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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Evropský týden mobility

foto: Jana Večeřová

V rámci Evropského týdne mobility 12. - 26. září 2015 
proběhlo v Kojetíně několik akcí, které se věnovaly pře-
vážně pohybovým a kulturním aktivitám. Do projektu se 
zapojilo Centrum sociálních služeb Kojetín, Dům dětí 
a mládeže Kojetín, Městské kulturní středisko Kojetín 
a ostatní organizace či složky působící v našem městě. 
V sobotu 12. září se konaly hned dvě událostí zařaze-
né do tohoto projektu. První z nich byl volejbalový tur-
naj smíšených družstev „O pohár majitele pohřebního 
ústavu“, který se odehrával od ranních hodin v areálu 
Sokolovny Kojetín.
V tento den se také v deset hodin sešli na kojetínském 
náměstí milovníci cyklistiky na akci s názvem  „Se staros-
tou Kojetína na kolech plánovanou arcibiskupskou cyklo-
stezkou do Tovačova“, aby společně vyrazili za krásami 
hanácké rovinaté krajiny. V průběhu cesty se účastníci 
občerstvili v Lobodicích U Orla, kde si vyslechli zajímavý 
výklad strážníků Městské policie Kojetín o bezpečné jíz-
dě na kole a povinné výbavě cyklisty. V samotném Tova-
čově na všechny čekalo pohoštění v podobě špekáčku 
a doprovodný program, kdy si zájemci mohli vystoupat 
na Spanilou věž nebo si zazpívat u harmoniky. Za po-
skytnuté zázemí patří velký dík Květě Zajícové, kaste-
lánce Zámku Tovačov. Celý výlet na kolech se konal pod 
záštitou starosty města Kojetína, Jiřího Šírka, který přiví-
tal všechny cyklisty hned z rána na náměstí a absolvoval 
s nimi celou trasu.

V pátek 18. září si příznivci tance a country hudby mohli 
vyzkoušet tance v kruhu, ve čtverylkách a v řadách pod 
vedením zkušených členů taneční skupiny Lucky While.
Pro starší děti si připravily knihovnice z MěKS Kojetín 
cyklovýlet s názvem „Kam dojedeš aneb tajemstvím 
opředená místa Kojetína“. Projížďka na kolech byla 
spojena navíc se strašidelným programem a přespáním 
v knihovně.
Pokřačování na straně: 13
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada města se na svém zasedání konaném dne 16. září 2015 zabývala mimo jiné těmito záležitostmi:

(podrobně a úplně na www.kojetin.cz)
- schválila výběr dodavatele na zří-
zení kogenerační jednotky v prosto-
rách kotelny JIH – společnost ČEZ 
ENERGO s. r. o., 
- pověřila ředitele společnosti 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o. k dal-
ším jednáním o vlastní realizaci ko-
generační jednotky, dle přiloženého 
harmonogramu, projednaného RM 
16. 9. 2015,
- zřídila Komisi pro přípravu roz-
počtu Města Kojetína na rok 2016,
- uložila výše uvedené komisi před-
ložit I. pracovní verzi návrhu roz-
počtu Města Kojetína na rok 2016 
na jednání Rady města v 11/2015,
- zřídila hlavní inventarizační komi-
si (HIK) na funkční období od 1.10. 
2015 do 30. 9. 2016,
- zřídila inventarizační komise (IK) 
k provedení jednotlivých inventur 
za rok 2015,
- jmenovala předsedu a členy HIK,                                           
- stanovila Plán inventur za rok 2015,

,

- schválila rozpočtové opatření 
č. 11/2015, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši   189,04 tis. Kč
nové výdaje ve výši    189,04 tis. Kč,
- souhlasila s přijetím účelově ur-
čeného finančního daru ve výši 
54.540 Kč příspěvkovou organizací 
Základní škola Kojetín, Svatopluka 
Čecha od společnosti Women for 
Women, o. p. s., Praha 4,
- svěřila na základě ustanovení 
§102, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) sta-
rostovi města rozhodování ve věci 
schvalování a podepisování Smluv 
o právu provést stavbu, uzavíra-
ných Městem Kojetín, ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), které budou uzaví-
rány na dobu určitou, výhradně pro 
potřebu vydání příslušného povo-
lení stavby (územní souhlas) míst-

ně příslušným stavebním úřadem 
a nebudou sloužit za účelem zápisu 
do KN. Provedením stavby vzniká 
následně žadateli povinnost uzavřít 
Smlouvu o úplatném zřízení věc-
ného břemene - služebnosti, která 
bude schvalována v radě města,
- schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu garáže č. 45, ve dvorním 
traktu domu na Masarykově ná-
městí 54, Kojetín, Kojetín I – Město, 
za podmínek nájmu na dobu neu-
rčitou, výši nájemného minimálně 
600 Kč/měsíc + DPH,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Hospici na Svatém Kopečku 
ve výši 5.000 Kč, jako příspěvek na 
zajištění provozu uvedeného zaří-
zení v roce 2015,
- zřídila Komisi pro vyhlášení nej-
úspěšnějších sportovců města Ko-
jetína za roky 2014 a 2015.

Jiří Šírek

Ve zkratce

● Olomoucký kraj v současné době 
připravuje žádost o finanční podpo-
ru projektu tzv. kotlíkových dotací, 
v jehož rámci plánuje (za předpo-
kladu schválení žádosti ze strany 
Ministerstva životního prostředí) 
od roku 2016 poskytovat dotace na 
výměnu kotlů na pevná paliva za 
nové ekologičtější zdroje vytápění 
majitelům rodinných domů v Olo-
mouckém kraji. 
Bližší informace k tomuto tématu 
naleznete na webových stránkách 
Olomouckého kraje věnovaných 
této problematice - www.kr-olomou-
cky.cz/kotlikovedotace, případně 
na stránkách Operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020 www.
opzp.cz, v jehož rámci by měl být 
projekt realizován. 
V této souvislosti je na webu Olo-
mouckého kraje zveřejněna anke-
ta týkající se tématu kotlíkových 
dotací.
 
● Dne 28. října 2015 odpoledne 
budou v jihočeském Borotíně slav-
nostně veřejně uloženy ostatky Jo-
sefa Raiskupa, kojetínského rodáka 
(1910–1945). Osud tohoto muže 

zmapoval badatel a historik Josef 
Hojdar. V Kojetíně byl Raiskup sko-
ro zapomenut a jeho osud je vskutku 
tragický. Před nástupem fašismu si 
rodina nechala počeštit jméno, aby 
nepůsobilo moc „židovsky“. Rais-
kup v době okupace vydával ilegální 
protiněmecké noviny a zapojil se do 
aktivního odboje. Bohužel byl ne-
právem podezříván ze spolupráce 
s gestapem a byl v březnu 1945 za-
střelen svými spolupracovníky. Jak 
se však později ukázalo, byl to tra-
gický omyl. Některé pravdy vyplou-
vají na povrch pozdě. Osud Josefa 
Raiskupa tak po sedmdesáti letech 
i díky práci historiků a snaze hledat 
pravdu dochází skutečného uznání 
a naplnění.

● Nedávno jsem v časopisu Hotel 
a restaurant narazil na článek Nej-
lepší pivo v Kanadě. Pivo tu u paty 
mrakodrapu CN Tower v Toron-
tu vaří v části přestavěné výtopny 
parních lokomotiv „Koječák“ Ma-
rek Mikunda. Ležák Steam Whistle 
Brewery je nejlepším kanadským 
pivem. Čtení je to zajímavé, zaujala 
mě hesla, která visí ve výčepu pi-

vovaru, česká část říká: „Ať je pivo 
odměnou na konci vašeho dne. Na 
zdraví!“ A ta americká: „Dělej jednu 
věc fakt, ale fakt dobře!“                                                                                                         

Jiří Šírek

Vyhlášení
nejlepších
sportovců

Ve středu 25. listopadu 2015
proběhne

v obřadní síni
Městského úřadu v Kojetíně 

slavnostní vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců

města Kojetína
za roky 2014 a 2015.

Využijte této možnosti
a nominujte ty sportovce

a sportovní kolektivy,
které se podle vás mají

tohoto vyhlášení zúčastnit
a být oceněni.

Formulář naleznete na
www.kojetin.cz. 
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Otevření sportovní haly

Městská policie Kojetín informuje
Městská policie v souvislos-
ti s blížícím se svátkem Památ-
ky zesnulých informuje občany 
o pravidlech stanovených Řádem 
veřejného pohřebiště a o tom, jak  
se mají občané na pohřebišti cho-
vat. Při příchodu na pohřebiště se 
návštěvníci zdrží takového jednání, 
které by se dotýkalo důstojnostii 
zemřelých nebo mravního cítění 
pozůstalých a veřejnosti. Zejména 
je zakázáno chovat se hlučně, po-

žívat alkoholické nápoje, odhazovat 
odpadky mimo nádoby k tomu ur-
čené a používat prostory pohřebiš-
tě a jeho vybavení k jiným účelům, 
než k jakým jsou určeny. Dále není 
dovoleno na pohřebiště vstupovat 
podnapilým osobám, osobám se 
psy a jinými zvířaty. Na pohřebišti 
není rovněž dovoleno jezdit na jízd-
ních kolech, koloběžkách, skate-
boardech a kolečkových bruslích. 
Vjezd vozidel a jejich zdržování se 

na pohřebišti je možné jen se sou-
hlasem správce pohřebiště.
 
Provozní doba pohřebiště:
● leden, únor, březen, říjen, listo-
pad, prosinec: 8:00 - 18:00 hodin,
● duben, květen, červen, červenec, 
srpen, září: 7:00 - 21:00 hodin,
● Památka zesnulých, včetně před-
cházející soboty a neděle, Štědrý 
den: neomezeně.

Adrian Jiřík

Vážení sportovci města Kojetína 
a nejbližšího okolí.
Dne 15. září 2015 jsme otevřeli naši 
novou sportovní halu pro veřejnost.
Veškeré dostupné informace nalez-
nete na http://www.kojetin.cz/hala.
Sporty, které lze v hale provozovat, 
včetně rozmístění, rozměrů a číslo-
vání hřišť, naleznete v odkazu „roz-
ložení hřišť“.
V rámci „online rezervace“ si může-
te zarezervovat své návštěvní ho-
diny. Sportovní hala bude prioritně 
sloužit rozvoji sportu ve městě a ze-
jména výchově sportovní mládeže. 
Pro tento účel jsou v systému již při 
jeho spuštění zablokované hodiny 
pro pravidelné tělocviky a  tréninky 
sportovních oddílů.
V případě jednodenní či víkendové 
rezervace delší než čtyři hodiny vy-
užijte formuláře „jednorázová delší 
rezervace“.
Pro komunikaci s návštěvníkem 
jsou určeny přiložené „kontakty“ na 
obsluhu haly. 
Pro daný den a nejbližší následu-
jící den je online rezervace z or-
ganizačních důvodů zablokována, 
v případě volných hodin objedná-
vejte rezervaci pouze telefonicky 
přímo u obsluhy sportovní haly.

Celý systém je odzkoušen, pokud 
by došlo k jakýmkoliv problémům, 
obracejte se s důvěrou na obslu-
hu haly, která věřím bude schopna 
veškeré připomínky vyřešit k vaší 
sportovní spokojenosti. 
Pokud budete v naší sportovní hale 
spokojeni, budeme rádi za předání 
odkazů a kontaktů dalším sportov-
cům.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Děkuji za spolupráci všem, kteří se 
podíleli na krocích potřebných k za-
hájení provozu sportovní haly a její-
mu otevření pro veřejnost.

Za provozovatele
Vlastimil Psotka

TECHNIS Kojetín spol.s r.o.

Informace pro občany
Podzimní deratizace
města Kojetína a místních 
částí v roce 2015
Městský úřad Kojetín, odbor výstav-
by, životního prostředí a dopravy 
vám tímto oznamuje, že Město Ko-
jetín bude provádět běžnou ochran-
nou deratizaci v termínu:
        od 1. října do 31. října 2015

Vyzýváme vás, abyste zajistili běž-
nou ochrannou deratizaci ve smys-
lu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 
Sb., zákon o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Městu Kojetín provádí deratizaci 
odborná firma:
  SERVIS 3xD Olomouc
  J. Glazarové č. 9e

  779 00 Olomouc
  telefon: 585 418 391
  mobil: 603 400 300 
  e-mail: servis3xd@seznam.cz
Doporučujeme vám tuto firmu kon-
taktovat a dohodnout se na prove-
dení deratizace ve stejných termí-
nech, a to vzhledem k co největší 
úspěšnosti ochranné deratizace 
našeho města.

za odbor VŽPD Eliška Izsová
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Vlakem na slavnostní
Výlov Hradeckého
rybníka
Rok s rokem se sešel a opět tu 
máme ten kouzelný čas melan-
cholie, padajícího listí a vypouštění 
rybníků, které začínají vydávat své 
poklady (nejen) pro náš vánoční 
stůl.  A stejně jako v minulých le-
tech, také letos ožije stodvacetile-
tá lokálka z Kojetína do Tovačova 
klapáním kol zvláštních vlaků, které 
bývají jako jediné v rámci celé ČR 
vypravovány právě na výlov rybní-
ka, konkrétně na tradiční Výlov Hra-
deckého rybníka v Tovačově.
Zvláštní vlaky se na trať vyda-
jí o víkendu 17. a 18. října 2015, 
v jejich čele opět stane původem 
rumunská motorová lokomotiva  
FAUR, která při loňských jízdách 
očarovala srdce železničních nad-
šenců tlumeným bublavým zvukem 
svého motoru. Připomeňme, že lo-
komotiva patří Klubu přátel kolejo-
vých vozidel z Brna a v současnosti 
jde o jeden z pouhých dvou v ČR 
provozních strojů svého typu, dová-

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
ženého v letech 1980 až 1986 pře-
vážně pro potřeby vleček průmys-
lových podniků. V osobní dopravě 
s cestujícími se FAUR vůbec popr-
vé představil právě při loňských jíz-
dách na Výlov Hradeckého rybníka.
Jízdní řád zvláštních vlaků je uve-
den níže, protože jde ale teprve 
o návrh, ujistěte se, prosím, před 
jízdou na plakátě či webových 
stránkách, zda vámi zvolený spoj 
doopravdy jede.
Ceny jízdného zůstávají shodné 
s předešlými sedmi roky – tedy 
50 Kč za zpáteční jízdenku pro do-
spělého a 30 Kč pro dítě od šesti do 
patnácti let. Kompletní ceník i s dal-
šími informacemi k jízdě najdete, 

jako vždy, na webových stránkách 
tovačovské trati:
      www.prototypy.cz/tovacovka
Jezdíme za každého počasí a bu-
de-li třeba, určitě vám i zatopíme ;-)
Na shledanou ve vlaku se těší

Rostislav Kolmačka, KMD o.s.

Kapela Fency vznikla 28. října 1998. 
Byla to sobota v Image Baru. V tu 
dobu již Lukáš Taverna z Kojetína 
pravidelně asi dva měsíce hrával 
v černém divadle Image v Pařížské 
ulici s kapelou Lazy Bones. Byla to 
první Lukášova česká kapela, jejíž 
ostatní členové bohužel nebyli pří-
liš zvyklí na italské temperamentní 
chování. Nelíbilo se jim, že tehdy 
jejich sedmnáctiletý pianista a zpě-
vák během vystoupení skákal po 
pianu, lezl po něm a dělal striptý-
zy... Přesto, že tohle lákalo fanouš-
ky a diváky mnohem více než tehdy 
ještě hrubě amatérská hudba, co 
z chlapců lezla, Lukáš byl tedy z ka-
pely jednoduše vyhozen. 
Jenže podniky, ve kterých kapela 
v té době vystupovala, chtěly Luká-
še a nechtěly čtyři “tvrdé Y“, co stojí 

Došlo do redakce
nehybně na podiu a neumějí hrát... 
Lukáš měl tedy před sebou těžký 
úkol: Zůstaly mu sjednané termí-
ny, asi osm až dvanáct koncertů 
za měsíc, ale neměl kapelu, která 
by je odehrála. Tak narychlo sesta-
vil kapelu Fancy. Název byl určen 
náhodným otevřením anglického 
slovníku... Tehdy začalo nesmírně 
dlouhé kamarádství s bubeníkem 
Martinem Švubem, který v kapele 
hraje dodnes. Kapela Fancy měnila 
často hráče a dokonce i název. Je-
likož v Image Baru tehdy měli diva-
delní představení s názvem Fancy, 
kapela se přejmenovala na Fency, 
aby se to nepletlo. 
V kapele se vystřídalo mnoho hrá-
čů. Někteří vydrželi pár let, někte-
ří jen jeden večer... Petr Koranda, 
Jirka Pilař, “Hona“ (z kapely Clas-

sic Rock And Roll Band 
Pepy Pilaře), Dan Kozel, 
Adam Lešikar (z kape-
ly And The End). V roce 
2001 se náhle objevil On-
dra Skoumal, se kterým 

Lukáš nahrál desku Chiodo Fisso. 
A protože v tomto tandemu byly 
nahrány všechny nástroje a zpě-
vy na desce, vznikl název TASK, 
složený ze jmen TAverna a SKou-
mal, aby se tímto odlišili od kapely 
Fency. Jenže postupně se kape-
la Fency přejmenovala na Task 
a dodnes vlastně není jisté, jak se 
kapela jmenuje a používají se oba 
názvy. 
V lednu 2001 Lukáš spolupracoval 
s karlínským Spektrem. Jednoho 
dne tam měl mít přednášku o Beat-
les a poté koncert. Zde se náhodně 
potkal s kytaristou Jirkou, který tu 
zkoušel se svou big-beatovou ka-
pelou. Jirku nadchl Lukášův hlas, 
a tak ho vzal do kapely jako zpě-
váka. Postupem času se však 
ukázalo, že s kapelou to nikam 
moc nevede, a tak Lukáš nabídl 
basákovi Tomáši Hurychovi místo 
ve své kapele Task. Tomáš tedy 
v roce 2003 vystřídal basáka Jir-
ku Pilaře, který z kapely odešel 
po dlouhých pěti letech. A o rok 
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Došlo do redakce
později se také kytarista Jirka stal 
členem kapely Task. 
Tomáš a Jirka dnes s Lukášem 
hrají již asi pět let. S Ondrou Skou-
malem se Lukáš naposledy viděl 
v roce 2002, kdy se po záplavách 
šli podívat do Ondrova bytu v Karlí-

ně na jejich nahrávací studio, které 
bylo totálně vyplaveno a zničeno... 
Nyní již má kapela vlastní nahráva-
cí studio, kde vznikají všechny je-
jich skladby, které se objevují i na 
koncertech...

http://task.muzika.cz 

Sláva, kterou si Lukáš vždycky sli-
boval a přál, přichází velmi pomalu 
a postupně a možná nikdy nebude 
tak velká, jak by si ji kapela před-
stavovala a zasloužila... Ale hlavní 
je dělat to, co člověka baví!
Více: http://www.lukastaverna.cz/

Lukáš Taverna, Praha

Historická událost
pro Romy
Konečně nadešel dlouho očekáva-
ný den, který se zapsal nejen do 
církve, ale i do srdcí Romů. Dne 
2. srpna 2015 proběhlo v Měrovi-
cích nad Hanou žehnání vitráže 
s postavou blahoslaveného Roma 
– Zeferina Jimenese Mally. Kdo to 
je Zeferin? Světec, Rom, který po-
chází ze Španělska. Zahynul jako 
mučedník v roce 1936, na počát-
ku občanské války, kdy se zastal 
kněze. Svou víru nezradil ani ve 
vězení. Blahořečen byl v roce 1997 
v Římě papežem Janem Pavlem II.
Veškeré přípravy, dohady i obavy 
vyústily na slavnostní mši svaté, 
kterou celebroval biskup Mons. 
Josef Hrdlička. Byl to nepopsa-
telný zážitek. Kostel byl plný lidí, 

věřících i nevěřících, nejenom 
z okolních obcí, ale zúčastnili se 
i Romové ze Slovenska. Příjemná 
atmosféra, pokoj a rozzářená tvář 
pana biskupa, jeho kázání, to byl 
balzám na duši. Spolupráce faráře 
s romskou komunitou potvrdila, jak 
je významná při napomáhání inte-
grace Romů do společnosti. Je na 
škodu věci, že nebyla adekvátní po-
moc ze strany obce Měrovice nad 
Hanou. Myslím, že obec, jako státní 
instituce, by měla vytvářet podmín-
ky pro lepší soužití Romů s většino-
vou společností. Tato událost byla 
nejenom příležitostí pro spolupráci, 
ale směřovala i k rovnosti v občan-
ském životě. Spolupráce obce při 
napomáhání integrace Romů do 
společnosti je významná a neopo-
minutelná. Díky pomoci faráře Pav-
la Ryšavého se romská komunita 

podílela i finančně na vitráži s po-
stavou blahoslaveného Roma. Vše 
proběhlo  dokonale. Jinak to ne-
mohu nazvat. Atmosféra, muzika 
a zpěv dodávaly krásu a radost ze 
žehnání vitráže. Všichni přítomní 
byli uchváceni krásou vitráže, ale 
i organizací této události. Romské 
děti, které ministrovaly, zářily jako 
andílci. Mimochodem v obci minis-
trují pouze romské děti. Je jich hod-
ně, proto se střídají po skupinách. 
I to svědčí o tom, jak pracuje pastýř 
s ovečkami. Je vidět, že je to dobrý 
a obětavý pastýř. Obrovským zážit-
kem pro mě byl i oběd ve společen-
ství s panem biskupem. Věřím, že 
Romové nezapomenou na svého 
jediného světce a v modlitbách ho 
budou prosit o přímluvu.

Klára Pompová

Anketa

Anketu
připravily

Eliška Straková
a Kamila Rosecká

Studenti Gymnázia Kojetín se v anketě ptali na téma Evropský týden mobility
a položili následující otázky:

1. Jakým způsobem se dopravujete do školy/zaměstnání?
2. Zúčastníte se nebo jste se zúčastnil/a nějaké akce v rámci tohoto týdne?

Lucie Takačová
1. Jedině pěšky 
nebo na kole.

2. Zatím ne, ale 
zúčastním se vy-
stoupení dechov-
ky.

Tomáš Gardavský
1. Autem, proto-
že do zaměstná-
ní to mám dale-
ko.

2. Dosud jsem se 
nezúčastnil, ale 
plánuji vyjížďku 
na bruslích.

Jana Zdráhalová
1. Pěšky, mám 
to kousek, takže 
chodím se psem.
2. Neměla jsem 
zatím tu šanci 
nebo štěstí, ne-
byla jsem nikde. 
Ale určitě se na 
něco podívám.

Marek Doležel
1. Autem, jinak to 
nejde.

2. Nezúčastnil. 

Jana Marčáková
1. Protože mi 
nejezdí žádný 
autobus, musím 
jezdit autem.

2. Zatím jsem se 
žádné akce ne-
zúčastnila.
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Mateřská škola Kojetín
Září v Mateřské škole 
Kojetín
Září je měsícem končícího léta 
a nadcházejícího podzimu. Mno-
hé děti se v létě nechaly rády roz-
mazlovat babičkami, zvykly si na 
volnější režim a teď se vracejí ke 
každodennímu rannímu vstávání. 
Navíc přicházejí nováčci, většina 
z nich se poprvé dostává do světa 
vzdáleného od mámy. A tak i pro 
učitelky patří září k nejnáročnějším 
měsícům. Aby na slzičky nebyl čas, 
připravili jsme pro děti hned několik 
překvapení.
Děti v obou MŠ přivítal Kašpárek 
s maňáskovou pohádkou, kterou si 
pro ně připravily učitelky. 
V pátek 11. září  2015 hned ráno 
čekal u školy autobus, který nejstar-
ší děti obou MŠ odvezl do Kromě-
říže na dopravní hřiště. Po příjez-

du se posilnily svačinou a poté se 
rozdělily na dvě skupiny. Nejdříve si 
prošly dopravní hřiště pod vedením 
členů Městské policie v Kroměříži 
a seznámily se se správnou ori-
entací v silničním provozu. Potom 
nastala pro část dětí skutečná jízda 
na kolech a koloběžkách... V roli ři-
dičů i chodců se postupně všichni 
vzájemně vystřídali. Celé dopoled-
ne byly děti vedeny k respektování 
dopravních značek, semaforů, uči-
ly se jízdě a chůzi po pravé straně 
chodníku, či silnice. Vyzkoušely si 
i správné přecházení silnice po pře-
chodu pro chodce. Dopolední akce 
se dětem velmi líbila.
Od pátku 25. září  2015 začal pro 
nejstarší děti tříměsíční předpla-
vecký výcvik v plaveckém areálu 
v Přerově, který potrvá do 4. pro-
since 2015. Děti mají možnost si 
jedenkrát týdně užít vody a vodních 

radovánek pod vedením zkušených 
lektorek a svých učitelek, získají 
předplavecké návyky a sžijí se s vo-
dou. Po skončení kurzu dostanou 
již tradičně „mokré vysvědčení“.
A co nás čeká od října?
Už se těšíme na cvičení v nově ote-
vřené sportovní hale a začne nám 
i kroužek anglického jazyka pro 
nejstarší děti pod vedení zkušené 
lektorky.
Tradiční říjnovou akcí bude již 
11. ročník „Drakiády“, který proběh-
ne ve druhé polovině října v areálu 
školní zahrady v Hanusíkově ulici. 
Součástí bude nejen pouštění dra-
ků, ale i společné opékání u tábo-
rového ohně a rozloučení se školní 
zahradou. Věříme, že podzimní po-
časí nezklame a budeme moci vyu-
žívat obě školní hřiště až do konce 
října. Tak hezké „babí léto“ všem!

vedení MŠ

Naše Koťátka a nový nábytekDopravní hřiště v Kroměříži

Základní škola nám. Míru Kojetín
Jak naše škola využívá
evropské dotace?
První výraznou vlaštovkou, nazna-
čující možnosti využití prostředků 
nabízených evropskými granty, 
bylo krytí části nákladů na přístav-
bu naší víceúčelové multimediální 
učebny. Získali jsme tak nadstan-
dardní, plně vybavené prostory, 
které úspěšně slouží svému účelu. 
Každá návštěva je překvapena kva-
litou zázemí, kterým tato učebna 
disponuje. Prostorové řešení, tech-
nické vybavení i komplexní doplně-
ní pomůckami představují pro naše 
vyučující řadu možností, jak zpestřit 
výuku.
Dalším výrazným projektem byly 
tzv. „šablony“, které umožnily řešit 
výuku pomocí dělených hodin nebo 

poskytnout učitelům nabídku kvalit-
ních vzdělávacích kurzů. Také nám 
pomohly doplnit škálu učebních po-
můcek o další moderní prostředky. 
Vyučující vytvořili přes 400 kvalit-
ních výukových materiálů. Pro vy-
brané třídy se uskutečnily preven-
tivní programy.
Nemalou měrou se fondy EU za-
sloužily také o financování projektů, 
nabízejících lekce zdokonalení do-
vedností vyučujících, a to třídních 
učitelů i těch, kteří pracují s dětmi 
s indikovanými poruchami učení 
i chování. Řadu kurzů absolvovaly 
skupiny patnácti až dvaceti učitelů 
v několika denních cyklech (pře-
vážně víkendových). Bez příspěvku 
Evropské unie a s pouze běžně do-
stupnými prostředky bychom nebyli 
schopni našim pracovníkům podob-
nou nabídku poskytnout.

Nesmíme zapomenout ani na akce 
z poslední doby. Minulý rok se nám 
podařilo získat finance na renova-
ci osmi přírodovědných učeben. 
V těchto prostorách tak došlo k vý-
raznému zlepšení podmínek pro 
výuku. Zahrnovalo nové podhledy, 
osvětlení, kompletní interaktivní 
systémy, úložné prostory a sady 
měřicích senzorů pro samotnou vý-
uku. Další velmi účelná podpora.
A poslední projekty z tohoto roku? 
„Tablety do škol“, projekt zaměřený 
na podporu vyučujících, kteří mají 
zájem stále zvyšovat své kvality. 
Získali tak možnost seznámit se 
s moderními dotykovými pomůc-
kami, tablety (které jsme získali 
z projektu), zejména ale dostali me-
todické návody, jakým způsobem 
efektivně využít široké nabídky ma-
teriálů z dostupných elektronických 
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Nabídka
Zájemcům o pohybové aktivity 
(badminton, florbal, košíková, 

volejbal, a další)
nabízíme možnost

PRONáJMu TěLOcVIČNy 
NAší šKOLy.

Tělocvična je doplněna
i potřebným zázemím

(šatnami včetně sprch i toalet). 
Hodina přijde na 150 Kč.
Detaily (časový rozvrh)

můžete dohodnout
na telefonním čísle

731 483 561.
vedení školy

pramenů. Tato šance nabídla všem 
zkušenosti a v neposlední řadě 
pomohla odbourat některé bariéry. 
Ohlas mezi vyučujícími byl veliký. 
Nový školní rok jsme zahájili zapo-
jením do programu podpory jazyků 
ve školách. Skupina šesti vyučují-
cích absolvuje certifikovaný jazyko-
vý kurz na Maltě, druhá vyráží na 
zahraniční stáž do španělské zá-
kladní školy, kde bude týden sledo-
vat dění a aktivně se zapojí do vý-
uky. Další částí projektu je zajištění 
týdenního pobytového zájezdu pro 
dvacet žáků z vyšších ročníků, kteří 
v doprovodu vyučujících vyrazí do 
Anglie. A prostřednictvím čtenář-
ských dílen získáme nové přírůstky 
do naší žákovské knihovny, který-
mi, jak věříme, podpoříme vztah 
našich žáků k četbě.
Suma sumárum, pokud sečteme 
všechny získané prostředky, řádo-
vě se jedná o více jak deset milionů 

Základní škola nám. Míru Kojetín
v dotaci získané z fondů EU. Tako-
vou částku nemá škola při běžném 
způsobu financování možnost zís-
kat. Proto velice oceňujeme vše-
strannou podporu ze strany našeho 
zřizovatele, který zaštiťoval naše 
záměry a některé projekty přímo za-
dával. Poděkování patří také všem 
zapojeným pracovníkům školy, bez 
nichž bychom zdaleka neměli šanci 
zvládnout vše bez problémů. 

Věříme, že se opět objeví nabídka, 
která by nám pomohla posunout 
laťku úrovně naší školy zase o něco 
výš.

vedení školy

Kdo nejdál, kdo nejvýš, 
kdo nejrychleji?
Opět je tu měsíc září, opět všichni 
ve škole a opět se pořádal sportov-
ní den pro žáky 1. - 3. třídy, včetně 
přípravného ročníku. 
Kde a kdy? V tělocvičně naší ZŠ 
Svatopluka Čecha, v pátek dopole-
dne 4. září 2015. Sportovci sbírali 
na deseti stanovištích body pro své 
družstvo za velkého povzbuzová-
ní spolužáků. Kdo zvítězil? Každý, 
kdo přišel. Zasportoval si a hlavně 
se dobře bavil při plnění řady kla-
sických i netradičních disciplín (kdo 

nejrychleji pověsí prádlo na šňůru, 
kdo nejlépe prostře stůl k jídlu).
Všichni jsme tentokrát sportovali 
pro radost, pod heslem „Není dů-
ležité zvítězit, ale zúčastnit se“. 

Přejme si, ať nám aktivní pohyb 
s úsměvem na tváři vydrží po celý 
nový školní rok 2015-2016. 

Kolektiv
pedagogických pracovníků školy

Návštěva ZOO
ve Vyškově

V polovině měsíce září jsme se 
s dětmi prvního stupně naší základ-
ní školy vydali na výlet do Vyškova, 
kde se nachází zoologická zahrada. 
Naši žáci se velmi těšili a měli také 
na co. Kromě exotických zvířátek 
jsme poznávali rodinky domácích 
zvířat, jejich užitek a život na statku. 
Chovatelé dětem ukázali, jak a čím 
se domácí zvířátka krmí. Posloucha-
li jsme zvuky zvířat, povídali jsme si 
čím jsou užitečná a čím se živí. 

Kromě savců žijí v ZOO také ptáčci. 
Děti naslouchaly jejich zpěvu, po-
zorovaly jejich obydlí, vajíčka a uči-
ly se rozeznávat nejznámější druhy.
Poznávali jsme i život lesních 
a polních zvířátek, jejich 
potravu, mláďata, pelíšky 
a také jak zvířátka přežívají 
zimu.
Při procházce zooparkem 
jsme si všímali také rostlin 
naší země, poznávali jejich 
barvy a povídali si o jejich vý-
znamu.
Počasí bylo krásné, na cestu 
za zvířátky nám svítilo slu-

níčko a po cestě zpět jsme se těšili, 
jak si všechno, co jsme v zoologic-
ké zahradě viděli, ve škole nakres-
líme.

Dagmar Luxová
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2. -  3. října 2015
Kurz patchworku - šijeme kabelku

9. října 2015
Zahájení velké ceny DDM

- netradiční outdorové aktivity
10. října 2015

Pochod slováckými vinohrady
- Mutěnice

16. října 2015
Den stromů - Kojetín

24. října 2015
Dýňová slavnost

- Hanácký dvůr Polkovice

Podzimky trochu jinak
Čtvrtek  29. října 2015

Bramborový den
a podzimní dekorace
Pátek 30. října 2015

-  Výlet - Čechy pod Kosířem

Připravujeme v říjnu

Promluvme si
s počítačem

V letošním roce jsme na naší škole 
realizovali projekt s příznačným ná-
zvem „Promluvme si s počítačem“. 
Šlo o to, aby se naši žáci co nejlépe 
seznámili s nebezpečími, která na 
ně číhají ve virtuálním světě inter-
netu.
Nejprve jsme provedli dotazníko-

vé šetření, které nám napovědělo, 
co již žáci vědí, a na které oblasti 
se zaměřit. Poté jsme vytvořili PR 
kampaň projektu. Šlo o nástěnky na 
různých místech školy, jež žáky se-
znamovaly se začátkem projektu. 
Děti se seznámily s nejdůležitějšími 
pojmy. Tvořily samy ve skupinách, 
a tak se učily spolupracovat. Ná-
sledovaly lekce chování na interne-
tu, při nichž byly využity vytvořené 
pracovní listy. Právě tyto lekce byly 

nejpřínosnější, neboť žáci si sami 
vyzkoušeli pravidla chování na in-
ternetu v praxi.
Projekt byl zakončen závěrečným 
šetřením. V dnešní době, kdy kaž-
dé dítě má doma počítač a v ruce 
mobilní telefon, je podpora těch-
to projektů ze strany MŠMT velmi 
důležitá a jsme rádi, že jsme tento 
projekt mohli realizovat.  

Pavel Navrátil, učitel a výchovný 
poradce ZŠ Sv. Čecha Kojetín 

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Výtvarná soutěž
„Čarovný podzim“

Věkové kategorie: 
 I. děti MŠ, jednotlivci i skupiny
 II. 1. - 3. třída ZŠ
 III. 4. - 5. třída ZŠ

Pravidla soutěže: libovolnou
výtvarnou technikou vytvořte
podzimní dekoraci za použití

přírodních materiálů.
Každá práce musí být čitelně
označena – uveďte své jméno 
a příjmení, věk, školu, třídu,
bydliště, telefonní kontakt.

Do soutěže budou zařazeny práce 
doručené do 21. října 2015
do restaurace Hanácký dvůr

v Polkovicích nebo na DDM Kojetín.
Vyhodnocení a předání cen

proběhne na Dýňové slavnosti
v Hanáckém dvoře.

Informace na telefonu: 737471127

Dýňová slavnost
Ať žijí duchové

Hanácký dvůr Polkovice
a DDM Kojetín zvou děti,

jejich rodiče a další zájemce
NA 4. ROČNíK

ZáBAVNéHO ODPOLEDNE,
které proběhne v sobotu

24. října 2015 od 14.30 hodin
v Hanáckém dvoře v Polkovicích. 

Vezměte s sebou podzimní
kostým, nůž a lžíci

na vydlabávání.
Těšit se můžete na vyřezávání 
dýní, které dostanete při vstupu 

zdarma, bubnování s Lovci zvuků, 
ohňovou show, podzimní čarování, 

tvořivé dílny a soutěže pro děti, 
malování na obličej, dýňové

speciality a dobrůtky na grilu...
Slavnostně rozsvítíme dýně

a užijeme si podzimní atmosféru.

ulov si svou první
rybku
V pátek 11. září 2015 proběhl již 
devátý ročník akce nazvané „Ulov 
si svou první rybku“. Akce proběh-
la pod záštitou MO ČRS Tovačov 
a DDM  Kojetín na rybníce Jordán 
v Kojetíně.
Letos  se zúčastnilo celkem 63 dětí 
od tří do třinácti let a děti si mohly 
zkusit chytit svou první rybku. Sou-
částí bylo i povídaní o přírodě, vý-
skytu ryb v tamním rybníce a o rost-
linách, které se v okolí vyskytují.
Starší členové kroužku představili 
činnost rybářského kroužku Cypri-
nus Carpio Kojetín.

Akce proběhla úspěšně. Každé dítě 
si opravdu chytilo svou první rybič-
ku a za úspěch byla i sladká perní-
ková odměna.
Jen pro zajímavost - celkem se na-

chytalo devět kilogramů (cca deva-
desát kusů) zde přemnoženého ka-
rase stříbřitého, kterého jsme pak 
vysadili na jinou lokalitu.

Tomáš Bělka a Slávek Ruman
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Týden otevřených dveří
na Domečku

Rytmické hrátky
V úterý 15. září 2015 se na „Do-
mečku“ konala dílna pro děti – Ryt-
mické hrátky. Účastníci si mohli 
vyzkoušet hru na různé druhy bi-
cích nástrojů od basového bubnu, 
přes různé druhy djembe až po 
rozmanité drobné perkuse. Původ-
ně plánovaná hodina se proměnila 
v téměř dvě hodiny aktivního hraní. 

Tento způsob hry vyzkoušelo kaž-
dé z dětí poprvé. Všichni překvapili 
sami sebe a ze společného hraní 
měli radost. 
Ti, kteří chtějí také objevit rytmus 
v sobě, budou mít příležitost v nově 
otevřeném kroužku Lovci rytmů 
a zvuků.
Těšíme se na vás vždy ve středu od 
16.30 do 18 hodin na DDM Kojetín.

Věra Trávníčková

cyprinus carpio 2015
V sobotu 12. září 2015 uspořádal 
rybářský kroužek Cyprinus Carpio 
Kojetín 7. ročník tradičních rybář-
ských závodů pro děti do patnácti let 
na chovném rybníce v Měrovicích. 
Akce proběhla ve spolupráci s DDM 
Kojetín pod záštitou MO  ČRS Tova-
čov. Lovilo se na položenou, feeder 
a plavanou, a to vždy na jeden prut. 
V systému hodnocení byl za jeden 
centimetr jeden bod. Při shodném 
počtu bodů rozhodl počet ulovených 
ryb. Krmení bylo neomezené.
Celkem se letošního ročníku zúčast-
nilo dvanáct mladých rybářů. Na 
prvním místě skončil Honza Sed-

láček, který nachytal pět kusů ryb 
o celkové bodované délce 175 cm.
Na druhém místě se umístil Lukáš 
Opelík a na třetím Adam Kopečný. 
Největší rybu ulovil Honza Sedlá-
ček - kapra o míře 52 cm.  
Ryby letos zřejmě díky změně po-

časí moc nebraly, ale nakonec 
si každý nějakou rybku přece jen 
chytil. Vítězové si odnesli hodnotné 
ceny věnované MO ČRS Tovačov 
a poháry DDM Kojetín, a ani pora-
žení nepřišli zkrátka.

Tomáš Bělka a Slávek Ruman

Bližší informace o všech
připravovaných zájmových
kroužcích a akcích najdete

na internetových a facebookových 
stránkách DDM Kojetín.

Fotodokumentace ke všem akcím 
je k dispozici na

www.ddmkojetin.zonerama.com

Oznámení

ZLíNSKé DIVADLO SLAVí
SEDMDESáTOu SEZONu

Městské divadlo Zlín odstartuje letos na podzim 
svoji jubilejní sedmdesátou sezonu.

Pro své věrné i nové diváky připravilo
PřEDPLATNé

PLNé ZAJíMAVýcH TITuLů
Předplatitelé ušetří téměř polovinu

oproti běžným divákům.

Více o titulech, které bude zlínské divadlo
připravovat v sezoně 2015/2016,

je možné najít na www.divadlozlin.cz
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DDM Kojetín informuje
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Městská knihovna MěKS Kojetín 
pŘIprAvujeme pro vás:

KnIhA do čeKárny
Národní projekt, jehož cílem
je dát knihám „druhou šanci“.

V čekárnách praktických lékařů
se v průběhu měsíce října objeví 

provizorní knihovnička „bibliobox“, 
kde si pacienti budou moci
z uložených knih vybrat tu,

která jim zpříjemní dobu čekání
na svého lékaře.

Knihy byly vyřazeny z fondu
naší knihovny, prošly nabídkovou 
povinností v rámci elektronické 
konference „Akvizice“, burzou,

a dále by jejich osud byl zpečetěn 
ve sběru...

Bibliobox bude fungovat
na principu:

Půjčit – vzít – darovat vlastní.
Pacienti si mohou knihu bezplatně 
půjčit, vrátit zpět do boxu, odnést 
si ji domů a ponechat, ale i přinést 

nějakou svoji vlastní.

exKurze
do dospělého oddělení

- pro žáky 9. tříd a studenty gymnázia

lekce
InformAční výchovy

- pro žáky 6. tříd základních škol
a gymnázia

týden KnIhoven
5. - 11. října 2015

Tradiční, 19. ročník celostátní akce, 
kterou vyhlašuje pravidelně

Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků.

Letošní motto: Zažijte knihovnu 
jinak… třeba jako kavárnu...

Přijďte si do knihovny nejen vybrat 
knihy, ale i posedět v příjemném 

prostředí nad šálkem kávy, či čaje.
Bezplatná registrace do konce 

roku 2015!
Čtenářská amnestie

KrAjInou
ječných KlAsů

Němčicko a okolí v povídkách 
a pověstech. Literární beseda.

15. října 2015 ve 14 hodin
- pro Centum sociálních služeb

Kojetín
20. října 2015 v 10 hodin

- pro uživatele Domu sv. Josefa

tvoŘIvá dílnIčKA
A společné čtení

Výroba dekorací k ozdobení
nově vysazeného kojetínského 

stromu „Pohádkovník“, společné 
čtení a besedování o stromech

- pro školní družiny

vysAzení stromu
„pohádKovníK“
Fabularius Anderseni 

16. října 2015 v 15 hodin
před budovou VIc Kojetín

Vysázení stromu k výročí
Mezinárodního dne stromů

za přítomnosti starosty města
Jiřího Šírka a dětí, které se letos

účastnily Noci s Andersenem.
„Pohádkovník“ je symbolický 

strom, který vysazují děti,
účastníci této celorepublikové 

akce, zdobí ho,
pečují o něj, a protože se jedná

o strom opravdu pohádkový,
chodí mu předčítat pohádky,
aby mohl správně růst a sílit. 

setKání dobrovolných
KnIhovníKů stŘedIsKA

kojetín
19. října 2015 v 15 hodin

tyldA
– rIchArd pAchmAn

21. října 2015 v 17.30 hodin
v sále VIc (Masarykovo nám. 8)

Literární pořad o románu Tylda 
podle skutečného příběhu z období 

2. světové války autorů Richarda
a Františka Pachmanových.
Dojemný příběh o obětech
holocaustu, část děje knihy

nás zavádí i do našeho města, 
které se stalo úkrytem malého

židovského chlapce.

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

půjčovní doba městské knihovny Kojetín
Oddělení pro dospělé + internet:

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

Představujeme knihovny 
střediska Kojetín
Středisko Kojetín zahrnuje devět 
místních knihoven: Kovalovice, 
Křenovice, Lobodice, Měrovice nad 
Hanou, Oplocany, Polkovice, Stří-
brnice, Troubky a Uhřičice.

Místní knihovna v Oplocanech
Místní knihovna je umístěna v domě 
č. 100, v budově Obecního úřadu, je 
organizační složkou obce a zajišťuje 
knihovnické služby. Ve výpůjční době 
je v knihovně možnost přístupu na 
internet a kopírování. Je doplňována 
knižními novinkami pravidelně mě-
síčně v rámci cirkulačních souborů, 
čtvrtletně dalšími dvěma soubory, 
celkem dvacet souborů ročně.

Zřizovatel: Obec Oplocany
Knihovník: Kateřina Šálková
Půjčovní doba: středa 16 - 18 hodin
Počet obyvatel:  322
Stav knihovního fondu: 1.945
+ cirkulační soubory
Registrovaní čtenáři: 14
z toho děti do 15 let: 2
Počet výpůjček: 588

Počet návštěvníků: 173
(údaje k 1. 1. 2015)

Děkujeme zřizovateli – obci Oplo-
cany, který poskytuje knihovně ne-
jen finanční prostředky, ale i další 
všestrannou podporu.

Další informace najdete na adrese: 
www.oplocany.cz



Kojetínský zpravodaj 10/15

12

Městská knihovna MěKS Kojetín 
Kam dojedeš aneb
Tajemstvím opředená 
místa Kojetína
V pátek 18. září 2015 odpoledne 
vyrazili starší čtenáři dětského od-
dělení Městské knihovny MěKS v 
Kojetíně na cyklistický výlet za ta-
jemstvím opředenými místy Kojetí-
na. Akce se konala v rámci Evrop-
ského týdne mobility.
Nejsme totiž jenom knihomolové 
zalezlí v literatuře. Rádi se přesvěd-
číme na vlastní oči o tom, co se v 
knížkách dočteme. Tentokrát jsme 
čerpali z pověstí kojetínského rodá-
ka Bohumila Štégera.
Naše putování začalo hledáním 
pokladu na „Šprlochu“. Schválně, 
jestlipak víte, které části Kojetína 
se tak říkalo? Naši mladší čtená-
ři to už ví. Museli si to „vygůglit“ 
a pak na kolech najít.
Po objevení pokladu jsme pokra-
čovali po polních cestách kolem 
křížků, božích muk a rasovny smě-
rem ke Tvorovicím. Dojeli jsme až 
k rybníkům na Choleráku. Tam 
jsme ukryli a zaměřili novou „keš-
ku“. Jmenuje se „Kojetínské pověs-

ti“ a je to „keška“ dětských čtená-
řů naší knihovny. Až proběhne její 
registrace, zkuste si udělat výlet 
a „zakeškujte“ si.
Nezapomněli jsme se zastavit 
u křížku na Cholerovém hřbitově 
a připomenout si na tomto ponurém 
místě smutné okamžiky dějin naše-
ho města.
Naše vyjížďka skončila „Na sprave-
dlnosti“. Je to místo, kde se v ča-
sech minulých vykonávaly popravy. 
Dnes už jen památná lipka připomí-
ná, kde stávala šibenice. Pod její 
šumící korunou jsme si přečetli po-
věst B. Štégera „Poslední poprava 
v Kojetíně“. Prazvláštní atmosféru 
tohoto místa dokreslily verše K. H. 
Máchy z básně „Máj“.
Raději pryč odtud! Se setměním 
a s prvními kapkami deště jsme po-
spíchali do knihovny na večeři od 
maminek.
Po společném hodování děti vy-
ráběly ozdůbky na náš budoucí 
strom „Pohádkovník“, které na něj 
16. října 2015 odpoledne při jeho 
vysazení navěsíme. Ty, co měly ho-
tovo, po skupinkách odcházely do 
tajemného sklepení pod naší kni-
hovnou.

V bývalém rozsáhlém hostinském 
sklepení měly děti nachystanou hru 
„Únik“. Za přítomnosti bílých pavou-
ků a „nebožtíka Vendelína“ hledaly 
klíč od sklepení, aby unikly smrti 
hladem a žízní.
Ostatní účastníci zatím v knihovně 
hráli společenské hry, seznamova-
li se s „keškováním“, luštili, kreslili 
a samozřejmě četli. Po poslední hře 
na sále a po večerní hygieně jsme 
se „zavrtali“ do spacáků. Ještě tro-
chu pověstí před spaním a dobrou 
noc!
Po společné snídani se děti na 
kolech rozjely do svých domovů. 
Snad se nejen pobavily, ale také si 
něco zapamatovaly z bohaté histo-
rie našeho města. Snad jsme jim 
pozvedli sebevědomí, že nejsou 
jen z malého městečka zmítaného 
nešvary dnešní doby. Vždyť jeho 
budoucnost závisí na nich.
Proto velký dík všem, kdo nám ve 
snažení pomáhali. Tzn. našim ro-
dinným příslušníkům za svůj volný 
čas, paní Zdráhalové za vstřícnost 
a ochotu a Městské policii Kojetín 
za doprovod po městských komuni-
kacích.                   Ivana Kusáková

knihovnice dětského oddělení

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
a také na facebooku - Městská knihovna Kojetín



10/15 Kojetínský zpravodaj

13

Pokračování z úvodní strany
Malí čtenáři kojetínské knihovny vy-
mysleli a také pomáhali vyrobit no-
vou kešku GC63QJG / Kojetinske 
povesti, kterou během cyklovyjížď-
ky společně umístili za Kojetínem. 
Určitě mají radost ze zprovoznění 
i všech odlovů.
V neděli 20. září 2015 ožil rybník Na 
Hrázi pohádkovými bytostmi. Děti 
pozdravily Večerníčka, Křemílka 
a Vochomůrku, vodníky, víly, ča-
rodějnice, Františka s Fanynkou 
z Kouzelné školky a další postavič-
ky celkem na dvanácti stanovištích, 
kde plnily různé úkoly a soutěže. 
V cíli čekala děti sladká odměna, 
tradiční špekáček z rukou Šmoulů, 
jízda na koních nebo barevná sklu-
zavka. Účast malých návštěvníků 
byla opravdu hojná, přes pohádkový 
rybník Na Hrázi prošlo více než dvě 
stě dětí.
V dalším týdnu vypravilo Centrum 

Evropský týden mobility 2015
sociálních služeb Kojetín výlet na 
sv. Hostýn a do Bystřice pod Hostý-
nem. V úterý 22. září 2015 od 9.30 
hodin vyjel od jednotlivých domů 
s pečovatelskou službou autobus až 
k bazilice na sv. Hostýně, kde účast-
níci zájezdu měli možnost navští-
vit mši svatou a posléze muzeum 
v Bystřici pod Hostýnem.
V pátek 25. září 2015 si zasoutěži-
ly děti na Kolečkiádě v prostorách 
u nové sportovní haly. Na této akci 
pořádané Domem dětí a mládeže 
Kojetín čekaly závodníky disciplíny 
na odrážedlech, kolech i koloběž-
kách.  
Pátek 25. září 2015 patřil hudbě. 
V šestnáct hodin se rozeznělo ná-
dvoří Vzdělávacího a informačního 
centra tóny dechových hudeb. Kro-
mě domácího Malého dechového 
orchestru ZUŠ Kojetín vystoupil 
i orchestr Two, Three, Four při ZUŠ 
v Chropyni a jako překvapení dne 

Chropyňské babky. Původně se 
měl koncert konat na Masarykově 
náměstí, ale bohužel závěrečným 
akcím Evropského týdne mobility  
nepřálo příznivé počasí.
Završením bohatého programu 
celého týdne mobility měla být Dru-
há podvečerní organizovaná vyjížď-
ka na kolečkových bruslích i kolech 
po okolí Kojetína, která se pro dešti-
vé počasí bohužel už nekonala.
Ke cti místních organizací a spol-
ků nutno přičíst, že Evropský týden 
mobility se v Kojetíně protáhl do-
konce na týdny dva, čímž předčil 
jiná města. Téměř  všechny akce 
v tomto projektu byly bezplatné, 
oslovily co nejširší veřejnost v každé 
věkové skupině.
Hojná návštěvnost a zájem občanů 
dokázaly, že tuto kulturně sportovní  
myšlenku reprezentovali kojetínští 
na výbornou.                         -miza-

Foto.  MěKS, DDM, J. Bělka

„Se starostou Kojetína na kolech plánovanou arcibiskupskou cyklostezkou do Tovačova“ (MěKS Kojetín)

„Pohádkový rybník Na Hrázi“ (DDM a MěKS Kojetín)

„Kolečkiáda - S větrem o závod“ (DDM Kojetín)
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Kam za kulturou v Kojetíně
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Kam za kulturou v Kojetíně
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Pozvánky

TANEČNí KuRZy
TANEČNí

PRO STuDENTy
GyMNáZIA KOJETíN

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

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

TANEČNí SOuBORy
- FOLKLÓRNí TANcE
Národopisný soubor

Hanácká beseda
při MěKS Kojetín

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

Zde se neplatí kurzovné!

- cOuNTRy TANcE
Taneční skupina LucKy WHILE

při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek - 17 hodin,

 Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

INFORMAcE A PřIHLášKy
Vzdělávací a informační centrum

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

www.mekskojetin.cz (kurzy)

DIVADELNí SOuBOR
Divadelní soubor

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

Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

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

cVIČENí A POHyB
cVIČENí NA BOSu BALANcE

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

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

ZuMBA
Každé pondělí 19 - 20 hodin

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

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

PILáTES ZDRAVOTNí
Každé úterý 19 - 20 hodin

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

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

cVIČENí S JANOu
Každé úterý 19 - 20 hodin

zahájení 15. září 2015
Malá tělocvična Sokolovny Kojetín

Cvičitelka: Jana Zdráhalová

JAZyKOVé KuRZy
* JAZyK ANGLIcKý

- Začátečníci
učebna Gymnázia Kojetín

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

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

- Konverzace s rodilým mluvčím
pro studenty, učebna Gymnázia Kojetín

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

* JAZyK NěMEcKý
* JAZyK RuSKý

* JAZyK FRANcOuZSKý
dle zájmu účastníků

uMěLEcKý SOuBOR
Tvůrčí skupina

Signál 64 při MěKS Kojetín
Pravidelné schůzky každý první pátek

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

PěVEcKý SOuBOR
Pěvecký soubor

cantas při MěKS Kojetín
Pro všechny co rádi zpívají.

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

V sobotu 24. října 2015 se v kojetín-
ské Sokolovně uskuteční tradiční 
koncertní akce - Bethrayer Meatfly 
Fest 2015!
Tento festival pořádá domácí ko-
jetínská kapela Bethrayer, která 
tuto akci okoření ještě tím, že zde 
bude křtít svoji zbrusu novou desku 
s názvem "Burning Scars"!
Tato akce se těší velké oblibě 
i návštěvnosti, vždy zaplněná So-
kolovna v Kojetíně se má opět na 
co těšit! Letos se představí kromě 
domácích a pořádajících Bethra-
yer, kapely jako Totem z polského 
Bukowna, dále pak Dark Gamballe 
(Vyškov), Hazydecay (Olomouc), 
Hannibal Lecter (jakožto druhý 
zástupce kojetínské scény), Sun-
set Trail (Olomouc), Forrest Jump 
(Bučovice) a Like Fool (Hodonín). 
Neseďte doma a přijďte si poslech-
nout špičku české tvrdě rockové/
metalové scény, doplněnou o pol-
ského hosta.

Bethrayer

PRO
VšEcHNy

VěKOVé SKuPINy

rehAbIlItAční
cvIčení

vycházející
z tAI-chI,
čI-KunG
a joGy

KDE A KDy?
Sokolovna

Kojetín,
malá tělocvična

v 1. patře

KAžDé ÚTERý
od 17.00 hodin

Cvičitelka:
Alena

FLEGELOVá
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centrum sociálních služeb informuje
Výlet v rámci Evropského 
týdne mobility

Poslední den oficiálního astrono-
mického léta, tedy 22. září 2015, 
jsme pro naše seniory naplánovali 
v rámci Evropského týdne mobility 
2015 výlet na Sv. Hostýn a do ne-
daleké Bystřice pod Hostýnem.
Byli jsme mile překvapeni, s jakým 
zájmem mezi seniory se potkala 
naše myšlenka, uskutečnit tento 
výlet za krásami našeho okolí. Ve 
velmi krátkém čase se nám poda-
řilo obsadit téměř do posledního 
místečka padesátimístný autobus. 
A co víc. Protože se nám v letoš-
ním roce podařilo také převzít do 
provozu další auto pro pečovatel-
skou službu s úpravou pro vozíč-
káře, mohli jsme tento výlet dopřát 
i imobilní klientce, která, jak sama 
říkala, nebyla na sv. Hostýně něko-
lik desítek let.
Vyrazili jsme v úterý dopoledne za 
krásného slunného počasí, které 
na nás asi po hodině cesty čekalo 
taktéž na sv. Hostýně. Jelikož jsme 
předem měli vyřízenu možnost vy-
jetí autobusu i auta až k samotné 
bazilice, nestáli v cestě našim vý-
letníkům schody, které ke kostelu 

vedou, a které by se za normálních 
okolností mohly stát nepřekona-
telnou překážkou z důvodu sní-
žené mobility cestujících seniorů. 
S větší radostí jsme vysedali přímo 
u chlouby Hostýnských vrchů, která 
je za jasného počasí vidět i z naše-
ho Kojetína.
Vše bylo časově naplánováno tak, 
aby se zájemci o účast na mši sva-
té mohli jejího průběhu účastnit od 
11.15 hodin. Ostatní se vydali ob-
hlížet krásy okolí, neboť se potvrzo-
valo, že mnozí z přítomných senio-
rů nebyli na sv. Hostýně skutečně 
mnoho let. A tak vyprávěli, při jakých 
příležitostech a s kým na toto krásné 
a duchovní místo jezdívali. Vraceli 
se ve svých myšlenkách do dětství 
a bylo na jejich tvářích vidět, že jsou 
opravdu šťastní, že se s námi na 
toto místo mohli vrátit. O to 
větší radost jsme z celého 
uskutečněného výletu měli 
i my, organizátoři.
Po procházce a chutném 
a vydatném obědě v přileh-
lých poutních domech jsme 
si udělali nezbytné foto na 
památku a odjížděli s pří-
jemnými pocity do Bystřice 
pod Hostýnem, kde na nás 
již čekali v místním muzeu. 

Zde jsme měli dohodnutou prohlíd-
ku nově instalované expozice ná-
bytku z továrny TON, a. s. I zde byli 
méně pohybliví klienti uspokojeni 
možností zdolání schodů do patra 
budovy přilehlým výtahem. Nako-
nec se nám dostalo i neplánované-
ho výkladu k pěkně vyzdobenému 
sálu, jenž slouží na místním zámku 
ke svatebním a jiným slavnostním 
obřadům.
Po prohlídce jsme se všichni opět 
sešli v plném počtu 51 osob na 
smluveném místě na parkovišti, od-
kud jsme odjížděli každý se svými 
dojmy spokojeně domů. Nejen nás, 
organizátory, ale i účastníky této 
akce potěšila účast kojetínského 
místostarosty Miloslava Oulehly, 
který s námi tento celodenní výlet 
absolvoval.                               A. H.

Grilování s létem
Přesto, že jsme měli tuto akci naplá-
novanou v průběhu měsíce srpna, 
vysoké venkovní teploty nám ne-
dovolily, abychom akci uskutečnili, 
neboť v tak horkých dnech grilovat 
a vůbec se pohybovat v odpoled-
ních hodinách venku, to bylo oprav-
du „o zdraví.“ Proto jsme společné 
setkání při harmonice a se špekáč-
kem na talíři přesunuli na září, kdy 
již počasí bylo přívětivější.
Grilování se uskutečnilo na dvou 
domech s pečovatelskou službou. 
V pondělí 7. září 2015 to byl DPS 
J. Peštuky a ve středu 9. září 2015 
Víceúčelová klubovna DPS nám. 
Dr. E. Beneše 3. Pozvánku obdrželi 
senioři s tím, že si mohli vybrat, kte-
ré datum a místo setkání jim více vy-
hovuje. Nešlo ovšem tentokrát jen 
o setkání při harmonice, ale mezi 
naše seniory zavítaly i zástupkyně 
za Komunitní plánování sociálních 
služeb v městě Kojetíně Alice Pře-

hnalová a Eva Pěchová, které pří-
tomné seznámily s průběhem napl-
ňování plánu KPSS, s tím, co se již 
podařilo zrealizovat, co je v plánu 
a přišly za našimi seniory taktéž 
s otázkou, co oni sami ve městě 
Kojetíně na poli sociálních služeb 
postrádají, co jim vyhovuje či na-
opak nevyhovuje. Stejně tak byla 
na místě i ředitelka CSS Blanka 
Laboňová připravená odpovídat na 
dotazy týkající se poskytování so-
ciálních služeb naší organizací. Po 
této úvodní diskuzi následovala zá-
bava přítomných vyplněná zpěvem 
a hrou na harmoniku. V pondělí 
to byl Václav Nosek, který je vždy 
ochotný za našimi seniory přijít 
a potěšit je zpěvem a muzikou. Ten-
tokrát byla jeho hra zpestřena opět 
přítomností jeho vnuka Aleška, kte-
rý stále více bravurně zvládá hru na 
foukací harmoniku. Milou návště-
vou nás též poctil dlouholetý kama-
rád Václava Noska, Jan Duda, kte-
rý svými houslemi harmoniku velmi 

citlivě doprovázel. I když pondělní 
počasí nebylo zrovna hřejivé a kaž-
dý by se raději viděl doma s teplým 
čajem, nakonec naši senioři sta-
tečně odolávali až do samotného 
závěru akce. Ve středu se počasí 
již více umoudřilo a ve víceúčelové 
klubovně taktéž vládla dobrá nála-
da, tentokrát za doprovodu jiného 
mistra harmonikáře Antonína Bra-
dy, který za námi zavítal až z Kro-
měříže. Jsme rádi, že se akce všem 
55 účastníkům vydařila, že jsme za 
létem udělali pěknou tečku a už 
nyní se těšíme na podobnou akci 
v příštím roce.                          A. H.
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centrum sociálních služeb informuje
Poradna pro seniory

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

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

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

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

Oznámení

,

,

mudr. palmašová a mudr. vrtělová s. r. o.
oznamují

změnu ordinačních hodin od 1. října 2015

 Po   8.00 – 14.30 hodin
 Út 12.30 – 18.00 hodin
 St   8.00 – 14.30 hodin
 Čt   8.00 – 14.30 hodin
 Pa   8.00 – 14.30 hodin

Divadelní představení
ds smotAná hAdIce KŘenovIce
viliam Klimáček: nízKotučný žIvot

(NEJíM, NEžIJu, NEMILuJu)
Vlachovice: pátek 2. října 2015 - 19 hodin
Mistřín: sobota 24. října 2015 - 19 hodin

Zábřeh-Václavov: pátek 13. listopadu 2015 - 17 hodin
Kroměříž:  čtvrtek 19. listopadu 2015 - 19 hodin
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DůM SVATéHO JOSEFA
 cENTRuM DENNícH SLužEB PRO SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNíM POSTIžENíM

Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín
tel. 581 762 160, mobil 720 126 475, e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MěSíc říJEN 2015
PRO VšEcHNy SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNíM POSTIžENíM

charita Kojetín

Pondělí 5. října 2015
10 - 12 hodin

mobIlní počítAčová
učebnA

Zveme zapsané účastníky kurzu 
práce na počítači na první lekci!

Úterý 20. října 2015
od 10 hodin

KrAjInou ječných KlAsů
Němčicko a okolí

v povídkách a pověstech
Posezení s knihou z Městské

knihovny Kojetín tentokrát na náměty 
z knihy Antonína Ošťádala,
rodáka z Němčic na Hané.

Publikace obsahuje nejen pověsti,
ale také povídky, zachycující události 
z blízké i vzdálené historie Němčic
a okolí. Zobrazuje život lidí s jejich 

radostmi i starostmi.

Středa 21. a pátek 23. října 2015
10.00 hodin

výrobA duŠIčKových 
vĚnečKů

v domĚ sv. josefA
Možné je si věneček u nás

objednat, vyrobíme z vlastních 
zdrojů.

Zájemci se hlaste osobně
nebo telefonicky

v Domě sv. Josefa.

každé úterý a pátek
od 9 - 10 hodin

zdrAvotní cvIčení 
v tělocvičně v Domě sv. Josefa. 
Cena za jednu lekci je 20 Kč.

Možnost i cvičení na rotopedu  
a masáži na masážním křesle.

Úterý 27. října 2015
10.30 - 12 hodin

prohlídKA synAGoGy
v KojetínĚ

Zveme vás na komentovanou 
prohlídku zdejší židovské

synagogy v Kojetíně.
Patří mezi ty nejstarší svého

druhu v Česku
(polovina 15. století).

Sraz je v 10 hodin v Domě
sv. Josefa nebo v 10.30 hodin

před synagogou.

Čtvrtek 29. října 2015
od 9 hodin

mŠe svAtá
za Charitu Kojetín,

její pracovníky, uživatele
i dobrodince.

církev Československá husitská

Program setkání v říjnu 2015
NáBOžENSKá OBEc KOJETíN A TOVAČOV

1. října 2015 (čtvrtek)
BIBLIcKá HODINA

591. výročí Jana žižky z Trocnova a Kalicha
od 16.00 hodin na faře

4. října 2015 (neděle)
BOHOSLužBy Díkůvzdání za úrodu

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

11. října 2015 (neděle)
BOHOSLužBy

Díkůvzdání za úrodu
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“  1. Timoteova 1,12

11. října 2015 (neděle)
BOHOSLužBy

od 10.00 hodin v Husově sboru

18. října 2015 (neděle)
BOHOSLužBy

od 10.00 hodin v Husově sboru

25. října 2015 (neděle)
SLAVNOSTNí BOHOSLužBy

97. výročí vzniku ČSR
od 10.00 hodin v Husově sboru

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

Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných se-
tkávání: 
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitské-
ho náboženství a duchovní výchovy – na faře a v Klu-
bovně Modlitebny. Středa: Klub dětí a mládeže "Dobrá 
zpráva" v Klubovně Modlitebny (vždy první středa v mě-

síci). Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru 
(vždy první středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina 
s besedou na faře v kanceláři. Neděle: Bohoslužby ve 
sboru (první neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po 
jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro 
děti a mládež).
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církev Československá husitská
Připravujeme:
Jednou za měsíc v pátek* chceme pořádat zvláštní 
setkání k promítání biblicko-historických filmů s křes-
ťanskou tématikou. Zbývá doladit poslední drobnost. 
Zapůjčení promítačky…
Jednou za měsíc v sobotu* bychom se scházeli 
k přednášce z křesťanské mystiky a duchovní vědy. 
*Podrobnosti již brzy na našich webových stránkách.

Oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, kancelář 
v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti od pondělí 
do středy od 9 do 15 hodin. Jinak dle dohody. Volej-
te laskavě na telefonním čísle 777 706 511 nebo pište 
na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
 

Všechna naše setkávání jsou přístupná členům 
i veřejnosti. 
Po dobu obřadů jsou prostory sboru nepřístupné k pro-
hlídce, máte-li zájem o prohlídku sboru (synagogy), 
kontaktujte předem farní úřad či Vzdělávací a infor-
mační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8. 
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mno-
ho dalšího najdete na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského 
zpravodaje. 

Pozvání do knihovny:
Ve středu 21. října 2015 se bude 
konat literární pořad Richarda 
Pachmana – Tylda o románu po-
dle skutečného příběhu z období 
2. světové války autorů Richar-
da a Františka Pachmanových, 
olomouckých rodáků, část děje 
knihy nás zavádí i do Kojetína. 
Ukázka: http://nakladatelstvi.
knihovnice.cz/ukazky/pachman-

-r-pachman-f-tylda.html Více: http://richardpachman.cz/

http://www.hus2015.cz/

„Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti ne-
dali a pravdy každému přáli.“ Mr. Jan Hus

Jan Hus a pražská univerzita
Akademickou obec i veřejnost pozvala 17. a 18. 
září 2015 Univerzita Karlova na konferenci „Jan Hus 
a pražská univerzita“. 
V rámci konference také proběhlo slavnostní setkání k 
poctě mistra Jana Husa. Úvodní slovo a moderování se-
tkání se ujal prof. Jan Blahoslav Lášek, emeritní děkan 
HTF UK. Následoval projev prof. Tomáše Zimy,  rektora 
Univerzity Karlovy v Praze, projev prof. Ulricha Rüdige-
ra, rektora Univerzity Kostnice. Zdravice pronesli: To-
máš Butta, patriarcha Církve československé husitské; 
J. E. Dominik Duka, arcibiskup pražský; Mons. Franti-
šek Radkovský, plzeňský biskup Katolické církve. Ná-
sledovalo hudební vystoupení a dvě přednášky. První 
přednáška prof. Otakara A. Fundy „Umírat pro ideje?“  
a následně přednáška prof. Petra Čorneje „Praha po 
Husovi“.

Videozáznam ze slavnostního setkání s přednáškami 
možno shlédnout i zde:
https://www.youtube.com/watch?v=pMGeZiHIGPI

http://www.hus2015.cz/cz/86-cestina/478-jan-hus-a-
-prazska-univerzita.html

Prohlídka Husova sboru - synagogy
Úterý 22. září 2015 - Základní škola nám. Míru Kojetín (3. ročník, 62 dětí a tři učitelé)

Provázel a přednášel František Řezáč - historik a kronikář
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Ze sportu - Slavoj Kojetín
O uplynulém víkendu se mladší pří-
pravka Slavoje Kojetín ročník 2008 
zúčastnila turnaje v Biskupicích za 
účasti jedenácti týmů. Po bojovném 

výkonu kluci nakonec obsadili šesté 
místo, o většinu branek týmu se po-
dělili David Koutný a Yari Hossain-
-Selsdon, ale pochvalu si zasloužili 
všichni hráči Patrik Sedlák, Jakub 
Hrabčík, Vojta Hrdlička, Honza 
Matějka, David Popovský, Jakub 
Langr a benjamínci Kaiem Hossain-
-Selsdon a Daniel Popovský.

Slavoj Kojetín - Kohoutovice Brno
0:1
Slavoj Kojetín - Frýdek-Místek            
3:1
Slavoj Kojetín - Sparta Brno                
0:3

Slavoj Kojetín - Valašské Meziříčí        
0:3
Slavoj Kojetín - SK Uničov
0:0
Slavoj Kojetín - 1. SK Prostějov           
2:1
Slavoj Kojetín - MFK Vyškov               
1:3
Slavoj Kojetín - Zbrojovka Brno          
2:1
Slavoj Kojetín - ČAFS Židenice            
1:2
Slavoj Kojetín - RAFK Rajhrad             
3:1                                  

     Rudolf  Popovský

Černožický kilometr
Prázdniny jsou nenávratně pryč, 
rozloučili jsme se s nimi závody 
v Ostrožské Nové Vsi a už na naše 
závodníky netrpělivě čeká další 
školní rok a tolik populární školní 
docházka. Aby přechod našich bor-
ců nebyl tak markantní, zajistil jim 
Aleš Zendulka účast na atraktivním 
Černožickém kilometru a Sezemic-
kém poháru. Oba tyto populární zá-
vody se uskutečnily první zářijový 
víkend, letos sobota 5. září 2015 
padla na Černožice a neděle 6. září 
2015 na Sezemice. Přesně tak jako 
má mince dvě strany, tak i tyto dva 
závody se od sebe lišily jako nebe 
a dudy. Posuďte sami.
Odjezd do městečka Černožice se 
uskutečnil již tradičně v pátek ko-
lem čtvrté hodiny odpolední, není 
se co divit, cesta samotná zabere 
téměř čtyři hodiny. Takže z Kojetí-
na směr Hradec Králové vyrážejí 
tři plně naložené automobily. Přes-
tože se naše cesty rozcházejí, na 
místo samé dojíždíme přibližně ve 
stejnou dobu, rychle se staví stan, 
odvazují lodě, prostě rutina. Po-
tom hurá ubytovat se do místního 
kulturního domu, kde již tradičně 
přespáváme, letos se k nám přidala 
i část litovelské skupiny. Jakmile se 
ta naše drobotina ubytovala, vra-
címe se zpět do areálu závodiště, 
kde si děcka prohlížejí trať, hrají 
fotbal, honí se. Kdo má chuť, může 
povečeřet, domácí nic neponechali 
náhodě a v hrncích bublá gulášek, 
nějaká ta polévečka a skladem je 

Ze sportu - Kanoistika Kojetín
i klasika, párek v rohlíku, hambur-
ger, topinka atd. Už za šera opouš-
tíme areál a blíží se večerka, je tře-
ba dobít baterie na sobotní závody.
Sobota se nese v duchu doznívají-
cího léta, svítí sluníčko, je poměrně 
teplo (během dne se oteplilo ještě 
víc), na rošty se začínají napicho-
vat první kuřátka (příslib chutného 
oběda) a na startovní čáru se řadí 
první závodníci, zápolící na hladině 
poklidně tekoucího Labe. Výhodou 
tohoto areálu je skutečnost, že po-
dél toku se vine asfaltová cyklo-
stezka, takže můžete pochodovat 
kolem vody a závodníky sledovat 
z bezprostřední blízkosti během 
celého závodu. Toho využívali hlav-
ně pánové s označením „trenér“, 
pendlovali tam a zpět a pořád do-
kola. My ostatní usilovně fandili 
a vězte, že opět bylo komu a čemu. 
Závodilo se na tratích 200m, 500m 
v kategoriích K1, K2, C1, C2 a zpest-
řením bylo začlenění oddílových K4 
a mix K4, rodinných K2, mix do 
třiceti let K2 a tyto kategorie byly 
doslova našlapány. Třešničkou na 
dortu potom byly závody benjamín-
ků na 2000m.
Pokud sledujete jakýkoliv sport, 
víte, že adrenalin stoupá s každým 
závodem. Každá jízda se jede na-
plno, ale dva „kiláky“ s hromadným 
startem, to je neskutečná podíva-
ná. Když vidíte hladinu Labe po-
setou kajaky a ty „malošky“ s ka-
menným výrazem na tváři, plných 
soustředění, to je něco. Při startu 
voda doslova vaří, lodě naráží do 
sebe, pádla se sukují, ale jede se. 

Tady si dovolím vyzvednou úspěch 
Kačky Bartákové, která na této trati 
podala heroický výkon a svým sou-
peřkám ujela téměř o sto metrů, což 
v řeči čísel značí téměř třicet vteřin. 
Na místě šestém a sedmém doje-
ly naše krasavice Klára a Štěpka 
(z celkového počtu 24 závodnic).
Přestože tentokrát naše skupina 
nebyla zcela kompletní, kluci Ka-
pounovi společně s Jirkou Minaří-
kem si užívali zasloužené  dovole-
né, určitě se neztratila. V následu-
jícím přehledu nasbíraných medailí 
to můžete posoudit sami. V celko-
vém pořadí jsme obsadili krásné 
šesté místo (před nás se dostal 
Chomutov, Nymburk, Sezemice, 
Sedlčany a Ostrožská Nová Ves) 
z celkových 24 klubů, za námi zů-
stala taková jména jako Jablonec, 
Černožice, USK Praha, Olomouc, 
Přerov a další.

Rekapitulace:
Hrabal Antonín - bronz (500m) C1 
zlato (200m) C1, zlato (500m) C2
Bartáková Kateřina - zlato (500m)
K2, zlato (200m) K1, zlato (2000m)
K1
Zendulková Klára - bronz (500m)
K2, zlato (200m) K1
Úlehlová Štěpánka - bronz (500m)
K2, stříbro (200m) K1  
Jurečková Eliška - bronz (500m) 
C1, bronz (200m) C1  
Novotný Jiří - stříbro (200m) K1, 
čtvrté místo (500m) K2
Váňa Adam - bronz (200m) K1
Jurečková Petra - zlato (200m) 
K1, páté místo (500m) K2
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Zendulka Ondra - čtvrté místo 
(500m) K2, páté místo (500m) K1
Novotný Jan - čtvrté místo (200m)
K1
Úlehlová Markéta - páté místo 
(2000m) K1, páté místo (200m) K1
Mix K4 (200m) - páté místo (200m)
K4 (Bartáková, Úlehlová, Jurečko-
vá, Novotný)

Sezemický pohár
Neděle ráno, je to vůbec možné? 
Včera 25 stupňů a dnes zataženo 
s bídou patnáct, deštivé přeháňky 
a neuvěřitelná „kosa“. Budíček 
v 5.30 hodin, ranní hygiena, balení 
spacáku, vyklizení kulturáku, ná-
stup do aut a hurá směr Sezemice. 
Pozor, ještě jednou, musím opravit 
sled událostí. Takže, budíček, ba-
lení, úklid, hledání klíčů, vykládání 
auta, nalezení klíčů, nakládka auta 
a teprve teď odjezd. Není vždycky 
vše tak jednoduché, jak to vypadá.
Kolem půl osmé jsme dorazili, oka-
mžitě chystáme místo, protože Se-
zemice a jejich závodiště mnoho 
prostoru nenabízí. Opět tradičně 
stavíme stan, tentokrát přibývá ješ-
tě jedna činnost, a to je co nejtepleji 
se obléct. Martin s Petrem přenáší 
debly k molu, aby se chytilo aspoň 
nějaké místo, protože břehy byly 
v naprostém obležení lodí. Aleš na 
poradě, Jana dozoruje „prďošky“, 
aby měli ponožky, bundy atd.. Ono 

se řekne, to je hračka, ale po celém 
dni na ní bylo vidět, že mele z po-
sledního a nervová soustava je na 
hranici exploze. My však víme, co 
to chce, prostě „klííííííd“. Tentokrát 
se i trošku škorpíme, ale za všech-
no může ta zima, déšť a snaha mít 
„děcka“ u sebe a pokud možno 
suché a v klidu. Petr, coby profe-
sionální hasič  zvyklý na fyzickou 
zátěž, po celodenním pendlování 
tam a sem s kajaky, vykazoval i on 
známky opotřebení a bylo vidět, 
že toho má plné zuby. Ještě štěs-
tí, že nás rozehřívaly výsledky na-
šich svěřenců, i když se našli i tací, 
kteří by zasloužili lepanec za ucho, 
že Novoťásku (zapomenutá vesta 
v závodě atd.). V Sezemicích se 
závodilo opět na trati 500m, 2000m 
benjamínci , starší žáci dokonce na 
5000m. Z přehledu, uvedeném níže 
uvidíte, že to zase cinkalo, a po-
měrně slušně. „Děcka“ sice „klepala 
kosu“, ale snažila se vydat ze sebe 
vše. Odměnou jim potom bylo přebí-
rání cen z rukou Mistra světa Havla 
a olympionika Martina Doktora. Ne, 
že by hrnek čaje či talíř teplé polév-
ky nebylo ono, ale komu se poštěstí 
postiskat se s legendou rychlostní 
kanoistiky. Dospěláci  navazuje-
me lodě, dětičky přebírají medaile 
a den se chýlí ke konci. Zmordo-
vaní, ale šťastní vyrážíme na cestu 
k domovu, abychom byli doma as-
poň v trochu slušném čase, vždyť 

se ráno vstává do školy. V autech to 
vypadá jako v noclehárně, každé-
mu padá hlava a řidič, „jó ten tvrdý 
chleba má“, musí zůstat ve střehu. 
Že jsme dojeli v pohodě je patrné 
i z těchto řádků. Na závěr rekapitu-
lace, stejně jako v Černožicích jsme 
v hodnocení oddílů skončili šestí, 
před nás proklouzli jen Sezemice, 
Nymburk, Ostrožská Nová Ves, 
Sedlčany a Jablonec, suma sumá-
rum, úspěch a spokojenost. 

Rekapitulace:
Novotný Jiří - bronz (500m) K1
Jurečková Petra - bronz (500m) 
K1, stříbro (2000m) K1  
Zendulka Ondra - bronz (500m) 
K1, bronz (500m) K2
Jurečková Eliška - bronz (500m) 
C1, bronz (5000m) C2 
Hrabal Tonda - bronz (500m) C1, 
zlato (500m) C2, stříbro (5000m) C1
Bartáková Kateřina - zlato (500m)
K1, stříbro (500m) K2, zlato (2000m)
K1
Úlehlová Markéta - bronz (2000m)
K1, čtvrté místo (500m)K1  
Zendulková Klára - stříbro (500m)
K1, bronz (2000m) K1
Úlehlová Štěpánka - čtvrté místo 
(500m) K1, čtvrté místo (2000m) K1
Úlehlová Š. / Zendulková K. - čtvr-
té místo (500m) K2
Novotný Jan - páté místo (500m) 
K1

Martin Barták

Mezinárodní mistrovství
Moravy v rychlostní
kanoistice Slovácká 500
Poslední prázdninový víkend je již 
tradičně spjat s vrcholem Velko-
moravské ligy, a tím je populární 
„Slovácká 500“, atraktivní závo-
dy s mezinárodní účastí. Letos za 
účasti kanoistů a kajakářů z Polska, 
Rakouska, Lotyšska, Estonska, 
Slovenska a nesmí chybět špič-
ka Čech a Moravy (celkem asi tři 
stovky závodníků), kteří zápolili na 
tratích 200 a 500m. Nebylo dlouze 
o čem diskutovat. Po vítězném 
tažení na Račickém kanále se 
mezi špičkou objevila i naše par-
ta ostřílených harcovníků (Ton-
da Hrabal, Jirka Minařík, Mirek, 
Tom a Pavel Kapounovi, Markéta 

a Štěpánka Úlehlovy, Ondra a Klára 
Zendulkovi, Petra a Ela Jurečkovy, 
Kačka Bartáková, Jirka a Honzík 
Novotní, Martin Chovanec) a rov-
něž nováčci v týmu Adam Váňa, 
Tonda Prokeš, pro které to byla 
slavnostní premiéra.
Odjezd do Ostrožské Nové Vsi se 
uskutečnil už v pátek, a to ze dvou 
prozaických důvodů. Jedním bylo 
zabezpečit si slušné místo pro sta-
ny a tím druhým, jak to u sportovců 
bývá zvykem, aklimatizace. Přece 
jen z té „našé Hané“ do slovácké 
Ostrožské, k rybníku Kunovská 
tabule, je to celá hodina cesty. Po 
příjezdu nastává již nacvičený rituál, 
jedna skupina staví stany, druhá 
odvazuje lodě a vytahuje z vleku, 
potom povoleno koupání. Přesto-
že jsme na místě kolem páté od-
poledne, nejsme první, jak jsme si 

bláhově mysleli. V areálu už to žije, 
Olomouc, Litovel, Trenčín, Morava-
ny, Poláci a nevím, kdo ještě. Aleš, 
coby „hlava pomazaná z boží vůle 
král“, vyráží na výzvědy a pozdravit 
se s ostatními. Jen ho člověk chvilku 
nechá samotného a už z dálky sly-
ší, „pánové já to vidím tak na dva-
cet medailí.“ Cíl je nastaven teď se 
k němu jen přiblížit. Nemá cenu nad 
tím moc přemýšlet, je to trenér, ví 
kdo má jak natrénováno, kdo má ja-
kou formu a o tom to celé je.
Vzhůru do závodu, počasí celkem 
vyšlo, sluníčko svití, je teploučko na 
koupání, jen trošku větřík fouká víc 
než jsme chtěli, ale nemůžeme být 
tak rozmazlení. Hladina rybníka je 
rozdělena do devíti vybójkovaných 
drah pro závody na 500m, začátek 
je stanoven na devátou hodinu ran-
ní, a to začíná ten opravdový šru-
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mec. A jak jsme dopadli? Naplnila 
se Alešova předpověď? No schvál-
ně: deset zlatých, šest stříbrných, 
tři bronzové. To je úvod jako hrom 
a teď už o tipu trenéra nepochybu-
ju. Před námi je ještě neděle, a to 
by v tom byl čert, abychom nějakou 
tu placku nepřidali. Rozepisovat 
se nemá smysl, protože by to bylo 
jen plácání do vody, sami víte, že 
děcka jsou šikovná. Vyzdvihnu jen 
ty „prcky“ - Tonda Prokeš stříbro 
a nejmladší Adam Váňa rovněž. 
Kluci z toho byli trochu vykoleje-
ní, ale poprali se s jízdou jako lvi 
a ocenění se dostavilo. Určitě ne-
budu daleko od pravdy, že jsem 
tam viděl zalesknout se nejedno 
oko, ten pohled prostě stojí za to, 
ať už je to benjamínek, žák, doros-
tenec nebo junior.
Neděle se nese v duchu dvoustov-
kových sprintů a tady máme taky 
svá želízka ve vodě. Přestože, 
se tváří jako, že nic, všichni víme 
jak to v těch jejich srdíčkách tepe 

a těší se na každý závod. Dnes sice 
o poznání uvolněněji, ale přesto 
adrenalinem nabuzení vstupují do 
každého závodu. Suma sumárum 
neděle je za námi a co nám při-
nesla? Zlatých a stříbrných ubylo, 
ale bronzové se taky počítají, tak-
že zlatá šestkrát, stříbrná pětkrát 
a bronz desetkrát. Celkový počet 
tedy je? Šestnáct zlatých, jedenáct 
stříbrných, třináct bronzových a to 
je čtyřicet medailí. Křičím bravo 
a tleskám. Kojetín se opět neztratil! 
V oddílovém hodnocení se z loňské 
dvanácté příčky posunul na letošní 
šestou z celkových šestadvace-
ti. Co se týče Moravského poháru 
skončil třetí za Ostrožskou Novou 
Vsí a Přerovem.
A jak dopadli jednotliví zástupci:
Váňa Adam - stříbro (500m) K1, 
bronz (200m) K1 
Prokeš Tonda - stříbro (500m) K1, 
bronz (200m) K1    
Kapoun Tomáš - zlato (500m) K1, 
stříbro (500m) K2, zlato (200m) K1, 

bronz (200m) K2
Kapoun Pavel - stříbro (500m) K1, 
zlato (500m) K2, bronz (200m) K1, 
zlato (200m) K2
Kapoun Mirek - zlato (500m) K2, 
zlato (500m) K1, stříbro (200m) K2, 
stříbro (200m) K1 
Hrabal Tonda - stříbro (500m) C2, 
zlato (500m) C1, stříbro (200m) C2, 
zlato (200m) C1
Minařík Jirka - bronz (500m) C2, 
zlato (500m) C1, bronz (200m) C2, 
bronz (200m) C1
Bartáková Kačka - zlato (500m) 
K1, zlato (500m) K2, zlato (200m) 
K1, zlato (200m) K2
Jurečková Peťa - zlato (500m) K1, 
stříbro (200m) K1, bronz (200m) K2
Zendulková Klára - zlato (500m) 
K1, zlato (200m) K1, bronz (200m) K2
Úlehlová Štěpánka - stříbro 
(500m) K1, stříbro (200m) K1, 
bronz (200m) K2
Jurečková Ela - broz (500m) C2
Úlehlová Markéta - bronz (200m) 
K2, bronz (500m) K1    

Martin Barták
Mistrovství světa
klubových posádek 
dračích lodí Račice 2015
Od středy 9. září do neděle 13. září 
2015 probíhalo na národním olym-
pijském kanále v Račicích Mistrov-
ství světa klubových posádek dra-
čích lodí. Soutěžilo se v kategorii 
standardních dračích lodí („dvací-
tek“) a v kategorii malých dračích 
lodí („desítek“).
Kojetínskou Kanoistiku reprezento-
valy dvě posádky, a to posádka žen 
a posádka veteránů. V konkurenci 
klubových posádek z deseti zúčast-
něných zemí se naše posádky ne-
ztratily a dokázaly se umístit mezi 
nejlepšími posádkami světa na me-
dailových místech.
Výsledky v kategorii dvacítkových 
lodí:
Ženy - 4. místo  (2000m), 3. místo 
(500m)
Veteráni - 2. místo (200m)
Výsledky v kategorii desítkových 
lodí:
Ženy - 4. místo (2000m), 6. místo 
(200m)
Veteráni - 4. místo (200m)
Veteráni Mix - 2. místo (500m), 
3. místo (200m)

Celkovým ziskem čtyř medailí se 
náš oddíl zařadil mezi nejúspěšněj-
ší oddíly dračích lodí z České re-
publiky. Kojetínské ženy a veteráni 
tak úspěšně reprezentovali nejen 
mateřský oddíl, ale i město Kojetín. 
Věřím, že občanům Kojetína, kte-
ří  fandí  vodákům a dračím lodím, 
jsme dosaženými výsledky udělali 
radost.
Více informací se můžete dovědět 
na stránkách mistrovství, fotografie 
a videa pak můžete najít na webu 
kucajirka.rajce.idnes.cz.

Trenér posádky veteránů
Pavel Válek
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TJ Sokol Kojetín - SPV rozpis cvičebních hodin na rok 2015/2016

Začali jsme cvičit v pondělí 7. září 2015!

Pozvánky

Pátek 30. října 2015 v 19 hodin
Sokolovna Kojetín

vstup: 220 Kč, v předprodeji: 190 Kč
Předpordej na VIC Kojetín tel: 581 202 202
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Inzerce
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Inzerce

OPRAVy A PRODEJ

ŠIcích 
strojů

VšEcH DRuHů 
MOŽNO 

I U VÁS DOMA

petr 
dvoŘáK

TELEFON: 
603 213 856
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Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli přát,
bolest v srdci stále máme, jen s láskou budem vzpomínat. 

Dne 9. října 2015 by se dožil 82 let a v úterý 13. října 2015 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustil náš tatínek

pan František Vystavěl z Kojetína
S láskou vzpomínají dcery Hana a Milena s rodinami, synové František s přítelkyní Annou, 

Ladislav s přítelkyní Marií, Jan, vnoučata a pravnoučata

Vzpomínky

Letos je to deset let, co opustil jsi tento svět. My tě pořád rádi máme a stále na tě vzpomínáme. 

Dne 30. září 2015 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka

pana Bohumila Vojáčka
Nikdy nezapomenou manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem, syn Jiří,

syn Jaroslav s manželkou Miluší a vnoučata Martin, David, Honzík, Miluška a Lukášek

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

V neděli 18. října 2015 uplyne 20 let od doby, kdy nás opustil táta, syn, manžel, bratr a kamarád

pan Miloslav Pátek
Vzpomeňte si na něj s námi všichni, co jste ho znali. Dcera Kateřina s celou rodinou

Inzerce

možnost dlouhodobého pŘIvýdĚlKu

Hledám spolehlivého spolupracovníka
pro jednoduchou montáž a údržbu provozovny

na několik hodin týdně
v době mezi 9 -17 hodin.

Vhodné pro člověka
s pružnou pracovní dobou a směnným provozem.

Telefon: 602 576 809

pŘIjmeme prodAvAčKu
na poloviční úvazek

denně pondělí – pátek: 13 – 17 hodin
Telefon: 581 763 349

Dne 11. října 2015 by se dožil sedmdesáti let

pan Josef Nečekal z Kojetína
S láskou vzpomíná manželka Marie, syn Pavel s rodinou, syn René s rodinou,

dcera Martina s rodinou a vnučka Markéta se synem Michalem.
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Vítání občánků

V sobotu 19. září 2015 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Blahopřání
Dne 24. října 2015 oslaví 11. narozeniny

Tomášek Myšl
Vše nejlepší mu přeje rodina Brabcova

Dne 19. října 2015 oslaví 70. narozeniny

paní Milada Hradilová
Mnoho štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let

přejí dcera Lenka s rodinou a manželé Korzerovi

Blahopřejeme! Foto: J. Večeřová

Ladislav Vysloužil Kristýna Horváthová Matěj Navrátil

štěpán Ohlídal Dušan RoubalNela Fridrichová

Vzpomínky

Dne 17. října 2015 vzpomínáme druhé výročí, kdy nás opustil

pan Vojtěch ševčík
S láskou na něho vzpomínají manželka, dcera, zeť, vnučka a vnuci

Dne 3. října 2015 se dožívá krásného životního jubilea 80 let 

pan Miroslav Svobodník z Popůvek
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví

přejí manželka, děti, vnoučata a pravnoučata


