Od devíti hodin mohli
fanoušci volejbalu navštívit areál sokolské zahrady Kojetín, kde
se konal Turnaj střední Moravy
a Memoriál Michala Staňka. Turnaje se zúčastnilo devět extraligových družstev mužů. V memoriálu
startovalo sedm družstev mužů
a juniorů. Vítězem Turnaje střední
Moravy se stalo družstva Zlína „A“,
na druhém místě se umístilo Brno
„A“, třetí příčku obsadila Myjava
a čtvrté skončilo družstvo Starého
Města. Z tohoto turnaje byli vyhodnoceni tito nejlepší hráči - Pavel
Bartoš ze Zlína „A“ a Vlado Kato-

na z Brna „A". Pořadí memoriálu
Michala Staňka bylo nasledující
- 1. Tišnov, 2. Hulín, 3. Kojetín,
4. UTB Zlín. Nejlepším hráčem byl
vyhlášen z družstva Tišnova Lešek Lašo Noll. Také byla udělena
zvláštní cena turnaje, kterou získal nejvyšší hráč Zbyněk Jedlička
z družstva Kojetína (208 cm).
U stadionu Morava Kojetín proběhl 11. ročník Hasičských závodů
„O hodový koláč“. Soutěž byla organizována pro kategorie - přípravka,
mladší žáci do 11 let, starší žáci od
11 do 15 let, ženy a muži v požárním útoku s vodou na sklopné terče. Každé družstvo mělo dva pokusy a do soutěže jim byl započítáván
čas lepšího pokusu. Čas byl měřen
elektronicky.
Výsledky:
Kategorie muži: 1. Polkovice,
2. Křenovice, 3. Chropyně, 4. Popůvky, 5. Kojetín, 6. Popůvky,
7. Oplocany.
Mladí hasiči přípravka do 6 let:
1. Popůvky (nejmladší závodník
Jan Hanulík).
Mladí hasiči 6 - 11 let: 1. Majetín,
2. Kojetín, 3. Popůvky.
Mladí hasiči nad 11 let: 1. Střítež,
2. Ivaň, 3. Oplocany, 4. Popůvky.
Ženy: 1. Kojetín
Ve čtrnáct hodin se v sále Sokolovny rozezněly tóny harmonik na
XIII. setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila. Harmonikáři soutěžili
ve třech kategoriích: chromatická
harmonika, piánová harmonika
a heligonka. V kategorii chromatiky
se umístili soutěžící následovně:
1. místo - Martina Zavadilová (Rajhradice), 2. místo - Vlastimil Pokorný (Náměšť nad Oslavou), 3. místo Julius Vanin (Oplocany). V kategorii
piánovek: 1. místo - Martin Přichystal (Čechy pod Kosířem), 2. místo
- Miroslava Šubíková (Rakvice),
3. místo - Martin Masařík (Hulín). Heligonka: 1 místo - Vlastimil
Bělaška (Kovalovice - Osíčany),
2. místo - Martina Zavadilová (Rajhradice), 3. místo - Isabella Zbořilová (Kroměříž). Každý z vítězů
zahrál po předávání cen ještě jednu
písničku. Poté následovala volná
zábava, kdy si ve vestibulu Sokolovny zahrálo několik harmonikářů
společně za všeobecného zpěvu
návštěvníků.

Sobotní večer završila hodová zábava s Karlem a Olgou Cahovými,
kteří hráli na kurtech Sokolovny až
do ranních hodin.
Někteří si zapívali, zatančili a poseděli v příjemném prostředí cukrárny
Velšská ambasáda na Masarykově
náměstí, kde jim zahrál a zazpíval
sám majitel Dale B. Williams.
Neděle 18. srpna 2013
Hodová neděle se nesla v tradičním duchu. V devět hodin se konala mše svatá v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Současně vyšel od
Sokolovny krojovaný průvod zakončený Ječmínkovou jízdou králů.
Celý průvod se vydal Tyršovou ulicí
směrem na Masarykovo náměstí, které dvakrát obešel. Poté se
členové Hanácké besedy seřadili
u vchodu radnice do špalíru a stárek Jiří Minařík se boucháním na
vrata dožadoval starosty a hodového práva. Následně starosta Jiří
Šírek vyšel ze vrat radnice, pronesl
krátkou zdravici se slibem, že Hanákům hodové právo propůjčí.
Dechová hudba Věrovanka zahrála píseň „Čí só hode“ a průvod
se vydal k pódiu na Masarykově
náměstí, kde bylo právo předáno.
Starosta Jiří Šírek se musel před
„Koječáky“ obhájit za nedostatek
parkovacích míst v Kojetíně a před
Hanáky za to, že s nimi nejel do
Bruselu. Vyplacen „feroló na gatě“
nebyl, vykoupil se totiž „velikó bečkó piva“.
Letos nebyl vyplacený nikdo
z domácích, ale na gatě dostal
jeden z členů národopisného souboru Kosíř z Kostelce na Hané, který sliboval a potom neplnil. Poté se
představily jednotlivé národopisné
soubory, které diváci viděli v průvodu: Sluníčko DDM Kojetín, Ječmínek z Chropyně, Hanák z Troubek,
Kořeňák z Kořence, Kosíř z Kostelce na Hané, Kopaničář ze Starého Hrozenkova, Hanácké sóbor
z Hrušky, pěvecký sbor Hlahol
z Mysločovic a na závěr domácí
soubor Hanácká beseda se „Zavádkovou“.
Od třinácti hodin hrála k poslechu
a tanci dechová hudba Věrovanka.
Náměstí v neděli bylo zaplněno
stánkaři, kterých bylo letos opravdu
požehnaně. V parku mohly děti vy-
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užít různé atrakce (skákací hrady,
skluzavky, trampolíny, kolotoče).
Po Kojetíně jezdil autovláček, který děti i jejich rodiče svezl ulicemi.
V areálu Gymnázia Kojetín se děti
mohly vydovádět na kolotočích.
Mezi Kojetínem a Tovačovem jezdily po celý víkend historické železniční vozy. Letos to byla souprava
vagonů tažena legendární „Zamráčou“. Pro milovníky lidové písničky
vyhrávala od čtrnácté hodiny na nádvoří VIC cimbálová muzika Dubina. U Restaurace Na Hrázi si mohly
děti zajezdit na ponících nebo čtyřkolkách. Návštěvníci kojetínských
hodů mohli také navštívit nedaleký
židovský hřbitov. Kojetínští zahrádkáři uspořádali výstavu jiřin v Domě
zahrádkářů, která byla přístupna
veřejnosti.
V odpoledním programu návštěvníci zhlédli vystoupení mažoretek
Šarm z Kojetína, taneční country
skupinu Lucky While působící pod
MěKS Kojetín a skupinu historického šermu Cordiallo z Přerova.
Letošním zpestřením byla soutěž
v pojídání „pukačů“. Pukače se jedly
na čas. Vyhrával ten, kdo měl první
prázdný talíř. Mužům bylo naservírováno deset pukačů, ženám pět.
V kategorii mužů se na prvním místě umístil Jaroslav Němec, který
snědl pukače v čase 1,19 minut.
V kategorii žen zvítězila Drahomíra Grobnerová z Počenic s časem
1,43 minut.
Další letošní novinkou bylo setkání
veteránů, které zorganizoval Karel
Kočička. Veteráni stáli od ranních
hodin na parkovišti před Gymnáziem Kojetín a v dopoledních hodinách projeli Masarykovým náměstím. Nechyběly mezi nimi ani
klasické vozy jako byla například
legendární Aerovka či Tatra z první
republiky.
Náměstí dostala do varu bigbítová
skupina Stracené ráj z Mezic u Olomouce, která je známá svými texty
v hanáčtině. Po nich se dostala na
řadu zpěvačka Kristína s kapelou,
hvězda a okrasa letošních hodů.
Přes tisíc návštěvníků sledovalo
vystoupení této mladé zpěvačky
a nadšeně zpívalo její hity jako
Horehronie nebo Jabl´čko. Po koncertu uspořádala Kristína autogramiádu na radnici, kde se svým fa-
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nouškům podepisovala až do pozdních večerních hodin.
Nedělní hodové slavnosti zakončila
kapela Checkpoint z Prahy.

Kojetínské hudební
léto
Na Kojetínské hody 2013 navázalo
plynule Kojetínské hudební léto.
V pondělí 19. srpna si přišli na
své hlavně mladí posluchači, kteří
na Masarykově náměstí nadšeně povzbuzovali alternativní blues-rockové duo The Aeronauts
z Přerova. Tato kapela byla složena
z bubeníka Petra Dohnala a Lukáše Jochymka, který bravurně zvládal elektrickou kytaru i zpěv. Pro
fanoušky a fanynky bylo zajímavé
i sdělení, že Lukáš Jochymek bude
od září vyučovat na DDM v Kojetíně
hru na kytaru.
Úterý 20. srpna bylo ve znamení
rock n‘ rollu z Uhřičic. Ten mistrně
prezentovala kapela Guns´n´Roses Revival. Kapela z Uhřičic má tu
zvláštnost, že místo zpěváka (Axla
Rose z originální kapely Guns´n´
Roses) zpívá žena - Zdena Isakidisová. Nicméně její výkon, a zároveň i celé kapely, publikum ocenilo
vydatným potleskem.
Vrchol Kojetínského hudebního léta
přišel ve středu 21. srpna, kdy Masarykovo náměstí bylo zaplněno
diváky téměř jako při vystoupení
zpěvačky Kristíny v hodovou neděli. Důvodem této návštěvnosti byl
kojetínsky pěvecký sbor Cantas,
který láme rekordy v počtu prodaných nosičů na VIC. Ženy a dívky
z Cantasu zazpívaly populární písně právě v květnu vydaného CD
„Dál za vozem...“ a přivedly publikum do varu. Třešničkou na dortu
byl speciální host Cantasu Janet
Robin a Band z USA. Zpěvačka
Janet předvedla virtuozní hru na
kytaru, na závěr koncertu na ni
dokonce zabrnkala i svými zuby.
Ve čtvrtek 22. srpna zavítala do
Kojetína Štrajchkapela z Kněžpola
od Uherského Hradiště. V kapele
mohli posluchači slyšet smyčcové
i dechové nástroje. Repertoár štrajchu se skládá z písní, které se hrály na vesnických zábavách zhruba
před sto lety.

Konec hudebního léta v pátek 22.
srpna se nesl v tvrdších rytmech.
V osmnáct hodin vystoupila kapela Mancuso z Přerova prezentující
psychedelic-indie rock. Zvuk bandu
je založený na prolínání jednoduchých kytarových linek a dalších
„nástrojů“, jako jsou různé oscilátory,
měniče... Po ní své umění na kytaru předvedl famózní instrumentalista a zpěvák Daren Eve pocházející
z anglického Hastingsu, momentálně žijící v Šumperku. Zahrál hluboké a dynamické písně plné harmonie v silném rytmickém smyslu.
Na řadu přišla i kroměřížská kapela
Národní výbor, která zahrála posluchačům svižný punk-rock´n´roll
s českými texty. Na závěr se představila nadějná přerovská skupina
Breaking The Cycle s úžasným
tahem na branku. Skupina plná
mladické energie hrající současný
moderní heavy-metalcore z vlastní
hudební dílny.
Věříme, že i letos jsme oslovili různými žánry hudby co nejširší veřejnost a každý posluchač, který
si přišel poslechnout svůj styl, byl
spokojen.
Za MěKS Milan Zahradník

Rodinnou oslavu
nebo svatbu
můžete slavit
v našich
prostorách VIC

K těmto příležitostem
krátkodobě pronajímáme
sál, bistro nebo nádvoří
Vzdělávacího a informačního
centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Informace na telefonech:
581 202 202, 774 001 403
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Výstavy - Hanáci z pohledu M. G. kdysi a dnes a Ztracená tvář Hané

Kojetínská kytara 2013

Hasičské závody

Turnaj ve volejbale

XIII. setkání harmonikářů

Atrakce a kolotoče

Jízdy historickými motorovými vozy

Fotbalové utkání Slavoje Kojetín

Krojovaný průvod

Ječmínkova jízda králů

Předání hodového práva

Vystoupení národopisných souborů

Vystoupení národopisných souborů

Hanácká beseda Kojetín
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Mažoretky Šarm Kojetín

Soutěž v pojídání pukačů

Soutěže pro děti s Domečkem

Sraz historických vozidel

Výstava - Jiřiny

Stracené ráj - Mezice u Olomouce

Slovenská zpěvačka Kristína

Skupina CheckPoint - Praha

Zaplněné náměstí

Kojetínské
hudební léto 2013
19. - 23. srpna 2013
Foto: Jana Večeřová

Pěvecký soubor Cantas
a americká zpěvačka Janet Robin

Darren Eve
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The Aeronauts

Štrajch kapela z Kněžpola

Národní výbor

Guns´n´Roses revival

Mancuso

Breaking The Cycle
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Kam za kulturou
Výstava k 85. výročí národopisného souboru
Hanácká beseda MěKS Kojetín

Nově - Stálá expozice muzea

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

HANÁCI Z POHLEDU
MARIE GARDAVSKÉ KDYSI A DNES
Výstava otevřena do 4. října 2013
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

(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

Pro milovníky koní

Divadlo Háta Praha uvádí

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

Trasa Hubertovy jízdy: Račová - Včelín
- Myslivecká chata Uhřičice (oběd) - Špalír - Račová

Jsou zajištěny vozy a vlečky pro diváky, kteří po celou dobu
mají možnost sledovat jezdce na koních i zdolávání překážek.
Po příjezdu z vycházky proběhnou soutěže:
Hon na lišku, Páni, Amazonky a Barely

Louka za bývalou farmou Račová (bývalé závodiště)

BÁSNÍK A KOČKA

úterý 22. října 2013 - 19.30 hodin
Divadelní komedie autora Wiltona Manhoffa
Účinkují: Lukáš Vaculík, Kateřina Hrachovcová
Režie: Antonín Procházka
Mohou se ze dvou zvláštních rozhádaných lidí
na Manhattanu stát přátelé a možná víc než přátelé?

Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč

Předprodej zahájen od 26. srpna 2013 na informacích
VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 774 001 403

Divadelní předplatné 2013
DIVADLO ŽIJE! aneb Neseďte doma - POJĎTE DO divadlA!

Možnost zakoupení předplatného se slevou na šest představení: 350 Kč
Předprodej zahájen od 2. září 2013 na informacích Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202, 774 001 403, www.mekskojetin.cz
středa 18. září 2013 - 19 hodin
Divadelní soubor VÁCLAV VÁCLAVOV

středa 18. prosince 2013 - 19 hodin
HANÁCKÁ SCÉNA KOJETÍN

Komedie dell´arte autora Jaroslava Vostrého, o tom
jak je možné vážné věci řešit nevážným způsobem.
Rozkošný příběh, na jehož začátku se setkáváme
se třemi mladými dámami, které se vinou svých
nápadníků dostaly do prekérní situace...

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!

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

TŘI V TOM

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

VYMÍTÁNÍ ĎÁBLA

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

BRÝLE ELTONA JOHNA

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.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

MODRÉ Z NEBE

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

DVA

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

VŠECHNO NENÍ KOŠÉR

Autor Ladislav Valeš se nechal insiprovat 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

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč
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Evropský týden mobility
Město Kojetín vás zve na program v rámci celorepublikové akce
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY „ČISTÝ VZDUCH - JE TO NA NÁS!“
12. září - 27. září 2013
Předběžný program (změny vyhrazeny):
12. září - 11. října 2013
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
ČISTÝ VZDUCH - JE TO NA NÁS!
Informace - DDM Kojetín, Sv. Čecha Kojetín
Čtvrtek 12. září 2013
KOLEČKIÁDA ANEB S VĚTREM O ZÁVOD
16 hodin - program pro děti s DDM Kojetín
Hřiště u Gymnázia Kojetín, Hanusíkova ulice

Čtvrtek 19. září a 26. září 2013
den cvičení - JE TO NA NÁS!
18 - 19 a 19 - 20 hodin - cvičení na bosu s radkou
Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
19 - 20 hodin - CVIČENÍ S JANOU
Malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín

Sobota 14. září 2013
SJÍŽDĚNÍ MORAVY
OD BOLELOUCE DO KOJETÍNA
10 hodin - Loděnice Kojetín
Sjíždění řeky Moravy na pramicích a kánoích
Vhodné i pro rodiče s dětmi (omezený počet!)
Trasa nádhernou přírodou (19,3 km) se zastávkou
na Břehuli, program a občerstvení v loděnici
(MěKS Kojetín a Kanoistika Kojetín)

Pátek 20. září 2013
DO PRÁCE NA KOLECH NEBO PĚŠKY
ZA ČISTÝ VZDUCH!
Pro celou veřejnost, firmy, organizace ve městě...

16. září - 27. září 2013
GRILOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
na Domech s pečovatelskou službou
Určeno pro obyvatele DPS a klienty CSS Kojetín

Pátek 20. září 2013
LINE DANCE S LUCKY WHILE
17 hodin - Seminář s výukou country tanců
Sál Sokolovny Kojetín (MěKS Kojetín)

Pondělí 16. září a 23. září 2013
den cvičení - JE TO NA NÁS!
18 - 19 hodin - cvičení na bosu s radkou
19 - 20 hodin - ZUMBA S GABČOU
Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Sobota 21. září 2013
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
„O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“
9 hodin - Areál Sokolovny Kojetín
(Sokol Kojetín - oddíl volejbalu)

Úterý 17. září a 24. září 2013
den cvičení - JE TO NA NÁS!
16.45 - 18.45 hodin - JÓGA S ALENOU FLEGELOVOU
19 - 20 hodin - CVIČENÍ S JANOU
Malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín, MěKS Kojetín
19 - 20 hodin - CVIČENÍ PILÁTES S MONIKOU
Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Středa 18. září 2013
DRAČÍ MISTROVSTVÍ KOJETÍNSKÝCH ŠKOL
Součást Velké ceny DDM Kojetín pro žáky 2. stupně
základních škol a odpovídajících ročníků gymnázia
Loděnice Kojetín
(DDM Kojetín, Městská policie, Kanoistika Kojetín)
Středa 18. září 2013
DIVADLO ŽIJE!

aneb NESEĎTE DOMA - POJĎTE DO DIVADLA!

DS Václav Václavov
J. Vostrý: TŘI V TOM

Komedie - jak je možné vážné věci řešit nevážným způsobem
Zahájení divadelního předplatného - jedna středa v měsíci = divadlo!

19 hodin - Sokolovna Kojetín, MěKS Kojetín
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Středa 18. září a 25. září 2013
ZUMBA S GABČOU
19 hodin - Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Čtvrtek 19. září 2013
VÝLET DO PROSTĚJOVA
LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

Spojený s pozorováním Slunce a exkurzí hvězdárny

Určeno pro mobilní klienty CSS Kojetín

Sobota 21. září 2013
SE STAROSTY měst a obcí NA KOLEch
TRASOU PLÁNOVANÉ
arcibiskupské CYKLOSTEZKY
10 hodin - sraz účastníků z Kojetínska
na Masarykově náměstí v Kojetíně

Trasa: Kojetín - Uhřičice - Lobodice - Hospůdka U Orlů - Tovačov

10 hodin - sraz účastníku z Tovačovska
na Náměstí v Tovačově

Trasa: Tovačov - Lobodice - Hospůdka U Orlů (setkání) - Tovačov

Program a občerstvení: Zámek Tovačov - výstup
na Spanilou věž, táborák, opékání špekáčků,
harmonika a zpěv Milana Zahradníka...
(Město Kojetín, MěKS Kojetín, DDM Kojetín, Obec Uhřičice,
Obec Lobodice, Město Tovačov, Zámek Tovačov)

Sobota 21. září 2013
ROCKO-disco AIR night
20 hodin - Bowling City Kojetín, pro širokou veřejnost
Úterý 24. září 2013
VÝLET DO HOLEŠOVA - BAROKNÍ ZÁMEK
a návštěva KOVÁŘSKÉho MUZEa
Připomenutí historie kovářského řemesla
Určeno pro mobilní klienty CSS Kojetín
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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 17 - 19 hodin,
malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín
Permanentka: 400 Kč (10 vstupů + jeden
zdarma), cvičitelka: Alena Flegelová

- PILÁTES zdravotní

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

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

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

- Pokročilí I.

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

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

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)

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

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor Hanácká
beseda při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek - 20 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- Pokročilí II.

* JAZYK NĚMECKÝ
* JAZYK RUSKÝ
* JAZYK FRANCOUZSKÝ
dle zájmu účastníků

PĚVECKÝ SOUBOR

- CVIČENÍ S JANOU

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

Pro všechny co rádi zpívají.
Každou středu od 18.30 hodin, VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

DIVADELNÍ SOUBOR

UMĚLECKÝ SOUBOR

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

Divadelní soubor
Hanácká scéna při MěKS Kojetín

Tvůrčí skupina
Signál 64 při MěKS Kojetín

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

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

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

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

Pěvecký soubor
Cantas při MěKS Kojetín

www.mekskojetin.cz (kurzy)

Pozvánka na kojetínské výstavy
Hanáci z pohledu
Marie Gardavské
kdysi a dnes
Výstava „Hanáci z pohledu Marie
Gardavské kdysi a dnes“ je unikátní soubor fotografií a pohlednic,
který vznikl za spolupráce Městského kulturního střediska v Kojetíně,
Hanácké besedy a nadšené amatérské fotografky Moniky Novákové.
Myšlenka zpodobnit dnešní Hanáky tak, jak je akademická malířka
Marie Gardavská zachytila svým
mistrným štětcem zhruba před
sto lety, se zrodila v hlavě ředitelky Městského kulturního střediska
Kojetín Hany Svačinové.
Zrealizovat tuto myšlenku nebyla
vůbec lehká práce. V první řadě
jsme museli vybrat vhodné pohlednice, které se vztahují ke Kojetínsku,

protože Marie Gardavská malovala
krojovaný lid i z jiných regionů Moravy. Nejtvrdším oříškem pro nás bylo
dohledávání krojových součástek.
Kroj, jak ho známe dnes, prošel od
začátku 20. století mnoha změnami.
Některé krojové díly, které malířka
zachytila, se v „soudobé variantě kroje“ nezachovaly. Po pátrání
v depozitáři kojetínského muzea se
nám podařilo některé tyto krojové
části objevit a zrenovovat tak, aby
byly znovu použitelné. Díky sbírkám kojetínského muzea jsme také
mohli fotografie doplnit nezbytnými
rekvizitami jako jsou židle, kolovraty
a dobová keramika.
Aby byly fotografie autentické, rozhodli jsme se oslovit pracovníky Muzea lidové architektury v Rymicích
u Holešova, kteří nám ochotně vyšli vstříc a umožnili nám celodenní
přístup do dvou doškových chalup.
Jak se fotografie zdařily, můžete

posoudit sami a pokud narazíte na
nepatrné nepřesnosti, buďte shovívaví. Fotografie nejsou přesnou
kopií pohlednic, ač jsme se snažili,
aby byla podobnost co nejvěrnější.
Šlo nám především o to ukázat, že
i dnes krása našeho hanáckého
kroje může oslovit širokou veřejnost, stejně tak jako obrazy akademické malířky Marie Gardavské,
která by určitě měla z tohoto počinu
velkou radost.
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Pozvánka na kojetínské výstavy
Výstavou i brožurou, která vychází u příležitosti 85. výročí vzniku
Hanácké besedy v Kojetíně, jsme
chtěli především vyjádřit podporu
a upřimný dík všem nadšencům, kteří
se i v dnešní uspěchané době věnují s láskou, úctou a zaujetím lidovým
krojům a hanáckým tradicím.
Výstava je otevřena v galerii Vzdělávacího a informačního centra
v Kojetíně do 4. října 2013 a určitě
stojí za vaši pozornost!

Ztracená tvář Hané
V rámci Kojetínských hodů 2013
byla otevřena nová expozice kojetínského muzea s názvem „Ztracená tvář Hané“. Jak už napovídá název, výstava je koncipována
národopisně.
Ze sbírek kojetínského muzea jsou

na výstavě nainstalovány předměty, které se váží ke Kojetínu, Hané
a životu našich předků. Můžete zde
vidět artefakty, které byly v minulosti součástí každodenního života
Hanáků. Muzejní depozitář v Husově ulici nabízí opravdové poklady.
Obrázky malované na skle, dnes již
jinak vypadající kroje i krojové součástky, keramiku, porcelán, sbírky
hodin, původní hanácký nábytek
a jiné skvosty, kterými je vybavena i improvizovaná hanácká jizba.
Můžete zde také objevit koutek se
zemědělským nářadím, originály
obrazů Marie Gardavské a v přední části výstavy i předměty spojené
s lidovými řemesly. Expozice je
oživena krojovanými figurami. Pro
ukázku rozmanitosti hanáckých krojů je k vidění kroj pracovní, sváteční
a také kroj starší i mladší genera-

ce. Expozice muzea se nachází
v zadní části v budově Vzdělávacího
a informačního centra na Masarykově náměstí.
Výstava je dárkem a poděkováním za pětaosmdesátiletou činnost
národopisného souboru Hanácká
beseda Kojetín, bez kterého by
Haná a hlavně Kojetín ztratily svou
tvář.
-miza-

Nová regionální vlastivědná literatura
V těchto dnech se dostává na
pomyslné knižní pulty několik
novinek regionální vlastivědné
a národopisné literatury, týkající
se Kojetína a širšího okolí.

Dědův válečný deník
Jednou z nich je publikace nazvaná Dědův válečný deník (podle
zápisků Františka Perny). Zápisky zpracovaly a k tisku připravily
Olga Venclíková (rozená Pernová)
- dcera, Olga Parobková - vnučka
a Miluše Venclíková - vnučka. Publikace vyšla již ve 2. vydání v roce
2013, tisk - tiskárna PRINT Kroměříž, 145 stran, šest stran obrazové
přílohy. V doslovu je uveden životopis Františka Perny z pera Ingrid
Silné.
František Perna (učitel a hudebník)
patřil k tomu typu učitelů 1. poloviny
20. století, pro které pedagogické
působení bylo hlavním posláním,
a proto sledovali vývoj pedagogiky v oblasti vzdělávání a výchovy.
Novinky a změny se snažili zavádět
do praxe. Kromě toho se však také
zapojili do kulturního, sportovního
a společenského života obcí, ve kterých působili. František Perna, vedle činnosti pedagogické se věnoval
také činnosti skladatelské, sbormistrovské a sběru lidových písní. Na
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Kojetínsku zanechal výraznou stopu v Tištíně a v Nezamyslicích, kde
zemřel 7. listopadu 1945.
Předkládaná publikace, jak již napovídá název, postihuje období
1. světové války, kterou František Perna prožil jako její aktivní
účastník, seznámí čtenáře s tím,
jak mladý voják prožíval odloučení od svých milých, jak prožíval
hrůzy, těžkosti a strádání na frontě, jak se válečné hrůzy odrážely
v mysli mladého člověka. Píše
o své touze po domově, po rodném
kraji. Píše o těžkých podmínkách
v zajetí, o zajateckých táborech,
o těžké práci, kterou museli vykonávat, o nedostatku jídla, hygieny,
lékařské pomoci. Píše o těžkém postavení válečného zajatce. Zápisky
končí 4. listopadem 1918, kdy konečně přijel domů.
Publikace „Dědův válečný deník“
stojí za přečtení, a to jak pro poznání, tak i pro poučení!

Kojetín na starých
pohlednicích
K 780. výročí první písemné zmínky o Kojetíně byla vydána zajímavá publikace autorů Jiřího Šírka
a Josefa Bibra „Kojetín na starých
pohlednicích“ (výběr historických

pohlednic Kojetína, Popůvek a Kovalovic). Publikaci vydalo Městské
kulturní středisko v Kojetíně v roce
2013.
Kniha na 68 stranách přináší téměř
120 pohlednic (118) Kojetína, Popůvek a Kovalovic. Nejstarší je z roku
1897, nejmladší 1972. Jak autoři
zdůrazňují, nejedná se o všechny
pohlednice, ale o výběr se záměrem zdokumentovat proměnu města a jeho částí v průběhu více než
jednoho sta let. Jistě ne náhodou
frontispice knihy tvoří veduta města Kojetína z období po roce 1730,
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Nová regionální vlastivědná literatura
kterou autoři chtějí naznačit historickou kontinuitu vývoje města.
V poučném a zasvěceném úvodu
autor a přerovský sběratel pohlednic Břetislav Passinger seznamuje čtenáře se vznikem a vývojem
pohlednic, s historií jejich sbírání
a třídění, s technikou výroby. Zajímavá je také část o vydavatelích
pohlednic. Podrobně se zaměřuje
na Přerovsko a Kojetínsko.
Publikace je vybavena nezbytným
doprovodným aparátem. Hned
v úvodní části publikace je to přehled vydavatelů a nakladatelů pohlednic Kojetína do roku 1950 se
seznamem fotografů. V závěru knihy je uvedena použitá a doporučená literatura.
V první části knihy jsou uvedeny pohlednice Kojetína, dále pak
následují pohlednice Popůvek
a Kovalovic. Řazení pohlednic je
chronologické, od nejstarší zachovalé pohlednice Kojetína z roku
1897, až po pohlednici z roku 1972,
v případě Kojetína. U Popůvek není
chronologické řazení dodrženo.
Nejstarší pohlednice je z roku 1907,
poslední uvedená z roku 1941.
V případě Kovalovic zaujme čtenáře fotografie větrného mlýna pořízená v roce 1900. Mlýn vyhořel
v roce 1928.
Všechny pohlednice jsou doplněny
podrobným popisem, nezbytnými
informacemi o autorovi, vydavateli, o datu vydání či projití poštou,
o technice vzniku.
Publikaci Jiřího Šírka a Josefa Bibra „Kojetín na starých pohlednicích“
můžeme brát jako pokračování sborníku „Kojetín v proměnách času“.
Čtenář prochází kojetínskými ulicemi
a náměstími, Popůvkami a Kovalovicemi a vnímá, jak se město
a místní části vyvíjely a měnily.
Uvědomuje si, že mnohé se nejen
změnilo, ale mnohé také zmizelo,
již není. Výslednicí však nemůže
být nostalgie, ale optimismus do budoucnosti.
Poděkování za tuto publikaci, kterou čtenářům vřele doporučuji, patří
jak autorům, Jiřímu Šírkovi a Josefu Bibrovi, tak také vydavateli Městskému kulturnímu středisko v Kojetíně. Doufám, že další publikace
z dějin města budou následovat.

Hanáci z pohledu
Marie Gardavské
kdysi a dnes
Letošní ročník Kojetínských hodů se
nesl ve znamení 85. výročí vzniku
Hanácké besedy v Kojetíně. K této
příležitosti vznikla zajímavá výstava
a nová muzejní expozice. Jednotící
myšlenkou a spojnicí mezi oběma
výstavami byla Haná, hanácký kroj,
život na Hané, každodenní život
Hanáků.
U příležitosti vernisáže výstavy
Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi a dnes byla vydána
stejnojmenná publikace, která
vlastně tvoří jakýsi katalog výstavy.
Pod textem katalogu jsou podepsáni
Milan Zahradník a Hana Svačinová
(pracovníci Městského kulturního
střediska v Kojetíně), fotografie jsou
dílem Moniky Novákové. Původní pohlednice, vytvořené akad.
malířkou Marii Gardavskou, vydalo nakladatelství R. Promberger
v Olomouci, nové fotografie byly
pořízeny
fotografkou
Monikou
Novákovou v Muzeu lidové architektury v Rymicích u Holešova.
Publikace má čtyřicet stran textu,
do kterého je vloženo 54 doprovodných fotografií, celostránkových
i menšího formátu. Publikaci vydalo
Městské kulturní středisko v Kojetíně v roce 2013.
Jak píše autor předmluvy publikace Milan Zahradník: „Výstava
a publikace „Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi a dnes“ je unikátní soubor fotografií a pohlednic.

Na vzniku výstavy a publikace se
podíleli jak interní pracovníci MěKS
Kojetín, tak amatérská fotografka
Monika Nováková, členové národopisného souboru Hanácká beseda
Kojetín.“
Základem všeho byla myšlenka zachytit život a kroj Hanáků po sto letech od okamžiku, kdy je malovala
akademická malířka Marie Gardavská a vytvořit tak vhodný pandán
k hanáckým pohlednicím Marie
Gardavské. O tom, že se to podařilo, nás přesvědčuje jak výstava, tak
i předkládaná publikace.
Publikace je doplněna textem, ze
kterého se zasvěceně dovídáme nejen základní a nezbytné informace
o Hané a o Kojetíně, ale také
o životě a díle malířky Marie Gardavské. Nechybí ani stručná informace o vzniku a činnosti národopisného souboru Hanácká beseda
Kojetín.
Pozoruhodné a záslužné jsou také
etnografické informace o hanáckém
gruntě a hanáckém kroji (mužský,
ženský, dětský, ženský svatební),
o slavnostních událostech v životě
Hanáků (Hanácká svajba, čepení
nevěsty), o lidových zvycích (chození s májíčkem, mrskut, velikonoční hry s vajíčky, štěpánská koleda,
tříkrálová koleda), velké slavnosti
(Hodové právo, Jízda králů), denní
pracovní činnosti (pečení chleba,
stloukání másla, přástky, draní peří,
vyšívání, senoseč).
To vše Marie Gardavská zachytila
na svých pohlednicích a zachovala tak dalších generacím Hanáků.
Mnohé z těchto zvyků můžeme
vidět v předvedení Hanácké besedy v Kojetíně při různých národopisných a lidových slavnostech.
Mnohé jsou živé i v současnosti.
Marie Gardavská malovala nejen
na Hané, ale také v dalších národopisných oblastech Moravy (Rusava
pod Hostýnem, Slovácko, Valašsko, Líšeň). Zde všude si jejího díla
váží a cení, protože její dílo leží
v základech kultury kraje.
K tomuto odkazu Marie Gadavské
položila výstava a k ní vydaná publikace na fotografiích Moniky Novákové protějšek Hanáků současnosti.
Výstava i publikace jsou zdařilým
počinem a zaslouží si pozornosti
návštěvníků, diváků i čtenářů.
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Nová regionální vlastivědná literatura
Ztracená tvář Hané
S výstavou Hanáci z pohledu Marie
Gardavské kdysi a dnes velmi úzce
souvisí nová muzejní expozice
Ztracená tvář Hané.
Muzejní expozice je dílem Milana
Zahradníka, etnografa, pracovníka Městského kulturního střediska
v Kojetíně. Expozice přináší hmotné doklady každodenního života
lidu na Hané v minulých stoletích

(převážně 19. století, částečně také
přelom 19. a 20. století). Zajímavým
způsobem výstava dokumentuje
pronikání prvků městské kultury
do Kojetína. Za zmínku stojí nejen
staré zemědělské nářadí, ale také
ukázky předení (názorná ukázka
k přástkám na pohlednicích Marie
Gardavské), ukázky lidového kroje
slavnostního i pracovního oblečení,
jedinečný je soubor olomučanské
a vyškovské keramiky. Expozici

doplňuje soubor dřevěných plastik
lidového umění (např. soška Kojetínské Panny Marie).
Nelze v této krátké zmínce vyjmenovat všechny vystavené soubory, které tvoří základ kojetínského
muzea. Je třeba expozici navštívit, seznámit se s životem a prací
našich předků. Na závěr chci jen
dodat, že u vzniku kojetínského
muzea byla také akademická malířka Marie Gardavská.
František Řezáč

Rozhovor se slovenskou zpěvačkou Kristínou
Hvězdou nedělního hodového odpoledne na Masarykově
náměstí byla bezesporu zpěvačka Kristína Peláková ze Slovenska. Svým vystoupením, dlouho
trvající autogramiádou i sympatickým chováním si získala srdce řady návštěvníků letošních
Kojetínských hodů. Po autogramiádě ráda přijala i s částí kapely pozvání na malé občerstvení
a ještě dlouho do večera jsme si
povídali nejen o hudbě. Tady je
něco z našeho rozhovoru.

Jste mladá a už velice populární,
jak na Slovensku, tak u nás. Kromě toho, co slyšíme ve vašich písničkách by mě zajímalo jaké jsou
vaše názory, přístup k životu?
Snažím se stát nohama pevně na
zemi, neuletět, a i když se k tomu
občas schyluje, tak to zvládat
s chladnou hlavou. Můj dvorní textař Kamil Peteraj říká, že každý den
je jako jeden list v knize. Den skončí, stránka se otočí a přijde další
strana. Takže, aby ty stránky byly
co nejhezčí.
A vaše krédo nebo motto?
Mám takové motto: „Vždy jdi za
svým snem“. To mě neopouští už
od střední školy a musím říct, že se
mi daří ho naplňovat.
Na vás je vidět, že se na koncertu
bavíte a rozdáváte radost. To je
taky vaším snem?

Kristíno, vítejte v Kojetíně. Už po
příjezdu jste naznačila, že publikum na Moravě je živé a dobře spolupracuje. Potvrdilo se to
i v dnešním horku na kojetínském
náměstí?
Ano, určitě, lidé byli dobře naladění, zpívali se mnou, spolupracovali.
To je vždycky příjemné a já jsem
je obdivovala, jak tu v tom horku
vydrželi.
M. Kavulič (producent a člen kapely): Já se těm lidem divím, já bych
tu stát nevydržel…
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Ano, vždycky jsem to takto chtěla,
už od malička. Ani jsem tak nešla
po kariéře, ale bavilo mě radovat
se a radost dávat dál. Pak se to vyprofilovalo do té profesionální dráhy, a to hlavně proto, že jsem měla
štěstí na lidi okolo sebe, taky přišel
úspěch s písní Horehronie a pak to
šlo dál.
Chcete takto vystupovat i dál
nebo máte další plány?
Lákají mě muzikály, je třeba na ně
mít ale čas a opustit něco z toho,
co dělám teď. Je to takový můj další
sen.
My jsme na Kojetínských hodech
viděli v minulých letech ze slovenských zpěváků Mira Žbirku

a Katku Knechtovou, ještě s Pehou. Máte mezi nimi nějaké vzory?
Tak Miro Žbirka je výrazná osobnost, nejen v hudbě, Katka Knechtová dělá výbornou muziku. Líbí
se mi a ovlivnila mě určitě i Marika
Gombitová, kapely Elán a Team.
Kolik tak ročně najedete při
vašich koncertech?
Okolo 65 tisíc km po Česku i Slovensku a kluci z kapely ještě víc. My
vyjíždíme většinou z Bratislavy, oni
to mají z východu Slovenska dál.
A kdy zase zavítáte někam blízko
Kojetína?
(M. Kavulič si prohlíží diář a odpovídá): Bude to 21. listopadu v Kroměříži. Srdečně vás zveme.
Děkuji moc, už se těším a přeji
vám hodně dalších pěkných písniček i spokojených posluchačů
a fanoušků.
Otázky a foto Jiří Šírek
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Centrum sociálních služeb informuje
SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ - „Drogy a rodina - příběh mého vnuka“
Ve spolupráci s Oblastní charitou Kroměříž - Kontaktním centrem Plus si vás Centrum sociálních služeb
Kojetín dovoluje pozvat na zajímavé vyprávění pod
názvem „Drogy a rodina - příběh mého vnuka".
Jedná se o kasuistický příběh uživatele drog, na kterém je popsáno soužití s ním a nejčastější nevhodné
reakce jeho blízkých (také prarodičů) na zjištění skutečnosti, že mají v rodině uživatele nelegálních drog.
Program obsahuje ve svém závěru také doporučení
rodičům a prarodičům, čeho se v kontaktu s uživatelem drog vyvarovat a volbu nejvhodnější strategie
jednání. Příběh je doplněn několika autentickými výroky uživatelů drog i jejich rodinných příslušníků.

Grilování s písničkou
Stejně jako v loňském roce i o letošních prázdninách jsme se rozhodli
uspořádat pro naše klienty v Domech s pečovatelskou službou letní
grilování pod širým nebem.
První grilování proběhlo v pondělí 17. července 2013 na DPS
J. Peštuky, kde jsme se sešli v počtu dvaceti čtyř osob.
A abychom seniorům jejich letní
posezení zpříjemnili, pozvali jsme
kojetínského harmonikáře Václava
Noska, aby si spolu s ním zazpívali
písničky jejich srdcím blízké.

Trénink paměti
Tak jsme se všichni dočkali a poklidná letní prázdninová nálada
zavládla nejen mezi školáky a lidmi
docházejícími do zaměstnání, ale
i mezi seniory. Navzdory tomu však
naši klienti nenechávali své „hlavičky“ odpočívat a v počtu osmi osob
se zúčastnili v pondělí 1. července
2013 v kulturní místnosti na DPS
J. Peštuky společného trénování
paměti. Vyzkoušeli si např. tvořit slova (názvy zeleniny) z rozházeného
shluku písmen, doplňovat druhého
ze známých dvojic vyskytujících se
např. v dějepise, literatuře, divadelních hrách či průmyslu, vymýšleli
slova začínající a končící na zadaná písmena. Co ovšem k tréninku
paměti patří, ač si to mnozí neuvědomují, je hra oblíbené soutěže
„Město, jméno, zvíře, věc, rostlina“.
A to bych vám nepřála vidět tu bitvu
mezi soutěžícími o čas, o správné tvary slov a jednoduše řečeno
o body. Ano, vyhrál ten nejlepší

Program si pro vás připravil Radovan Klabal, vedoucí
Kontaktního centra Plus Kroměříž, který má s drogově závislými osobami a poradenstvím mnohaleté
zkušenosti a denně se pohybuje v terénu mezi takto
závislými osobami.
Akce se uskuteční v pondělí 30. září 2013,
od 14 hodin v sále Pivovarského hotelu Kojetín.
Občerstvení je možné si objednat na místě u obsluhujícího personálu.
Dejte najevo svým vnukům a vnučkám, že vám
není lhostejné, jak žijí! Vždyť i vy je můžete zachránit před tím nejhorším.

Nálada byla výborná, počasí nám
vyšlo opravdu letní, náš vrchní kuchař pan Dobrovský připravil na
grilu chutné špekáčky, za což mu
patří náš dík. A tak nezbývá než si

přát, aby nám přálo počasí i v příštích dnech, kdy chceme uskutečnit
toto letní posezení s grilováním i na
zbývajících třech domech s pečovatelskou službou.

a nejrychleji píšící soutěžící. Ale
uznání zaslouží všichni senioři, kteří se tohoto odpoledne, bystřícího
mysl, zúčastnili. Se stejným cílem
- procvičit mozkové závity - jsme zavítali 8. července 2013 na další DPS
na ul. 6. května, kde se příjemného
odpoledne zúčastnili tři zájemci. Jak
se na místě ukázalo, cvičit paměť
lze i se seniory, kteří sice hůře vidí,
ale mají chuť se pobavit a dokázat
sami sobě, že na tom s myšlením
a pamětí ještě nejsou tak zle.
V průběhu měsíce července proběhl
trénink paměti i na zbývajících dvou
domech s pečovatelskou službou,

kde si přišlo zasoutěžit a procvičit
svou paměť dalších deset seniorů.
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Centrum sociálních služeb informuje
Výroba dekorativních
předmětů
Letní prázdniny se nám přehouply
do druhé poloviny a my jsme dne
12. srpna 2013 se seniory z DPS
J. Peštuky zasedli v kulturní místnosti k odpolednímu tvoření. Abychom si procvičili jemnou motoriku,
pustili jsme se do výroby malých
berušek z květináčů.
Předlohu jsme měli velmi vydařenou, a tak se naši klienti pustili
s odvahou a nadšením do podobného dílka. Každá z vyrobených
berušek byla nakonec originálem,
který svého tvůrce potěšil. Tak
jsme spojili příjemné s užitečným

a všichni zúčastnění klienti odcházeli domů s dobrým pocitem, že
udělali něco dobrého nejen pro své
zdraví, ale i pro potěšení a vyzdobení svých bytů.
Se stejně pozitivním ohlasem se
setkala naše „letní výtvarná dílna“

i na zbývajících domech s pečovatelskou službou. Svou berušku si
přišlo vyrobit celkem jedenáct klientů. Ostatně jak se jim díla povedla,
mohou čtenáři Kojetínského zpravodaje posoudit sami z přiložených
fotografií.

Pěstování a využití jedlých a léčivých hub se skupinka studujících
seniorů rozhodla, že zimní semestr
věnují studiu na téma: „Etika jako
východisko z krize společnosti“.
Kurzovné činí 300 Kč/semestr (šest
přednášek, vždy jedenkrát za čtrnáct dnů).
Jednotlivé přednášky se zabývají
nejen pojmem etika, ale též Sókratem, Platónem, Aristotelem, našim
svědomím, ctností jako trvalým
dobrým zvykem atp. Pokud chcete
toto nenáročné studium absolvovat
v příjemném prostředí, obklopeni
svými vrstevníky a lidmi, kteří také

chtějí aktivně trávit svůj seniorský
volný čas, pak neváhejte a přijďte
za námi zhlédnout nezávazně první
výukovou hodinu zimního semestru 2013/2014 ve středu dne 2. října 2013 v 9 hodin do víceúčelové
klubovny Centra sociálních služeb
Kojetín (vchod z Husovy ulice).
S sebou si vezměte pouze brýle (jeli to nutné) a dobrou náladu.
Bližší informace získáte na našich
webových stránkách: www.kojetin.
cz/css v sekci „Virtuální univerzita
třetího věku“, případně u kontaktní osoby konzultačního střediska
Kojetín Andree Hrdličkové, telefon:
606 319 363.
Již teď se těšíme na všechny studenty!
Andrea Hrdličková

Virtuální univerzita
třetího věku
Dovolujeme si na tomto místě oslovit všechny čtenáře Kojetínského
zpravodaje, obyvatele města Kojetín a blízkého okolí, kteří jsou:
- seniory se statutem důchodce,
- invalidními důchodci bez rozdílu
věku,
- osobami kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut
důchodce).
Využijte nabídky Centra sociálních
služeb Kojetín a zapojte se do studia Virtuální univerzity třetího věku.
Po úspěšném absolvování předchozích dvou témat Astronomie,

Došlo do redakce - Kojetínské figurky
V posledním dvojčísle zpravodaje
na předposlední straně byl uveden
požadavek o vzpomínku na Mařenku Rohánkovou nebo o jakoukoliv informaci k této osobě. Já bych
si dovolil doplnit tyto vzpomínky tak
trochu vzpomínkami osobními. Pamatuji si, že chodila po Kojetíně,
zpívala a hrála na hudební nástroj,
kterému jsme říkali citera. Zda to
byla citera, nebo to byl chybně
označený hudební nástroj, nevím,
měl stejně jen několik strun, na
které prsty vyluzovala jakousi melodii a doprovázela nejen písní, ale
i mluvou.
Byla to osoba, která nikomu neuškodila, dobré mysli a usmívající

26

se a jak je uvedeno, byla jakousi figurkou pro nás obyvatele Kojetína.
Za manžela měla muže povoláním
bližšího k pekařství, ale to už si nepamatuji přesně. Za mého mládí již
to povolání asi nevykonával. Oba
byli již starší, ale ona i v tom věku
vypomáhala některým domácnostem třeba praním prádla. A já jsem
byl svědkem toho, kdy při máchání
prádla na „prádle” u mlýna jí uplavala asi nějaká košile, kterou již
nestačila z vody vytáhnout, jak hořekovala a jak jí to bylo líto. Proud
košili odnesl a potopil.
A já bych své vzpomínky na kojetínské figurky mých mladých let doplnil o některé další. Koníček (jeho

pravé jméno jsem neznal). Tak se
říkalo muži, též neškodnému, který
bydlel v Olomoucké ulici č. p. 298,
a který při chůzi vždy po několika
krocích vystoupil na špičku jedné nohy a druhou nohu v kolenu
pokrčil a jaksi poposkočil. Jako
koníček. Pamatuji si, že jednou
v době „srážky” na Struze, což bylo
v mém mládí pravidelně jednou
v roce na začátku školních prázdnin,
kdy se čistilo dno, vyhazovaly se různé naházené a spadnuté předměty
a upravovaly se břehy tohoto původně umělého mlýnského náhonu
vyúsťujícím za Kojetínem do Moravy. Stavěly se při tom na některých
místech břehu „hatě” z vrbového
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Došlo do redakce - Kojetínské figurky
proutí. To se vplétalo mezi kůly
cca metr od sebe zhruba ve výši
vody za plného stavu až do místa
upevněného kůlu v břehu a zabraňovalo se tak samovolnému strhávání břehů a zanášení toku vody.
To my kluci jsme srážky využili
a z koryta struhy v té době téměř
bez vody vlezli do zahrady ke Koníčkovi na jablka. Kluci vylezli na
nejbližší jabloň, za trička si natrhali
několik jablek a já měl za úkol hlídat,
aby nás Koníček nechytl. Soused,
policajt Ivan, šel náhodou do své
zahrady a přes plot nás zpozoroval,
obešel plot a mě zezadu chytil za
krk, kluci ze stromu seskočili, jablka
se jim samozřejmě vysypala, běželi
a skočili do bláta struhy a utekli. Já
byl předán Koníčkovi na dvoře k potrestání. Ten si oblékl sváteční šaty
a zjištěný přestupek spočívající
v krádeži ovoce řešil tak, že mě převzal a zavedl k nějakému městskému radnímu, který bydlel na křižovatce naproti „elektrárny”, v domě,
kde měl oficinu (holičství) pan Vařeka (u Taufrů). Já jen dodám, že
jsem šel s Koníčkem dobrovolně
po ulici několik kroků za ním, ale
nemohl jsem mu utéct, protože on
mne znal a došel by si pro mě třeba
domů a rodiče by se dověděli, že
jsem byl na jabkách. Ten radní (byl
to povoláním krejčí) si mě zapsal
do notesu, marně vyzvídal, kdo tam
ještě se mnou byl nebo kdo tam na
jablka chodí a byl jsem volný. Samozřejmě, že z toho nic nebylo.
Pak si ještě pamatuji, že jsme za
války stáli frontu na mlíko (v mlékárně u paní Malinové na náměstí), které se vydávalo na potravinové lístky a Koníček tam také stál
s několika konvičkami jeho sousedů nebo známých, kteří jej pověřili
tím, aby jim mléko donesl. Tu přišel
malý kluk, fronta nefronta, a chtěl
do konvičky mléko. Jen Koníček se
ozval a protestoval a chtěl, aby se
postavil na konec fronty a na domluvu ostatních, aby si ho nevšímal, že
byl také malý kluk, prohlásil, že on
nikdy mladý nebyl.
Dále si pamatuji na další figurku
- Fule (též i jeho pravé jméno mě
nebylo známo). Již starší a malé
postavy, vždy sedával na schodku
domu naproti tehdy ještě židovského templu, domu, který byl kdysi

židovskou školou nebo něco podobného, a kde asi i bydlel, hlídal
a uklízel v templu. Bylo o něm známo, že nesnáší hvízdot. A proto my,
co jsme šli ze školy kolem něj, jsme
ho pozdravili, poodešli několik kroků,
a každý jak uměl zahvízdal nebo zapískal a někdy i s pokřikem: „Fule,
gaťe dule.” On se za námi pustil
a vyhrožoval, co nám udělá, ale
stejně nikoho nikdy nestihl.
Třetí figurku, kterou si pamatuji, byl
Hugošek. Takový malý mužíček
s mimořádně dlouhou hlavou, téměř
bez vlasů, též již starší. A na něho
mám také jednu osobní vzpomínku.
To jsem byl zaměstnán v jednom
místním podniku, kam on přišel,
ale ani nevím proč. Předseda výrobního družstva si před ním tak
všeobecně postěžoval, že se mu
prodírají kalhoty v místě kolen. To
se tehda opravovalo tak, že se pod
tato místa s prořídlou tkaninou vložila lata a ono to zas nějakou dobu
před následným proděravěním posloužilo. A Hugošek se ochotně nabídl, že mu to opraví. Bylo známo,
že byl vyučen krejčím. Předseda si
zaměnil kalhoty s montérkami, předal mu kalhoty k opravě a odjel autem domů. Asi za týden se Hugošek
dostavil, oprané a vyžehlené kalhoty vložené na předloktí a hlásil: „Tak
jsem Vám to, pane řediteli, spravil
jak větr móku.” Předal kalhoty, které jak ihned předseda zjistil, měly
v místě kolen do čtverce vystřiženou původní látku a našity poměrně
velké laty z úplně jiné tmavé látky
- tudíž, sice opravené, ale nepoužitelné k účelu chození do zaměstnání. Přesto bylo dílo převzato
a uhrazena dokonce požadovaná
odměna 10 Kč. Po odchodu Hugoška byly kalhoty pohozeny do kouta a ten den odjel předseda opět
domů v montérkách. A dokonce
s úsměvem.
Milan Stav, Kojetín
Pokud i Vy máte nějaké podobné
příběhy a historky z našeho města nebo si vzpomenete na nějaké
další kojetínské figurky, napište
nám do redakce Kojetínského
zpravodaje.
Rádi tyto informace a vzpomínky
uveřejníme.
-redakce-

English Corner
Summer holidays are over and it‘s
back to school and work for everyone. As always the summer went by
too quickly.
My family and I stayed near Kojetin this year during the summer.
We visited the swimming pool
a few times and took several trips
around Moravia.
Because my daughter loves animals, especially elephants, we decided to visit 3 zoos in the area. First,
we went to Ostrava, then to Svaty
Kopecek and finally to Lesna. Our
favorite was definitely Lesna. The
giraffes and elephants there were
my daughter‘s favorites and my
wife and I liked the chateau and the
way the zoo was arranged. Unfortunately we only had a few hours to
spend at the zoo. We must go back
again and see all that we missed.
We also visited the spa town of Luhacovice. I couldn‘t stand the taste
of the mineral water there (Vincentka), but my wife and daughter both
liked it. For whatever reason, during our visit there were wasps everywhere. Luckily no one got stung.
Our last trip was to Roznov pod
Hostynem where we visited the
outdoor Wallachian museum. As
an American, wooden homes are
common to me, but the ones at
the museum were especially interesting. It was also interesting to
read about and imagine the life of
the Wallachian shepherds and farmers. In this day and age it is difficult to imagine living life as the Wallachians did. No television, smart
phone, computer, car or shopping
centers! How did they do it?!
All in all it was a nice summer holiday. I hope your‘s was nice too.
went (go) by (went bai) - uplynout
definitely (definitli) - rozhodně
unfortunately (an‘fo:t∫ənitli) - bohužel
couldn‘t (can‘t) stand (kudənt staend)
			
- nesnášet
for whatever reason (fo: wotevə ri:zn)
			
- z nějakého důvodu
wasp (wosp) - vosa
sting/stung/stung (stiŋ/staŋ) - píchnout
especially (is‘pe∫əli) - obzvláště
imagine (i‘maedзin) - představovat si
in this day and age (in.is dei ənd eidз)
			
- v dnešní době
all in all (o:l in o:l) - celkově

Jay Davis

27

Kojetínský zpravodaj

9/13

Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v září 2013
„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“ Žalm 103,1-2
1. 9. 2013 (neděle)

19. 9. 2013 (čtvrtek)

RODINNÉ bohoslužby

bIBLICKÁ HODINA

s požehnáním dětem
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Kojetínském Husově sboru

400. výročí Bible kralické
od 16.00 hodin na faře

4. 9., 11. 9., 18. 9. a 25. 9. 2013 (středa)

22. 9. 2013 (neděle)

SLAVNOSTNÍ bohoslužby

Modlitby a zpěvy z Taizé

60. výročí otevření sboru
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

od 18.00 hodin v Husově sboru
8. 9. 2013 (neděle)

26. 9. 2013 (čtvrtek)

bohoslužby

bIBLICKÁ HODINA

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

od 16.00 hodin na faře

15. 9. 2013 (neděle)

29. 9. 2013 (neděle - sv. knížete Václava)

bohoslužby

od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

SLAVNOSTNÍ bohoslužby

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

Další možnosti setkání:
 Dne 23. září LP 2013 uplyne 60 let od otevření Husova sboru v Kojetíně (1953 - 2013).
Tento památný den uctíme slavnostní bohoslužbou v neděli 22. září 2013 od 10 hodin
v kojetínském Husově sboru a v průběhu měsíce září také zahájením další fáze oprav našeho sboru.
 Tradiční „biblické hodiny“ budou pokračovat každý čtvrtek od 16 hodin na faře (v Husově ul. 796 kancelář
v přízemí). První biblickou hodinou uctíme 400. výročí od posledního vydání Bible kralické (1613-2013).
V této souvislosti budeme také číst z hesel Jednoty bratrské.
Heslo JB pro nadcházející rok LP 2014: Ž 73,28 „Nám v Boží blízkosti je dobře.“
 V průběhu září opět začnou hodiny „duchovní výchovy“ ve školách a na faře.
Termíny a místa výuky budou upřesněny. Hodiny povede br. kazatel Jiří Pleva.
 V září také pokračují každé úterý odpoledne (od 17 hodin) pravidelné hodiny „jógy“
(Paramhans svámí Mahéšvaránanda - Jóga v denním životě), které letos opět povede Alena Flegelová
z Přerova (malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín, kurz MěKS Kojetín).
„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“ 1. list Petrův 5,7
V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti.
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

Inzerce
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OPRAVY A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ
VŠECH DRUHŮ

Prodám

Prodám

rodinný domek 2+1

byt 2+1 v Kojetíně

Topení: plyn+tuhá paliva.
Kojetín Lešetín

V osobním vlastnictví
ulice Tyršova

Cena: dohodou

Cena: 690 000 Kč

DVOŘÁK PETR

Telefon: 773 613 310

Telefon: 602 762 662

TELEFON: 603 213 856

MOŽNO I U VÁS DOMA

9/13

Kojetínský zpravodaj

Cyrilometodějské jubileum - oslava jednoty v rozmanitosti
Milí čtenáři,
o letošních oslavách cyrilometodějského jubilea, kdy si připomínáme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu, už
bylo i na tomto místě napsáno leccos. Za událostí, která pro nemalé
množství obyvatelstva naší země
představovala jeden z vrcholů roku,
se přesto chceme ještě ohlédnout
a připomenout si slunné dny počátku
letošního července na Velehradě.
Hlavním hostem oslav, které vyvrcholily 5. července bohoslužbou na
nádvoří před poutní bazilikou, se
nakonec nestal papež František,
ale jeho zvláštní vyslanec - kardinál
Josip Bozanić z chorvatského Záhřebu. Ten shromážděným poutníkům zejména z naší země připravil
jedno velmi příjemné překvapení
- mši svatou se totiž rozhodl vést
v češtině a v naší řeči také přednesl
svou promluvu. „Zdálo se mi vhodné přidržet se příkladu sv. Cyrila
a Metoděje a sloužit mši v jazyce
národa, ke kterému jsem přišel,“
vysvětlil své rozhodnutí papežský
vyslanec.
Na zcela zaplněném prostranství

kolem baziliky naslouchalo jeho
slovům téměř šedesát tisíc lidí.
Přítomny zde byly téměř všechny
slovanské národy - jen ze Slovinska na Velehrad přicestovalo asi
čtyřicet autobusů. Vysoké početní
zastoupení měli Chorvaté a svou
delegaci vypravili také Lužičtí Srbové z území dnešního Německa.
Chybět však nemohli ani naši současní či bývalí sousedé neslovanští - Němci, Rakušané a Maďaři.
Mezi oficiálními hosty byl také český prezident, představitelé vlády
a velvyslanci, zástupci akademické
obce, osobnosti neziskového sektoru či dlouholetá patronka oslav
Livia Klausová.
V závěru pak shromáždění oslovil také Jacques Rao z organizace
OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Jménem generální ředitelky organizace, paní Iriny
Bokové, vyjádřil radost z toho, že
UNESCO může cyrilometodějské
jubilejní oslavy zaštítit, a pokračoval: „Příběh sv. Cyrila a Metoděje
má pro všechny slovanské národy
hluboký význam a je nedílnou součástí dějin celého lidstva. Začíná
před více než tisícem let, kdy oba

věrozvěstové přicházejí na Velkou
Moravu šířit víru. (…) Oslavy cyrilometodějského výročí jsou připomínkou toho, jak velký přínos má
bohaté a rozmanité kulturní dědictví slovanských národů pro dějiny
celého lidstva. (…) Cyrilometodějské jubileum je příležitostí k oslavě
rozmanitosti. Je to chvíle, kdy se
můžeme všichni navzájem propojit
díky hodnotám, které společně vyznáváme a mezi něž patří vzájemná úcta a rovnocennost.“ Snad právě tato slova tvoří poselství, které si
z cyrilometodějských oslav můžeme odnést skutečně všichni.
Jiří Gračka

Slavoj Kojetín
Historický úspěch
kojetínského fotbalu
Již několik let se kojetínští fotbalisté
snažili postoupit do vyšší soutěže.
To se jim povedlo ale až nyní, v soutěžním ročníku 2012/2013, kdy „A“
mužstvo po zásluze postoupilo do
krajského přeboru v kopané. Stálo
to mnoho hráčského úsilí, ale i úsilí
všech funkcionářů výboru Slavoje
pod vedením nynějšího předsedy
Miloslava Ticháčka.
Celá sportovní sezóna se vyvíjela
pro náš fotbal velmi dobře, podzimní zápasy roku 2012 se kojetínským
hráčům povedly odehrát s velmi
dobrými, až neočekávanými výsledky, kdy po skončení podzimní části
jsme byli s dvoubodovým náskokem
v krajské soutěži 1.A třídy na prvním
místě. Ale jak už to většinou bývá,
přes zimní přestávku se nepodařilo
všem fotbalistům udržet výkonnostní sportovní formu z podzimu, což

se samozřejmě odrazilo na výsledcích. Další příčinou byla dosti velká
marodka klíčových hráčů (Peřina,
Rumpál, Polách a další). Je potěšením, ze všichni ostatní zdraví hráči
se na sportovním poli poprali o to,
aby mužstvo skončilo po ukončení
celého loňského ročníku na druhém místě s největším počtem
vybojovaných bodů ve srovnání
s ostatními mužstvy, která skončila
v soutěžích na druhých místech.
Druhé místo dávalo naději na postup, a proto jsme byli v očekávání,
zda-li se některé mužstvo z krajského přeboru. Za všechny hráče je
třeba vyzvednout našeho brankáře
Michala Gajdoše, který nechyběl
ani v jednom utkání a nejlepšího
střelce a hráče, bývalého ligového
fotbalistu, Libora Bosáka, který se
také stal s 26 brankami nejlepším
střelcem mužstva a také střelcem
celého ročníku 1.A třídy. Dalším nesporným úspěchem je fakt, že také
„B“ mužstvo Slavoje si vybojovalo

postup do krajské soutěže 1.B třídy.
Toto mužstvo odehrává své zápasy
na hřišti v Kovalovicích.
Závěrem patří poděkování za předvedené sportovní výkony v loňském
ročníku všem hráčům „A“ i „B“ mužstva FK Kojetín - Kovalovice, všem
funkcionářům výboru a v neposlední řadě i všem štědrým sponzorům,
kteří se podíleli na historickém postupu a dobré reprezentaci kopané
v Kojetíně.
Výbor FK Kojetín - Kovalovice

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
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Sokol Kojetín - oddíl volejbalu
Srpnové volejbalové
turnaje
V měsíci srpnu každý rok pořádá
oddíl volejbalu TJ Sokol Kojetín
dva volejbalové turnaje. V letošním
roce 10. srpna 2013 to byl VII. ročník turnaje O hanácký vdolek, který
je určen pro ženy a juniorky. Letošního ročníku se zúčastnilo jedenáct
družstev žen a juniorek, které hrály ve dvou skupinách po utkáních
v těchto skupinách, poté následoval
vyřazovací pavouk, z kterého vzešlo toto pořadí:
1. Cukrářky (Ostrava ExL. žen)
2. Ostrava juniorky (ExL. juniorek)
3. Julinky (Brno - Juliánov 2. liga žen)
4. Šlapanice (KP žen).
Na závěr turnaje byly vyhodnoceny nejlepší hráčky Bára Polášková
(Cukrářky), Radka Reidy Jaglová
(juniorky Ostrava),Yveta Skopalová
Ruslerová (Šlapanice), Naďa Šoborová (Juliánov). Až na malé zpoždění na začátku turnaje pro nepřízeň
počasí se turnaj ku spokojenosti
všech zúčastněných vydařil.

O hodovém víkendu přišel na řadu
již 36. ročník Turnaje střední Moravy a 7. ročník Memoriálu Michala
Staňka. Prvně jmenovaného turnaje se zúčastnilo devět extra ligových
družstev mužů. V memoriálu startovalo sedm družstev mužů a juniorů.
Vítězem Turnaje střední Moravy se
stalo družstva Zlína „A".
Další pořadí:
2. Brno ,,A“, 3. Myjava, 4. Staré
Město.
Z tohoto turnaje byli vyhodnoceni
tito nejlepší hráči: Pavel Bartoš ze
Zlína „A“ a Vlado Katona z Brna
„,A“.

Pořadí memoriálu Michala Staňka
bylo nasledující:
1. Tišnov, 2. Hulín, 3. Kojetín,
4. UTB Zlín.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen
z družstva Tišnova Lešek Lašo Noll.
Ještě byla udělena zvláštní cena
turnaje, kterou získal nejvyšší hráč
turnaje Zbyněk Jedlička z družstva
Kojetína (208 cm).
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem sponzorům kteří věnovali ceny do turnajů a zejména Evě
Staňkové.
Za oddíl volejbalu ZN

RK Božkov Cup 2013 - Memoriál Pavla Zedníčka
V sobotu 13. července 2013 se
na stadionu v Kojetíně uskutečnil
3. ročník turnaje v malé kopané RK
Božkov Cup - Memoriál Pavla Zedníčka. Zúčastnilo se ho devatenáct
týmů z různých koutů Moravy, dva
týmy přijely dokonce ze Slovenska.
Cílem bylo uspořádat turnaj, který bude mít spád, patřičnou úroveň, bude se nést v duchu fair play
a zpestří sportovní vyžití nejen
v Kojetíně, ale také v celém Přerovsku a Olomouckém kraji.
Týmy předvedly velice pohledné
akce, padaly krásné branky, o některých zápasech musely rozhodnout až pokutové kopy... Bylo na co
koukat. Zároveň se vydařilo počasí,
nikdo se vážně nezranil a větší problém také nenastal. Za pořadatele
(sportovní klub R. K. Božkov O. S.)
hlásíme spokojenost a turnaj hodnotíme jako povedený.
Vítězem RK Božkov Cupu 2013
se stal tým FC Hajduk Malenovice
(Zlín), druhé místo obsadil kojetínský celek FC Angelico Belva a třetí
místo putovalo místnímu Slavoji
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Kojetín. Ten se v souboji o bronz
utkal s vítězem minulého ročníku,
s přerovským Betonem.
Sbor rozhodčích zvolil nejlepšího
hráče - Václava Gazdu (FC Hajduk
Malenovice) a nejlepšího brankáře
- Honzu Palkovského (FC Angelico
Belva). Za nejvíce střelených branek
byl oceněn Lukáš Zaoral (Beton).
Jménem pořadatele bych rád poděkoval všem zúčastněným týmům,
rozhodčím a divákům. Speciálně
bych ocenil členy sportovního klubu
R. K. Božkov O. S, kteří turnaj chystali a pomáhali během turnaje. Bez
vás by totiž konání této akce nebylo

vůbec možné.
Extra poděkování patří také partnerům RK Božkov Cupu 2013, díky
kterým se stal turnaj atraktivním,
a díky kterým jsme vítěze mohli obdarovat krásnými cenami (poháry, medaile, sošky, poukázka na dresy, poukázky na bowling a mnoho dalších).
Věříme, že jste si turnaj užili stejně
jako my a snad v příštím roce opět
na RK Božkov Cupu na viděnou. Na
fotky se můžete podívat na našem
webu: www.bozkovcup.cz.
Fotbalu a fair play zdar!
Za RK Božkov Cup
Martin Beránek
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Inzerce

vic - internet, wifi
internet pro veřejnost
a MOŽNOST PŘIPOJENÍ WI-FI
V PROSTORÁCH VZDĚLÁVACÍHO
A INFORMAČNÍHO CENTRA
masarykovo náměstí 8, Kojetín

Vzpomínky
Dne 10. září 2013 si připomínáme třetí smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr, synovec, vnuk

Pavel Zedníček
S úctou a láskou vzpomínají rodiče Miroslava a Pavel Zedníčkovi,
bratr Lukáš, prarodiče a celá rodina, za blízké přátele Edita a kamarádi.

Dne 30. září 2013 by se dožil 70 let náš manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc

Jan Vrba z Kovalovic
S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinou, ostatní rodina a kamarádi.
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Vítání občánků
V sobotu 13. července 2013 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Alice Mizerová

Hubert Sedlář

Jaroslav Minařík

Laura Zakopalová

Kateřina Ohlídalová

Blahopřejeme!
Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 31. srpna 2013 oslavili 50 let společného života manželé

Božena a Josef Zaoralovi
Mnoho štěstí a zdraví do dalších let přeje syn Aleš, syn Josef s rodinou,
dcery Petra a Zdenka s rodinami a bratři s rodinami.

Vzpomínky
Děkujeme tímto všem přátelům a známým,
kteří se přišli 17. května tohoto roku rozloučit

s paní Majkou Kalovskou
Rovněž děkujeme za květinové dary, jimiž jste uctili její památku.
Rodina Kalovských
Utichlo srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát, budeme na něj věčně vzpomínat.

Dne 24. září 2013 by se dožila 80 let

paní Bedřiška Vybíralová
Stále vzpomínají dcera Renata s rodinou, vnučka Nikolka a syn Radek.
Kdo jste ji znali, věnujte s námi tichou vzpomínku.
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