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Sedmdesát let od ukončení druhé světové války
Před sedmdesáti lety skončily v Evropě boje druhé
světové války, která byla největším válečným konfliktem
v dějinách lidstva. V bojích o vlastní existenci zahynuly
milióny lidí. V závěru války boje probíhaly na území bývalého Československa a naše země byly osvobozeny
od fašistické okupace.
Již dvakrát v moderních dějinách lidstvo zapomnělo
na starou moudrost, že „život je příliš krátký a náš svět
příliš malý, abychom z něho dělali bojiště“. Dvacáté století, století vědy a pokroku, bylo také stoletím dvou vražedných válek, které se dotkly i našich zemí, nevyjímaje
Kojetína. Naše město bylo poznamenáno nejen materiálními škodami, ale i ztrátami na lidských životech.
Druhou světovou válku, dosud nejkrutější období lidských dějin, rozpoutal nacistický režim, který svou ideologií a rasovou nenávistí se snažil vytvořit „nový světový
řád“. V duchu této ideologie chtěli nacisté vyvraždit jeden celý národ – Židy a ostatní národy zotročit. Aby se
tyto hrůzy neopakovaly, nesmíme zapomínat a je třeba
si připomínat jména těch, bez kterých by nebylo dnešní
svobody.
Zůstaly po nich jen kronikářské zápisy, pamětní desky, pomníčky a pomníky. Jména zde uvedená jsou jména těch, bez jejichž oběti by nebylo svobody a ani naší
přítomnosti. V zahraničním a domácím odboji bojovali
proti fašismu, proti zlu, umírali za ideály vyjádřené slovy vlast, národ, svoboda, demokracie, republika. Mnozí
z nich jako vojáci přísahali věrnost republice a tuto přísahu plnili a splnili. Za své ideály položili to nejcennější –
svůj život. Jiní zahynuli na prahu svobody při osvobozovacích bojích. To jsou ty kořeny, ze kterých vyrůstá naše
přítomnost, to je ta spojnice mezi minulostí, přítomností
a budoucností.
Udělejme vše pro to, aby se hrůzy druhé světové války
neopakovaly a aby 21. století bylo stoletím snášenlivosti
a humanity.
70. výročí ukončení II. světové války si v Kojetíně
připomeneme ve čtvrtek 7. května 2015 od 16 hodin
Položením květin k památníkům a k pamětním
deskám
– od 16 do cca 17.30 hodin
– Pamětní deska členům Sokola Kojetín, kteří zahynuli

v koncentračních táborech, na budově Sokolovny, náměstí Republiky,
– Památník Osvobození, na náměstí Republiky,
–  Pamětní deska plk. Františku Březovskému, účastníku
leteckých bojů ve Francii a v Anglii, na budově ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha,
–  Památník padlým hrdinům (Pietní hrob), na hřbitově
v Kojetíně,
–  Památník osvobození rumunskou a Rudou armádou,
náměstí Osvobození,
–  Pamětní desky židovským občanům transportovaným
do koncentračních táborů, budova bývalé synagogy (Husův sbor Církve československé – husitské),
Výstava „Nástup fašismu a II. světová válka 1933
– 1945“ ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína
– od 17.30 hodin v Galerii VIC Kojetín.
Křest publikací vztahujících se k II. světové válce
– od 18 hodin v Galerii VIC Kojetín, a to:
– Petr Jirák: Kojetín v období protektorátu (vybrané
kapitoly),
– František Řezáč: O židovské komunitě v Kojetíně
(…i oni utvářeli tvář tohoto města…).
-řez-
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 5. zasedání konaném dne 31. března 2015
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo závěrečnou zprávu - schválilo prodej bytových jed- vení jednotky Požární stanice Koo provedené inventarizaci majetku notek č.1191/13 , 1192/16 a 907/9 jetín – pořízení přívěsu pro likvidaci
a závazků Města Kojetína a pří- formou veřejné dobrovolné dražby, úniku ropných látek z vodní hladiny,
spěvkových organizací za rok 2014, - schválilo prodej pozemků v are- - vzalo na vědomí Výroční zprávu
- schválilo Závěrečný účet Města álu Cholerovských rybníků. Kupu- Městského kulturního střediska KoKojetína za rok 2014, včetně Zprá- jící přebírá práva a závazky vyplý- jetín za rok 2014, Výroční zprávu
vy o přezkoumání hospodaření za vající z nájemních smluv ze dne za rok 2014 Centra sociálních slu29. 9. 1996 a 2. 5. 2001, jejichž žeb Kojetín, příspěvkové organizarok 2014, a to bez výhrad,
- schválilo účetní závěrku Města předmětem je nájem cholerovských ce a Zprávu o činnosti za rok 2014
Kojetína za rok 2014 a to bez vý- rybníků. Prodej bude realizován Školní jídelny Kojetín, příspěvkové
formou veřejné dobrovolné dražby organizace,
hrad,
- schválilo příděly do fondů pří- za podmínek uvedených v dražeb- - vzalo na vědomí zprávu o hosspěvkových organizací z vykáza- ní vyhlášce č. 738 a ve smlouvě podaření s bytovým a nebytovým
ného výsledku jejich hospodaření o provedení dražby. Výše nejnižšího fondem v majetku Města Kojetína
podání bude činit částku 2,000.000 v roce 2014,
za rok 2014,
- neschválilo prodej části pozemku Kč, dražební jistina 400.000 Kč, mi- - vzalo na vědomí zprávu o realizaci opatření 2. Komunitního plánu
p. č. 306/7, ostatní plocha – ostatní nimální příhoz 10.000 Kč,
komunikace, o výměře cca 95 m2, - schválilo poskytnutí dotací na rok sociálních služeb ve městě Kojetíkterý je ve vlastnictví Města Kojetí- 2015 v celkové výši 1,280.000 Kč, ně na období let 2012-2016,
na v katastrálním území Kovalovice dle návrhu zpracovaného komisí - schválilo návrh změny 2. komuRM pro poskytování peněžitých do- nitního plánu sociálních služeb ve
u Kojetína,
městě Kojetíně na období let 2012- neschválilo prodej části pozem- tací,
ku p. č. 603/11, ostatní plocha – - schválilo poskytnutí peněžitého 2016 – zařazení terénní formy odostatní komunikace, o výměře cca daru Hasičskému záchrannému lehčovací služby Charity Kojetín.
132 m2, který je ve vlastnictví Města sboru Olomouckého kraje, ve výši
Jiří Šírek
30.000 Kč jako příspěvek na vybaKojetína,

Z jednání Rady Města Kojetín
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Rada Města Kojetín se na 11. zasedání konaném dne 22. dubna 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí zprávu o hos- dů s převodem spojených prodáva- projektu Jaroslava Ševčíka z březpodaření Města Kojetína za období jícím,
na 2015,
01-03/2015,
- vzala na vědomí informace týka- - schválila uzavření dodatku
- vzala na vědomí informaci o hos- jící se:
č. 1 smlouvy o dílo na akci „Víceúpodaření zřízených příspěvkových - možnosti změny koeficientu pro čelová sportovní hala Kojetín“, mezi
organizací za období 01-03/2015,
výpočet daně z nemovitých věcí,
objednavatelem: Městem Kojetín
- schválila   rozpočtové opatření - stanovení místního koeficientu,
a zhotovitelem: Ptáček - pozemní
č. 6/2015, kterým se zapojují do - osvobození některých zeměděl- stavby s. r. o, spočívajícího ve změrozpočtu:
ských pozemků a ponechala uve- ně konstrukce podlahy a realizaci
- nové příjmy
2 116,40 tis. Kč
dené ve stávající výši,
interiérů a exteriérů dle projektu Ja- nové výdaje
2 116,40 tis. Kč, - schválila uzavření Smlouvy o ná- roslava Ševčíka za cenu 2,714.952
- schválila uzavření Smlouvy o za- jmu prostor sloužících k podnikání Kč bez DPH,
jištění prodeje nemovitého majetku mezi Městem Kojetín a sdružením - schválila svěření nového autoformou aukce mezi Městem Kojetí- Sousedská beseda, z. s., Popůvky, mobilu Renault Kangoo K EXP1
nem, jako „vyhlašovatelem“ a Dra- - schválila uzavření Smlouvy M2-1,2 TCe 116/85 kW SxS Zen
žební společností MORAVA s. r. o., o nájmu na pronájem části pozem- k provozování příspěvkové organiZlín, jako „poskytovatelem“,
ku parc. č. st. 424/6, zastavěná plo- zaci Centrum sociálních služeb,
- souhlasila se zveřejněním zámě- cha a nádvoří, o výměře cca 30 m2, - schválila poskytnutí peněžitéru prodeje pozemku p. č. st. 1429/4 a části pozemku parc. č. 609/6, za- ho daru panu Z. Ševčíkovi ve výši
zastavěná plocha a nádvoří o vý- hrada, o výměře cca 16 m2, to vše 10.000 Kč, na podporu sportovměře 100 m2, včetně stavby budo- v k. ú. Kojetín, na ulici Nová,
ních aktivit v kanoistice v roce 2015
vy s č. p. 1472, jiná stavba, která - schválila zveřejnění záměru (účast na Mistrovství ČR v kanoististojí na pozemku p. č. st. 1429/4 pronájmu parkovacího místa č. 2 ce, Mistrovství Evropy v Slovinsku
a je jeho součástí, vše ve vlastnictví a č. 16 v garážovém stání domu na v kanoistickém maratonu, Mistrovství světa v Itálii na krátkých tratích,
Města Kojetína, zájemcům o koupi, ulici Sladovní 1309, Kojetín,
za min. kupní cenu 182.200 Kč a za - schválila změnu realizace Více- Mistrovství Kanady v kanoistice),
podmínky úhrady veškerých nákla- účelové sportovní haly Kojetín dle - schválila poskytnutí peněžité-
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ho daru Kroměřížské dráze, o. s.,
Osíčko ve výši 10.000 Kč, na dofinancování akcí, spojených s jízdami historických osobních vlaků na
trati z Kojetína do Tovačova v roce
2015,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Domovu Na zámečku Rokytnice, ve výši 3.000 Kč, jako finanční

spoluúčast na úhradu služeb, poskytovaných uvedenou organizací
občance Kojetína.
- vzala na vědomí informaci o výkonu funkce veřejného opatrovníka
Městem Kojetínem,
- svěřila na základě ustanovení § 102, odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích starostovi

města rozhodování ve věci schvalování smluv uzavíraných Městem
Kojetín, do částky 20.000 Kč bez
DPH,
- pověřila starostu města k jednání s Úřadem práce ve věci zřízení
společensky účelných pracovních
míst.
Jiří Šírek

Ve zkratce
 Na březnovém zasedání Zastupitelstva města byl schválen mimo
jiné závěrečný účet města, včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad. Stejně tak byla
schválena i účetní závěrka, to vše
za rok 2014. Oba důležité materiály byly schváleny všemi zastupiteli a dokazují, že město hospodaří
dobře a chová se, jako řádný hospodář.
Zároveň byly schváleny dotace
jednotlivým sportovním, společenským a zájmovým organizacím
v celkové výši 1, 280 mil. Kč. Zde
je jejich přehled:
 V předvečer 70. výročí osvobození naší země od fašismu si připomeneme pietně i v Kojetíně konec
této tragické události našich dějin.
Jednak položením kytic k šesti pomníkům, které se vztahují k dru-

Policejní sport.klub Přerov – sport.činnost policistů odd.Kojetín
5.000
TJ Sokol Kovalovice – doprava, energie, nájemné, materiál
40.000
Federace židovských obcí – údržba židovského hřbitova
10.000
Římskokatolická farnost – oprava oltáře v kapli v Popůvkách
10.000
Sbor dobrovol. hasičů Kojetín – hadice na soutěže mladých
10.000
Myslivecké sdruž. Haná Popův. – Koval. - opravy střelnice
10.000
Pionýrská skupina Kojetín – dovybavení táborové základny
35.000
Myslivecké sdruž. Morava Kojetín – údržba areálu střelnice
10.000
HC Jamajka Kojetín – nájemné a startovné odd. florbalu
20.000
Kanoistika Kojetín – doprava, startovné, energie, údržba
230.000
Hasičský sbor Popůvky – účast na soutěžích mládeže
10.000
Český svaz chovatelů ZO Kojetín – opravy areálu, nákup klecí
5.000
TJ Sokol Kojetín – energie a opravy areálu
450.000
FK Slavoj Kojetín / Kovalovice – činnost klubu
400.000
Junák -  středisko Kojetín – energie (elektřina, voda, plyn)
30.000
ZŠ - Sladovní ul., Kojetín  – činnost oddílu stolního tenisu
5.000
hé světové válce, jednak účastí
na výstavě v galerii Vzdělávacího
a informačního centra, kde budou
pokřtěny i dvě publikace, které se
válečných událostí v našem městě
týkají.

Nelze zapomenout událostí a obětí
války, zvlášť v dnešním světě, ve
kterém je ke konfliktům mnohdy blíže, než si dovedeme uvědomit!
Jiří Šírek

Informace pro občany
Ukončení činnosti
Komise pro občanské
záležitosti
V návaznosti na současnou platnou legislativu v oblasti ochrany
osobních údajů ukončila v roce
2014 svou dlouholetou činnost, Komise pro občanské záležitosti Rady
Města Kojetína.
Od ledna 2015 již nebudou probíhat akce, vítání občánků, gratulace
jubilantům a jiné  (zlaté, diamantové svatby, sjezdy rodáků…) tak, jak
doposud.
Po narození je třeba, aby alespoň
jeden z rodičů přišel osobně na
matriku Městského úřadu Kojetín
s rodným listem dítěte. V kanceláři

matriky a evidence obyvatel budou
údaje o narození dítěte zavedeny
do místního  informačního systému  
a s rodiči bude dohodnut termín
vítání občánků. Radou města Kojetína byly schváleny termíny vítání
občánků (zveřejněno na webu města) takto:
– 24. ledna 2015,
– 28. března 2015,
– 30. května 2015,
– 25. července 2015,
– 19. září 2015,
– 28. listopadu 2015.
Obdobný postup je nutné zvolit
v případě životních jubileí. Rodinní
příslušníci jubilantů (ať už jedinců
či manželských párů), si mohou na
matrice Městského úřadu Kojetín
dohodnout termín osobní návštěvy
u těchto jubilantů, případně jejich

přijetí v obřadní síni (zlaté, diamantové … svatby). Písemná blahopřání
k životním jubileím nebudou také
automaticky zasílána.
V případě sjezdu rodáků a spolužáků je nutné, aby iniciativa vzešla
z přípravného výboru, který si může
na matrice dohodnout termín akce.
Děkujeme všem občanům města
Kojetína a jeho místních částí Popůvky a Kovalovice za pochopení,
všem bývalým členům Komise pro
občanské záležitosti za jejich záslužnou a obětavou práci a doufáme, že i přes složitost a náročnost
dnešní doby se budeme nadále
scházet a vídat na Městském úřadě
Kojetín u příležitosti různých společenských akcí.    
Jarmila Vašíčková
matrikářka
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Informace pro občany
Svoz bioodpadů
z nádob
Vážení občané, od 16. března tohoto roku jsme pro vás zařídili v rámci
poplatku za komunální odpad další
službu, a to svoz bioodpadů z nádob, které jste si mohli vyzvednout
v minulých měsících.
Vzhledem k tomu, že někteří občané o nádobu nejeví zájem, protože využívají jinou zákonnou možnost likvidace bioodpadů, můžete
si v případě potřeby zažádat ještě
o  další nádobu na bioodpad, buďto
osobně v kanceláři Měú Kojetín dv.
č. 207 v 2. patře nebo telefonicky
na telefonním čísle: 581 277 471.
Po měsíční zkušenosti vám bohužel musíme ukázat způsob třídění
bioodpadu, který rozhodně není
v pořádku. Věříme, že i když jste
nádobu obdrželi zdarma, tak se
k ní budete chovat, jako byste si jí

Sdělení
všem majitelům psů
Město Kojetín nabízí
každému
majiteli
psa, který
má zaplacený místní
poplatek za
psa, k bezplatnému
o d b ě r u
sáčky na
psí exkrementy. V případě zájmu
Vám budou vydány na Městském
úřadě v Kojetíně u Jiřiny Látalové,
dveře č. 112.
Děkujeme, že pomáháte udržovat
čistotu ve městě.
Hana Večeřová
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pořídili za cenu obvyklou, to je cca
1.500 Kč. Z těchto důvodů připomínáme, že do nádoby patří pouze

odpady, které jsou vyjmenované na
nálepce nádoby a v žádném případě sem nepatří horký popel, případně další nevhodné odpady.
Vzhledem k tomu, že se nás často
ptáte, kdy se nádoby vyváží, přikládáme opětovně Harmonogram
svozu bio nádob, který je v roce
2015 - vždy v sudý týden jedenkrát za čtrnáct dnů.
Harmonogram svozu komunálního
odpadu zůstal stejný (liché týdny)!.
Eliška Izsová
MěÚ Kojetín

den svozu
pondělí

místo svozu (ulice, náměstí, místní část)
Kovalovice, Popůvky

úterý

Svatopluka Čecha, Komenského náměstí, Masarykovo
náměstí, náměstí Dr. E. Beneše, Růžová, Pořadí,
náměstí Míru, Palackého, Tržní náměstí, Zahradní,
Podvalí (rozdvojení u Přerovské), Přerovská, Závodí,
Mlýnská, Polní (mezi Sladovní a Jana Peštuky),
Sladovní (mezi Vyškovskou a Družstevní), náměstí
Svobody, Tvorovská, Stan. Masara, Bří Šmejdovců,
Stružní, Padlých hrdinů a sídliště SEVER.

středa

Křenovská, Hanusíkova, Vyškovská, Tyršova, náměstí
Republiky, 6. Května, Nádražní (mezi Kuzníkovou
a nádražím), Havlíčkova, Kuzníkova a sídliště JIH.

čtvrtek

Kroměřížská, Blanská, Ztracená, Podvalí, Olomoucká,
Husova, Příční, Polní (mezi Sladovní a Olomouckou),
Sadová, Sladovní (mezi Polní a Olomouckou), Nádražní
(mezi Kuzníkovou a Kroměřížskou), Rumunská,
Dvořákova, Chytilova, Čsl. legií, Jiráskova, Marie
Gardavské a Dudíkova.

Honební společenstvo
Morava Kojetín

SLEDUJTE

oznamuje svým členům

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
VE MĚSTE NA:
www.kojetin.cz

výplatU
nájemného
dle usnesení
Valné hromady v termínu
sobota 30. května 2015
v době od 9 do 11 hodin
na střelnici MS Kojetín.
Výbor
Honebního společenstva
Morava Kojetín

DISKUZE, NÁMĚTY
A PODNĚTY NA
FACEBOOKOVSKÝCH
STRÁNKÁCH:
KOJETÍNSKÉ
NOVOTY
kulturní
novinky a akce
(MěKS, knihovna, VIC,
muzeum) na:
www.mekskojetin.cz
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Třetí ročník běhu Hanácká kojetínská desítka
Již potřetí se postaví běžci a běžkyně na start běhu na 10 km a to v neděli 24. května 2015 v 11.00 hodin
v loděnici v Kojetíně, registrace od
9.30 hodin. Od 10 hodin si můžete
zaběhnout jen tak pro radost z pohybu v rámci kondičních běhů.
Zatímco při premiéře v roce 2013
byla účast 50 běžců, z nich z  Kojetína a mikroregionu Střední Haná bylo
dvanáct. Loni už hlavní závod běželo 66 běžců z toho „našich“ Hanáků
a Hanaček bylo 16. Loňského běhu
se zúčastnil i Jiří Březina z Přerova,
ročník nar.1939, který má na svém
kontě úctyhodných více než 600
maratonských běhů.
Všech 10 kategorií mělo plné zastoupení na stupních vítězů. Letos
přibyly dvě motivační kategorie pro
nejmladší muže i ženy do 23 let.
Jako vždy budou vyhodnoceni tři
„nérychléši“ Hanáci a Hanačky v absolutním čase bez rozdílu kategorií.
Trať je vedena příjemným prostředím ve stínu a hodně u vody kolem
Moravy, Špalírem a okolo rybníka Na
Hrázi, kolem stadiónu k mostu Dr.

Šíleného.
Běží se dvě
kolečka.
Start a cíl je
na loděnici.
Běží se za
každého počasí.
V cíli čeká
závodníky
mj. diplom
a
tradiční
pohoštění:
hanácké koláčky a vdolky na doplnění energie.
A kdo běžel nejrychleji?
1. ročník - 2013
muži: Tomáš Steiner – VSK Univerzita Brno – 33:16,
ženy: Šárka Krčková – TJ Liga stovkařů Olomouc – 42:18,
Hanáci: Pavel Ernst – Kojetín –
41:56,
Hanačky: Lucie Zlámalová – Kojetín
– 53:57,
Děti 1 km: – Barbora Davidíková –

05:29,
Děti  3 km:  Jirka Minařík – 16:18,
2. ročník - 2014
muži: Tomáš Steiner – AK Drnovice
– 33:02,
ženy: Jarmila Palíšková   – SK SALIX Grymov – 43:47,
Hanáci: Jan Matoušek – Kojetín –
41:33,
Hanačky: Blanka Hönigová   – Kojetín – 52:11,
Děti 1 km: Gabriela Sasová  – 04:43,   
Děti 3 km: Daniela Malá – 14:02.
Potěšitelné je, že po Kojetíně a okolí
trénuje stále více běžců a náš běh
je třeba možností otestovat si formu
třeba před Olomouckým půlmaratónem, který se běží 20. června 2015.
Propozice a informace o běhu jsou
na webu: www.stmsvs.cz.
Běh se koná za podpory Města Kojetína a dalších sponzorů.
za dobrovolné pořadatele zve
Jaroslav Bělka

Městská policie Kojetín informuje
Městská policie v souvislosti se
začínající cyklistickou sezónou
upozorňuje občany na povinnosti cyklistů které jsou stanoveny
v § 57 a v § 58 zák. č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Zde je mimo jiné stanoveno, že na
vozovce se na jízdním kole jezdí
při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni
chodci, smí se jet po pravé krajnici. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě
za sebou. Cyklista mladší 18 let
je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle
zvláštního právního předpisu a mít

ji nasazenou a řádně připevněnou
na hlavě. Dítě mladší 10 let smí na
silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci
jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí
pro jízdu na chodníku, cyklistické
stezce a v obytné a pěší zóně. Na
jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými
opěrami pro nohy, smí osoba starší
15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše
dvě děti mladší 10 let v přívěsném
vozíku určeném pro přepravu dětí,
který splňuje technické podmínky

stanovené zvláštním předpisem,
nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací
tyčí. Cyklista nesmí jet bez držení
řídítek, držet se jiného vozidla, vést
za jízdy druhé jízdní kolo, ruční
vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit
předměty, které by znesnadňovaly
řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí
mít cyklista nohy na šlapadlech.
Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen
světlomet s bílým světlem svítícím
dopředu a zadní svítilnu se světlem
červené barvy nebo přerušovaným
světlem červené barvy. Je-li vozov-
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Městská policie Kojetín informuje
ka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou
za světlomet svítilnu bílé barvy
s přerušovaným světlem. K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má
na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co
nejblíže k bočním obrysům vozíku
a je spojen s jízdním kolem pevným
spojovacím zařízením. Zakrývá-li
přívěsný vozík nebo jeho náklad
za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola,
musí být přívěsný vozík opatřen
vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném

vozíku přepravovány děti, musí
být přívěsný vozík označen žlutým
nebo oranžovým praporkem nebo
štítkem o rozměru 300 x 300 mm
vztyčeným ve výšce 1200–1600
mm nad úrovní vozovky.
Vyhláška Ministerstva dopravy
a spojů č. 341/2002Sb. příloha
č. 13 stanoví technické požadavky
na jízdní kola, kde je mimo jiné uvedeno, že jízdní kolo musí být vybaveno dvěma na sobě nezávislými
účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdového účinku;
jízdní kola pro děti předškolního
věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí

být vybavena přední brzdou, volné
konce trubky řidítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.), zadní odrazkou červené
barvy, přední odrazkou bílé barvy,
odrazkami oranžové barvy na obou
stranách šlapátek (pedálů), na paprscích předního nebo zadního
kola nebo obou kol nejméně jednou
boční odrazkou oranžové barvy na
každé straně kola. Výše uvedené
odrazky na jízdním kole mohou být
nahrazeny odrazovými materiály
umístěnými na oděvu či obuvi cyklisty.
Adrian Jiřík, velitel MP Kojetín

Policie ČR - Obvodní oddělení Kojetín informuje...
Preventivní akce
na Kojetínsku
a Tovačovsku
Vzhledem k několika případům krádeží vloupáním do vozidel, ke kterým
došlo v průběhu posledních tří měsíců na teritoriu města Kojetína a Tovačova, policisté obvodního oddělení
Policie ČR v Kojetíně v součinnosti
s policistkou oddělení tisku a prevence
provedli dne 15. dubna 2015 preventivní akci Auto není trezor zaměřenou
na kontrolu vozidel zaparkovaných
v Kojetíně a v Tovačově.
V průběhu akce bylo zkontrolováno
více než 300 zaparkovaných vozidel
a u více než osmdesáti vozidel bylo
zkontrolováno, zda nejsou v pátrání.
V průběhu akce nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. U několika vozidel bylo zjištěno, že jejich majitelé
zanechali viditelně v interieru vozidla
různé osobní věci, ale i cenné předměty, a to kabelky, kufříky, mobilní
telefony apod. Policisté informovali
řidiče vozidel tím, že jim za stěračem
zanechali letáček s upozorněním.
Vozidlo se nedá zabezpečit na 100%,

6

ale menší stupeň rizika krádeže vozu
nebo věcí z vozidla  a s tím související, často velmi nákladnou opravu poškozeného vozidla, můžete ovlivnit
vhodnými preventivními opatřeními.
Doporučujeme:
- pokud je to možné, parkujte v garáži
nebo na hlídaném parkovišti, naopak
nikdy neparkujte na opuštěných místech,
– v nočních hodinách parkujte vozidlo na přehledných místech co nejblíže veřejnému osvětlení,
– nikdy nenechávejte malé děti ve
vozidle samotné, i když odcházíte jen
na malou chvilku,
– nikdy nenechávejte klíče v zapalování a vždy vozidlo zamykejte,
i když odcházíte jen na malou chvíli,
– nezanechávejte osobní a cenné
předměty ve vozidle (kde nic není,
ani zloděj neuspěje),
– nepokládejte volně peněženku
nebo klíče na kapotu vozidla,
– když nakládáte například nákup
nebo jiné věci do auta, dávejte pozor
na svoji kabelku, kufřík apod.,
– osobní doklady a doklady k vozidlu
neukládejte do palubní přihrádky,
– při odchodu od vozidla zkontrolujte,
zda jste řádně vozidlo zajistili, uzamkli
a nenechali otevřená okénka,
– zkontrolujte, zda jste uschovali
odnímatelný panel autorádia a navigační systém a ujistěte se, že zvenčí
nejsou žádné vaše osobní předměty
vidět, nejlépe je při opouštění vozidla
vezměte s sebou,
- zajímejte se o bezpečnější systém
ochrany vozidla, využijte mechanic-

kých zábranných prostředků a elektronických zařízení (zamykání řadicí
páky, prostorová čidla, uzamykatelné
tyče na volant, imobilizéry, elektronické čipy, pískování skel, nalepení
bezpečnostních folií na okna vozu,
sirény, čidla reagujících na zásah do
prostoru nebo na změnu polohy vozidla, označení jednotlivých dílů auta
speciálními prostředky, které jsou viditelné pouze při dopadu UV světla
apod.).
Pokud zjistíte, že vám z vozidla byly
odcizeny věci nebo byl vůz odcizen
či poškozen, vše oznamte Policii
České republiky na linku 158, nebo
přímo na služebnu v místě, kde
k vloupání či krádeži došlo. Nikdy
s vykradeným vozidlem nemanipulujte, mohli byste zničit stopy
zanechané pachatelem! Nebuďte
lhostejní a pokud vidíte podezřelou
osobu pohybující se mezi zaparkovanými vozidly, volejte Policii ČR.
Příště může být ohrožen váš majetek
a něčí pomoc vám přijde vhod!
Martina Schrammová
vedoucí obvodního oddělení Kojetín
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Pozvání na letošní první svezení zvláštními
vlaky po jubilující trati
do Tovačova
V letošním roce je tomu rovných
120 let, co se poprvé rozjely vlaky
po lokální dráze z Kojetína do Tovačova. Zatímco v Kojetíně se vlaky
staly součástí všedního života už
v roce 1869 a přinesly městu největší průmyslový a ekonomický
rozvoj v jeho historii, město Tovačov se i přes úpěnlivé snahy dočkalo výstavby dráhy až o čtvrtstoletí později. Stalo se tak díky vlivu
bratrů Davida a Viléma Guttmannových, velkoprůmyslníků a majitelů
hnědouhelných dolů na Ostravsku,
kteří potřebovali usnadnit a urychlit
návozu uhlí z Ostravska do vlastního cukrovaru v Tovačově-Anníně.
Protože by ale stavba dráhy v původně zamýšleném směru z Tovačova přes Troubky do Přerova
znamenala trojí přemostění tehdy
ještě nezregulovaných řek Moravy
a Bečvy, byla dráha nakonec postavena v pro osobní dopravu poněkud nešťastném směru z Kojetína,

První osobní vlak v Tovačově
1. září 1895

kde se napojila na již existující dráhu Brno – Přerov. První slavnostní
vlak z Kojetína do Tovačova dorazil
1. září 1895, pravidelný provoz byl
zahájen 1. října a už následujícího
roku bylo po trati přepraveno přes
3000 vozových zásilek nákladu!
Intenzivní nákladní doprava trati vládla po celé další století, až
v polovině 90. let 20. století začala
prudce klesat. Osobní vlaky tu však
hrály vždy jen podružnou roli, až se
v červnu 1981 vydaly na svou cestu
z Kojetína do Tovačova naposledy.
Těžištěm současného provozu na
trati je odvoz štěrku těženého v oblasti Skašovských jezer z Lobodic
do Kojetína a odtud dále do úložiště v Polance nad Odrou; po stránce
objemu jde přibližně opět o 3000
ložených vozů ročně. Vzácněji se
nakládají kusové vozové zásilky
také na vlečce závodu SKANSKA
v Lobodicích a loni se poprvé po
dvanáctileté odmlce nakládalo také
na vlečce bývalé Prefy (dnes Goldbeck) v Tovačově. Od roku 2007 se
ale příležitostně opět můžete do Tovačova svézt osobními vlaky, které
na trať (ať už přímo či za spolupráce s Českými drahami) vypravuje
občanské sdružení Kroměřížská
dráha. Za dosavadních osm let působení na trati zde sdružení odjezdilo 51 provozních dní, přičemž šlo
v součtu o více než 300 vypravených spojů.
A ani v letošním pro trať jubilejním
roce nehodlají členové spolku zahálet!
Proto mi touto cestou dovolte vás
všechny pozvat na naše první letošní jízdy:

Letošní první zvláštní vlaky se
na svou pouť po jinak osiřelých
kolejích až do Tovačova vydají
o víkendu 30 a 31. května 2015. Důvodem vypravení vlaků je v sobotu
30. května 2015 konání oblíbené
modelářské výstavy Plastic People
of Tovačov (od 9. do 15. hodiny ve
sportovní hale nedaleko tovačovského nádraží, více informací na
www.plasticpeopleoftovacov.wbs.
cz ), v neděli 31. května 2015 pak
bude zejména pro děti připraven na
zámecké zahradě program k oslavě nadcházejícího Dne dětí (více
informací na www.tovacov.cz).

Zvláštní vlaky tentokráte zajistí
vzorně do původní podoby z roku
1968 renovovaný motorový vůz
„Krokodýl“ brněnského spolku
Hrbatá Máňa, který jste už mohli
na tovačovské trati potkat v roce
2009.
Jízdné ve vlaku je stejné jako
v uplynulých osmi letech, tedy
50 Kč za zpáteční jízdenku pro
dospělého, nebo 30 Kč pro dítě
od patnácti do osmnácti let. Vzhledem k omezené kapacitě vlaku
vám tentokráte nemůžeme přislíbit
dostatečnou kapacitu pro přepravu
kočárků, přesto ale věříme, že se
nějak vejdete ;-)
Předběžný jízdní řád vlaků připojujeme, ale protože uzávěrka tohoto
čísla KZ byla ve velkém předstihu
před samotnou přípravou akce, je
ještě možné, že se bude konečný
jízdní řád od přiloženého v detailech lišit. Proto vám doporučujeme
si před jízdou ještě časy odjezdu
vybraného spoje ověřit na našich
stránkách www.prototypy.cz/tovacovka, nebo na plakátech vyvěšených po městě.
Za Kroměřížskou dráhu, o. s.
Rostislav Kolmačka
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Došlo do redakce
Také v Olomouckém
kraji se školí
starostové obcí

v případě mimořádné události
občanům pomohou nejen hasiči,
ale i orgány jejich obce. Obcím
vyplývají povinnosti a úkoly podle
zákona o integrovaném záchranném
systému (z. č. 239/2000 Sb.)
Ve všech krajích v České repuba
obce
se, stejně jako složky intelice se v těchto dnech školí stagrovaného
záchranného systému,
rostové obcí a ani Olomoucký kraj
podílí
na
provádění
záchranných
není výjimkou. V rámci některých
a
likvidačních
pracích
a na ochraobcí s rozšířenou působností už
ně
obyvatelstva.
školení proběhlo (Prostějov, Konice, Hranice, Lipník nad Bečvou Do kompetencí a povinností obce
a Jeseník), další budou pokračo- při řešení mimořádné události
spadá:
vat v následujících dnech.
Školení probíhá v souladu s Kon-   Již při přípravě na mimořádnou
cepcí vzdělávání v oblasti krizové- událost hraje obec velmi důležiho řízení, schválenou usnesením tou roli. Podílí se na tvorbě tzv.
Bezpečnostní rady státu a je za- havarijního plánu kraje tím, že
měřeno na přípravu na mimořád- hasičům, kteří jsou zpracovatené události, krizové situace a je- li, poskytuje potřebné informace
a podklady. Obecní úřad seznajich řešení.
„Toto školení probíhá v Olomouc- muje také všechny fyzické a právkém kraji každým rokem a je ur- nické osoby v obci s charakterem
čeno všem starostům 399 obcí možného ohrožení a připravenými
a měst v našem kraji, kteří budou záchrannými a likvidačními prav následujících čtyřech letech ve cemi a s tím spojenou ochrannou
funkčním období. Letošní rok je obyvatelstva. To v praxi znamená,
typický tím, že se v některých že pokud žijete nebo podnikáte
obcích po komunálních volbách v blízkosti například velké chemicvyměnilo vedení a starostové tak ké továrny, ze strany obce byste
absolvují školení poprvé,“ sdělil měli získat informace o tom, jaká
náměstek krajského ředitele HZS rizika jsou s tím spojená a jak se
Olomouckého kraje pro prevenci a zachovat v případě havárie nebo
civilní nouzové plánování plk. Ing. úniku chemikálií. Stejně tak se dozvíte například to, jestli se vaše
Václav Hrubý.
V rámci školení se starostové, obydlí nachází v zátopové oblasti
případně jejich zástupci, dozví dů- apod.
ležité informace například o bez-    Obec se také musí systemapečnostním systému a zákonných ticky věnovat přípravě obyvatelnormách ČR, řešení mimořádných stva na mimořádnou událost.
událostí, o spolupráci v rámci inte- To znamená, šířit mezi lidmi osvěgrovaného záchranného systému, tu co udělat, pokud k mimořádné
krizovém řízení nebo hospodář- události dojde, jaké jsou prvky seských opatřeních pro krizové sta- beochrany a jak má probíhat vzávy. Nechybí ani pro mnohé obce jemná pomoc mezi občany. Obce
důležitá otázka finančního zabez- k tomuto účelu využívají například
pečení k pokrytí prvotních nákla- informační letáky, které občané
dů a nezbytných opatření přijatých dostávají do schránek, informace
v rámci řešení krizové situace,   se objevují také v místních periodinapř. nouzového ubytování a stra- kách nebo na webových stránkách
vování evakuovaných osob, ná- obcí.
hradní dodávky pitné vody, elek-  Co mnohé možná překvapí, obec
třiny apod. Jednotlivá témata na má svůj podíl i na provádění záškolení přednáší zástupci složek chranných a likvidačních praintegrovaného záchranného sys- cí. Samozřejmě, že koordinaci
tému, pracovníci Krajského úřadu záchranných a likvidačních prací
Olomouckého kraje a pracovníci v místě nasazení složek IZS prokrizového řízení obcí s rozšířenou vádí velitel zásahu, což je nejčastěji příslušník HZS ČR. Obec je
působností.
Starostové si musí uvědomit, že ale zřizovatelem jednotek sborů
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dobrovolných hasičů obcí a tyto
jednotky také spravuje. Starosta
také odpovídá za jejich vybavení,
akceschopnost apod. Podle zákona je starosta v případě mimořádné události oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí
osobní nebo věcné pomoci.
 Další velkou kapitolou spadající
do kompetencí obecního úřadu
je ochrana obyvatelstva. Sem
spadá varování obyvatelstva pomocí sirén, bezprostředně po varovném signálu (kolísavý tón v trvání 140 s) následuje tzv. tísňová
informace, ze které se obyvatelé
obce dozvědí o bezprostředním
nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a co mají
obyvatelé provést k ochraně svého života, zdraví, zvířat a majetku. Starosta obce může také po
dohodě s velitelem zásahu nebo
starostou obce s rozšířenou působností nařídit evakuaci. Tu pak
zajistí pracovní skupina obecního
úřadu ve spolupráci s HZS ČR.
Ta má na starost průběh evakuace, koordinaci přepravy, včetně
využití dopravních prostředků, až
po přesun do evakuačních a přijímacích středisek. Obecní úřad
a starosta obce souběžně s evakuací také organizuje činnosti obce
v podmínkách nouzového přežití
obyvatel. To znamená, ubytování,
zásobování základními potravinami a vodou, nouzové dodávky
energií, ale i vyplácení důchodů,
sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti apod.
To, že dobře proškolení starostové
mnohem lépe zvládají reakci na
mimořádné události, součinnost
se složkami IZS při takové mimořádné události i organizaci činnosti
krizových štábů obcí, předvedli již
mnohokrát v poslední době, například při řešení povodní (poslední
povodně zasáhly Olomoucký kraj
v květnu 2014). Poslední roky se
je daří zvládat bez větších ztrát na
životech i zdraví. A to je ta nejlepší
odměna za pravidelnou a cílenou
odbornou přípravu.
Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039
mobil: 725 490 377
e-mail: vladimira.hacsikova@hzsol.cz
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Došlo do redakce
Poděkování za radost
a naději
Děti jsou největším bohatstvím
a nadějí každého národa. Proto
věnovat jim péči, lásku a trpělivost
od malého semínka, aby rostly do
krásy a užitku, je velká zásluha
všech, kteří tak činí. Samozřejmě,
že první a nejdůležitější v životě dítěte je máma a táta, neboť rodina
je základem každé fungující společnosti. Ale časem rodiče své děti
s důvěrou předávají do péče, a rozvíjení jejich schopnost přenechají
povolaným, a především ochotným
pečovatelům.
Toho jsme byli svědky v úterý
21. dubna 2015 v 17 hodin, kdy se
konala Sokolská akademie. Celý
program měl nádhernou koncepci,
která předvedla, jak radostně, ba
šťastně, se naše děti rozvíjejí do
krásy zdravého a užitečného života. Člověk stejně jako květina, je-li
o něj pečováno trpělivě a s láskou,
rozvine se a stane se stromem, uži-

Setkání se seniory
v Křenovicích
V úterý 7. dubna 2015 zorganizovala Obec Křenovice v místním
kulturním domě Setkání seniorů.
Na setkání vystoupily děti z Mateřské a základní školy Křenovice
a děti z Malého dechového orchestru ZUŠ Kojetín. Děti předvedly svým babičkám a dědům
část svého umění, které získaly
v místní základní a mateřské škole.
Nejprve vystupovaly děti z mateřské školky se svým pásmem, pak
děti z 1. až 5. ročníku školy. Zpestřením byla módní přehlídka přímo
mezi pozvanými hosty v hledišti.
Naše mladé modelky předvedly

tečným pro své okolí. Celou hodinu z jeviště v Sokolovně zářila na
nás síla radosti ze života, která nás
diváky spontánně vyzývala k mohutnému a opakovanému potlesku. Kéž vám, milé děti, tato radost
z bytí zůstane, abyste toto skutečné
bohatství života, tedy radost a lásku, mohly předávat časem samy,
až dospějete, a stanete se plnohodnotnými členy našeho národa. Již
v Bibli, knize knih, je psáno: „Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království.“
Z celého srdce děkujeme všem
z TJ Sokol Kojetín, kteří obětovali své síly a svůj drahocenný čas,
svou lásku a trpělivost, ve službě
těmto nejmenším. Děkujeme všem
cvičitelům a organizátorům, ale především cvičencům, kteří nám svým
vystoupením přinesli tolik radostné
naděje. Věříme, že budou naše
město takto skvěle reprezentovat
i na celorepublikové přehlídce cvičení v Hradci Králové, kam úspěšně postoupili. Všem upřímný dík.
Olga Malá
důvtipné vzory především klobouků pro různé příležitosti, přidali se
i kluci. Samozřejmě se děvčata
prezentovala i v šatech svatebních,
v mnohém se blížily návrhům Blanky Matragi. Na pódiu se pak vystřídala naše škola s hudebním souborem Malého dechového orchestru
ze Základní umělecké školy Kojetín.
Při jeho produkci si měli možnost
zájemci zazpívat, někteří si také
v rytmu lidových písní zatancovali.
Je potěšitelné, že v souboru účinkovali tři mladí muzikanti z naší obce.
Na závěr byla losována tombola.
Setkání bylo hodnoceno účastníky
jako velmi zdařilé. O průběh akce,
včetně občerstvení, se staralo
s velkou pečlivostí vedení obce.
Jan Hrušák

English Corner
Continuing with famous Czech people, this month I will write about
Tomáš Baťa (Sr.). Even though
he never lived in the USA, he
spent 6 months there in 1904 studying production methods. Some
of the things he learned in the USA
he later implemented in his shoe
factory in Zlin. Tomáš Baťa was
born in Zlin in 1876. He was born
into a family of shoemakers. The
first mention of a shoemaker by
the name of Baťa is from 1667. It
should be no surprise that Tomáš
found success in making shoes.
However, success did not come
so easily. After his first year of working as a shoemaker, he almost
went bankrupt. Through hard
work and determination he avoided bankruptcy and started on the
road to success. By 1918, thanks
to a contract for army boots, Baťa
had hundreds of employees and
was producing 6,000 pairs of shoes a day. Baťa decided his next
step was to start selling his shoes
internationally. He also decided to
build workshops in the countries
where the shoes were sold. By
the mid 1920s Baťa was in more
than 5 foreign countries and had
more than 5,000 employees. Baťa
was known for treating his employees well. In Zlin he built houses,
schools, shopping centers and
hospitals for his workers. He wanted them to have everything they
needed to work efficiently and
enthusiastically.
In 1932 (at 56 years old) Tomáš
Baťa tragically died in a plane
crash only a short distance from
his factory in Zlin.
even though (i:vn ðəu) – i když
implement (implimənt) – provést
first mention (fə:st menʃn)
– první zmínka
go bankrupt (gəu bӕnkrapt )
– zkrachovat
determination (di,tə:mi‘neiʃn)
– odhodlanost
workshop (wə:kʃop) – dílna
efficiently (i‘fiʃntli) – účelně
enthusiastically (in,θju:zi‘ӕstikli)
– nadšeně
Jay Davis
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Došlo do redakce
„Fenomén Bruno
Gröning - Po stopách
zázračného léčitele“
v Kroměříži
Film o třech dílech (každý cca 95 minut) se dvěma přestávkami. Na jaře
1949 proudily tisíce lidí do vestfálského Herfordu. Na podzim téhož roku přicházelo až 30.000 lidí
denně na rosenheimský Traberhof.
A dělo se něco nepochopitelného
– nespočetní nemocní byli uzdrave-

ni. Chromí
mohli jít,
slepí opět
vidět.
K uzdrav e n í m
dochází
v
Kruhu přátel
B r u n o
Gröninga
i
dnes.
L i d é
mimo jiné
zažívají

osvobození z nevyléčitelných chorob, či z psychických a tělesných
závislostí. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Promítání v Kroměříži – Dům kultury, Loutkový sál, Tovačovského
2828 v těchto termínech: 10. května, 7. června, 6. září 2015 vždy od
13 do 19 hodin (2 přestávky).
Rezervace na tel.: +420 737 850
409, vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány.
Další informace obdržíte na internetu: http://www.bruno-groening.
org/tsch/film/defaultfilm.htm.

Anketa
Studenti Gymnázia Kojetín se v květnové anketě soustředili
na právě probíhající revitalizaci Masarykova náměstí v Kojetíně a ptali se na
následující otázky:
1) Jaký je tvůj názor na zahájení revitalizace náměstí v Kojetíně?
2) Vyhovuje ti nově vybudovaná autobusová zastávka?
3) Jaké změny na náměstí bys doporučil(a)?
Anna Ossosová, Tovačov
1) Myslím, že je
to dobrý krok,
změna je tu určitě na místě.
2) Zastávka není
úplně
ideální.
Vzhledem k počtu lidí, kteří denně čekají na spoj,
je příliš malá.
3) Uvítala bych více obchodů, například s textilem.
Jan Matoušek, Kojetín
1) Je naprosto očividné, že
byl projekt zhotoven ve velmi
krátkém
čase
a nebyly doladěny
všechny
detaily. Většina
měst se snaží
odklonit provoz
z města, jen z kojetínského náměstí
se stává velké parkoviště.
2) Se zastávkou zatím nemám problém.
3) Odstranil bych většinu parkovišť
a ponechal zde jen nutné minimum,
přidal bych více zeleně a nějaký prostor bych vyhradil k pořádání trhů.
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Pavel Němec, Obědkovice
1) Myslím, že je
to dobrý nápad,
protože to náměstí
potřebovalo. Podle dosavadních změn
si myslím, že náměstí bude vypadat pěkně.
2) Zastávka mi vůbec nevyhovuje.
Je hodně malá a pohodlně si tam
sednou maximálně dva až tři lidé
a navíc je průsvitná, takže tam nebude stín a v létě tam bude k nevydržení, protože tam bude větší
horko než mimo zastávku.
3) Doporučil bych tam udělat nějaký
přístřešek, kde by se dalo sednout
a schovat se v létě před sluncem.
Eva Hejdová, Čelčice
1) Myslím si, že
to bude určitě
příjemná změna.
2) Ne. Upřímně
si myslím, že ta
předchozí byla
mnohem lepší.
Nejenže
byla
větší, ale také
v ní byl v létě stín, což u této nehrozí.
3) Přidala bych tam více zeleně.

Slávek Ruman, Kojetín
1) Myslím si, že
se
revitalizace
náměstí
měla
rozdělit na sekce
a upravovat po
sekcích, usnadnilo by to celkový
pohyb
chodců
a vozidel.
2) Nově zrekonstruovaná zastávka je velice malá a navíc není nijak zastíněná, což znamená, že při
vysokých letních teplotách bude na
zastávce k nevydržení. Problém by
mohli mít občané vyššího věku, jelikož by se jim při čekání na autobus
mohlo udělat nevolno.
3) Myslím si, že náměstí jako celek bude mít velice malou zelenou
plochu. Určitě by to chtělo pokácet
smrk u bývalé kašny, jelikož není ve
středu náměstí a celkově na novém
náměstí nebude vhodně umístěn.

Anketu připravily
Zuzana Lodlová
a Tereza Kurfürstová
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Mateřská škola Kojetín
Duben
v mateřské škole
První dubnové slunečné dny vylákaly děti na školní zahradu. Letos
poprvé si zde budou moci vypěstovat ovoce a zeleninu. Pro tento účel
byly pořízeny nové truhlíky, konvičky a hrábě. Děti se už těší, jak se
z nich stanou malí zahradníci.

Ve čtvrtek 2. dubna 2015 proběhl
zápis do mateřské školy. Rodiče
s dětmi si mohli prohlédnout prostory mateřské školy, velikonoční výstavku, ve třídě Pastelek pro
ně byla připravena výtvarná dílna
a také dárky pro děti.

V pátek 10. dubna 2015 navštívily děti z Rybiček hospodářství
u manželů Gardavských, aby se
podívaly, jaká zvířata se dají chovat
na dvorku, kde a jak bydlí, čím se
živí a jaká jsou jejich mláďata. Děkujeme za milé přijetí, poučné a příjemně strávené dopoledne.
Tento měsíc přijelo do naší školy
Divadlo Plyšového medvídka s pohádkou „Pozor, zebra!“. Jak by se
mohlo podle názvu zdát, nešlo o zebru čtyřnohou, ale o tu nakreslenou
na silnici, která znázorňuje přechod
pro chodce. Pohádka o dopravní
výchově poučila děti o pravidlech
silničního provozu, seznámila je
s některými dopravními značkami.

A co se naučily děti teoreticky, to si
mohly vyzkoušet 28. dubna 2015
na dopravním hřišti v Kroměříži,
kde drandily na koloběžkách a ti
zdatnější na kolech a učily se řešit
dopravní situace v praxi.
Jako každý měsíc si přišel s dětmi
popovídat Kašpárek, který je odměnil pohádkou v podání paní učitelek.
Některé děti navštívily keramickou
dílnu DDM Kojetín, kde tentokrát
vyráběly dárky pro své maminky. Ty
jim předají na blížící se květnové besídce ke Dni maminek.

V květnu nás také čeká výlet do
ZOO a účast na výukovém programu DDM s názvem Stříbrná studánka.                           vedení MŠ
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Projekty na naší škole
ve školním roce
2014-2015
I v letošním školním roce se naše
škola zapojila do několika projektů,
které jsou především určeny žákům
k zajímavějšímu a přitažlivějšímu
plnění povinné školní docházky
a k profesnímu růstu pedagogických pracovníků.
Ke zlepšení moderní výuky přispěl
projekt umožňující nákup tabletů
pro vyučující, v tomto projektu jsme

Týden zdraví
27. 4. - 30. 4. 2015
Na konec měsíce dubna (letos od
27. do 30. dubna 2015) pravidelně zařazujeme Týden zdraví. Žáci
naší školy tuto tradici už velmi dobře znají, ale protože „zdraví“ je velmi široký pojem, očekávají vždy, co
pro ně v tomto týdnu po domluvě
s třídními učitelkami, učiteli a vyučujícími připravíme. Při našich aktivitách nám významně pomáhají
i další organizace, letos Česká
pojišťovna, DDM Kojetín, HZS Kojetín, Národní síť podpory zdraví
Přerov a OSPOD Přerov.
V letošním školním roce jsme se
zaměřili na tyto oblasti: prevence
úrazů dětí, zdravý životní styl, první pomoc, protipožární prevence
a ochrana člověka za mimořádných
událostí, plnění programu Zdravé zuby, environmentální výchova
a právní vědomí. Tato témata byla
po celý týden i náplní hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu, tělesné a občanské výchovy a výchovy
ke zdraví.
V pondělí se žáci 4. – 9. ročníku
zúčastnili výukovému programu,
který pro ně připravil DDM. V úte-

Vynášení Mořeny
Neseme Mořenu
pěkně přistrojenú, neseme Mořocha rovnou do potoka.
Mořenu nesem s velikým nosem,
do vody ji dáme, jaro přivítáme!
Po letošní mírné zimně se posled-
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partnery společnosti Educocentrum
Krnov, projekt je hrazen z finančních prostředků EU.
K řešení problémů spojených s rizikovým chováním přispívá projekt
Promluvme si s počítačem, který je
zaměřen na problémy kyberšikany,
problémového využívání sociálních
sítí apod. Projekt je hrazen z finančních zdrojů Olomouckého kraje.
Projekt Objevujeme Evropu a svět
má přispět k lepší orientaci dějin,
zvyků, tradic, zeměpisné orientace,
posílení myšlenek olympijských her  
a hry fair-play, vzájemné tolerance.  

Žáci mají  možnost navštívit některý
sousední stát.
Podali jsme také projekt na lepší
zabezpečení školní budovy, konkrétně zajištění bezpečnosti v době
provozu školní družiny.
Zapojíme se do projektu vypsaného
MŠMT, který bude hrazen jednak
ze státního rozpočtu, ale hlavně
z prostředků EU a je zaměřen na
zkvalitnění výuky zejména čtenářské gramotnosti, jazykové  přípravy
a přispívá k rozvoji přírodních věd.
Olga Odehnalová
ředitelka školy

rý přišli členové HZS s výukovým
programem za žáky 2. a 6. ročníku.
Jejich poutavé povídání o nebezpečí požáru, zásadách první pomoci
i ukázky výstroje a techniky zaujmou žáky vždy. Se svým programem prevence proti úrazům přišli
za našimi žáky pracovnice České
pojišťovny.
Ve středu besedovali s paní Stojanovou z NSPZ žáci 1. i 2. stupně
o zdravém životním stylu a kouření
jako závislosti a jeho vlivu na lidské
zdraví.
Ve čtvrtek si kurátorka Vlasta Janů
připravila pro žáky 6. ročníku přednášku Právní vědomí.
Všichni žáci pak prověřili své znalosti z oblasti Ochrany člověka za
mimořádných událostí při pobytu
v přírodě s plněním úkolů.
Všechny aktivity v tomto týdnu vy-

cházely z projektu Zdravá škola
a rozvíjely kompetence žáků obsažené v našem školním vzdělávacím
programu Škola pro všechny.
Mladším dětem se nejvíc líbil znovu
zařazený Barevný týden. Třídy na
1. stupni každý den soutěžily, kolik
částí oblečení dané barvy na sobě
děti mají.

ní den v březnu sešli v jarně vyzdobeném vestibulu žáci Základní
školy Svatopluka Čecha a loučili
se s „paní Zimou“. Morana se nám
smála, protože za okny se začal
snášet z nebe sníh. Zima se vrátila, ukázala, že se své vlády ještě
nevzdává. I přesto jsme zazpívali,
zarecitovali, zatančili naše připravené pásmo všech tříd I. stupně.

Dohodli jsme se, že hned, jak se
ukáže sluníčko, po vzoru našich
dávných předchůdců z keltských
dob, vyneseme Zimu z města.  A tak jsme se ve slunný pátek
10. dubna opět setkali u naší školy,
a Zimu v podobě Morany (také
Morena, Mořena) vyprovodili přes
město, směrem k mlýnu, kolem
rybníku k mostu, který vede přes

Miluše Štefanová
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Struhu. Vhodili jsme ji do vody,
naposledy zamávali, a tak nastalo
pro všechny „naše“ opravdové jaro.
Sluníčko nás hladilo po vlasech, po
tvářích, příroda voněla, krásně bílé
labutě připlavaly ke břehu rybníka
a nechaly se obdivovat. Byl krásný
jarní den a školní akce se nám vydařila.
Poděkování patří všem v naší škole.

Základní škola nám. Míru Kojetín
Učení mimo lavice
V měsíci únoru jsme si s žáky
5. A a 5. B cestou do divadla ve Zlíně udělali zastávku na zajímavém
místě nedaleko Kroměříže. V obci
Rymice se totiž nachází hanácký
skanzen. Tvoří ho několik původních chalup s doškovými střechami
a vnitřním zařízením, které používali naši předkové v posledních
dvou staletích.
Pro děti to byla vlastně názorná
výuka dějepisu - mohly si totiž život a zvyky našich předků na Hané
docela dobře představit. Když procházely malými, prostě vybavenými světničkami bez samozřejmých
vymožeností dnešní doby a poslouchaly o tom, co bylo pro naše
předky důležité, ocitly se alespoň
na chvíli v úplně jiném světě a byly
docela překvapené, jak tehdy lidě
žili. Viděli jsme také větrný mlýn
a ve tvrzi, kdysi patřící Albrechtovi
z Valdštejna, jsme prošli expozici
o větrném mlynářství.
Krásný zimní den s bílým sněhem
křupajícím pod nohama a modrou
oblohou udělal setkání s minulostí
ještě zajímavější.
Duben jsme si zpestřili jiným výletem, tentokrát o něco delším. Chtěli
jsme se dozvědět trochu víc o některých kapitolách z naší učebnice
přírodovědy – vesmíru a sluneční

soustavě. Vyjeli jsme si proto do
Brna. Planetárium na Kraví hoře
sice několik dětí už navštívilo, ale
i pro ně byl náš program zajímavý
a rozdílný od toho, který shlédli dříve.
První část našeho programu, unikátní procházka příběhem sluneční
soustavy, se konala v exploatoriu.
Během ní průvodce děti seznámil
s moderním pohledem na okolí naší
planety. Mohly se dotknout meteoritu starého přibližně milión let
a s pomocí unikátní audiovizuální koule poznat z nadhledu nejen
Zemi, ale i řadu dalších planet.
Předvedenou sérii mechanických
exponátů, demonstrujících například různou tíži stejných předmětů
na různých tělesech ve vesmíru,
vliv odstředivé síly na tvary kosmických těles a model atmosfér
plynných planet, si pak děti samy
vyzkoušely a od této činnosti se jim

nechtělo vůbec odcházet. Při vyplňování pracovního listu si pak některé informace pro zopakování vyhledávaly na informačních panelech.
Po přestávce nás čekala snad ještě
zajímavější část programu – výpravné promítání v sále digitária. Série
speciálních projektorů v kombinaci s
desítkami počítačů dokáže vykouzlit
na projekční ploše o průměru sedmnáct metrů věrný model vesmíru.    
Položení v měkkých sedačkách
a ponořeni do tmy jsme užasle sledovali, jak vznikaly Slunce a planety
Sluneční soustavy, spatřili jsme místa, která prozkoumaly meziplanetární sondy. Putovali jsme nepředstavitelným žárem i mrazivými pustinami
vesmíru, blízkostí měsíců a planetek, prohlédli si povrch různých planet s krátery a sopkami i obrovské
planetární bouře.
Závěr pořadu tvořily pohledy z planety Země na souhvězdí noční oblohy. Dětem se  líbilo, že si teď každý
mohl na obloze najít obraz znamení
zvěrokruhu, ve kterém se narodil.
Zážitky z planetária byly tak intenzivní, že jsme ani nevnímali déšť
a mraky, které nás provázely celou
cestu domů.            Ivana Panáková
a Bronislava Mračková,
učitelky 5.tříd
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Gymnázium Kojetín
Po třech letech
opět úspěch

14

Pokud bychom měli chápat tříleté
odmlčení jako tvůrčí pauzu a hledání inspirace, pak měla přestávka
smysl. To mohli posoudit a snad
i ocenit návštěvníci Veřejné akademie 2015. Konala se v aprílovém
dni 1. dubna, což využili moderátoři
Honza Tabara a Lukáš Lejnar hned
v úvodu, kdy se snažili poslat diváky domů ještě před začátkem. Ti se
nachytat nenechali a udělali dobře.
Program totiž stál za to.
Jako první zpívala Prima nota
a snad to bylo prima. Zazněly tři
písně v tříhlasé úpravě a ta poslední „Podívám se zblízka“ od Zuzany Michnové souzněla tematicky
s koncem programu. Nepředbíhejme však. K suverénnímu rozeznění
klavíru s piráty z Karibiku přišla dále

Aneta Dostálíková. Tzv. latinu, rozuměj latinskoamerické tance, nám
pak na špičkové úrovni předvedl
Josef Haldina s hostující Monikou
Kolajovou. Oba jsou členy klubu
sportovního tance Swing Kroměříž.
Potom nás ještě jednou další dvojice přenesla hudbou do Latinské
Ameriky. Nikola Dřímalová na flétnu
a Petr Kozák na kytaru zahráli dvě
skladby Cha cha cha (čti ča ča ča
- není to smích) a Morenita Do Brasil. I nejmladší žákyně z primy se
zapojily tvůrčím způsobem. Vymyslely, nacvičily a předvedly gymnasticko-taneční vystoupení. Jména
nelze zamlčet: Zuzana Zatloukalová, Natálie Čechová, Eliška Takačová a Klára Klabalová. Dále přímo
neuvěřitelně žonglovala s různými předměty Tereza Hermanová.
Souhru a dokonalou synchronizaci
v pódiové skladbě předvedla gymnastická dvojice Erika Mlčochová

Primánky

Prima nota

Mažoretky Šarm

Mach, Šebestová a spol.

N. Dřímalová a P. Kozák

A. Paráková a pes

a Runa Koblihová. Obě reprezentovaly chropyňský gymnastický oddíl
při TJ. Dvojic se v programu vystřídalo několik, ale ta následující byla
opravdovou premiérou. Dvě živá
zvířata jsme na pódiu ještě nikdy
neměli. Děkujeme Adéle Parákové,
jak to s „němou tváří“ pěkně umí.
Předposlední číslo první části bylo
pěvecké. Markéta Sklenářová procítěně zazpívala píseň Pri oltári od
slovenské zpěvačky Kristíny a pak
už napochodovaly mažoretky. Svůj
šarm předvedlo 16 děvčat ze souboru Šarm, který pracuje při TJ Sokol Kojetín. První část nemohla být
ukončena lépe.
To, že se v posledních letech nepodařilo na škole najít dostatek zapálených divadelníků, bylo možná
jedním z hlavních důvodů, proč se
akademie nekonaly. Letošní druháci a jeden sextán však dokázali
udělat kus práce. Připravili, můžeme-li říci s nadsázkou, multimediální vystoupení, které bylo nazváno Zpravodajství ze života školy
a okolí aneb Večerníček nejen pro
děti. Parodie, recese, černý humor
a trefná satira, to vše zapůsobilo na
přítomné publikum, které vše ocenilo dlouhotrvajícím potleskem při
závěrečné „děkovačce divadelních
a televizních hvězd“.
Co říci závěrem? Děkujeme všem,
kteří věnují svůj volný čas tvůrčím
aktivitám, a těšíme se na něco podobného v budoucnu. Třeba opět
na akademii Gymnázia Kojetín.
Miroslav Matějček

Večerníček
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Gymnázium Kojetín
Galerie absolventů
Gymnázia Kojetín
I tentokrát pokračujeme v představování absolventů školy a jejich
vzpomínek na studentská léta.

Bc. Veronika Petřeková

studentka UP
Olomouc
Pro mě byly čtyři roky na gymnáziu
nejlepší školní roky
mého
života,
během kterých
vzniklo hodně
přátelství, která
stojí za to udržovat i během studia
na vysoké škole. Zároveň to byly
čtyři roky, během kterých jsem získala vědomosti a motivaci k dalšímu studiu a i během něho se ráda
na školu vracím získat zkušenosti
k mému budoucímu povolání. Právě v minulém měsíci jsem zastupovala dlouhodobě nepřítomného
učitele fyziky.
Co se týče nějaké události, tak se
mi hodně líbil zájezd do Osvětimi,
nebo v „prváku“ výběrová exkurze na Haldu Ema s paní učitelkou Trávníčkovou. Bylo to takové
vypadnutí z učebního stereotypu
a člověk se dozvěděl věci, o které

měl zájem, i z jiných zdrojů, než jen
z poslouchání informací v lavici. Ale
chápu, že tohle všechno je závislé
na penězích.
Současným a budoucím žákům
přeji samozřejmě stejnou kvalitu
studia, jakou jsem měla já, stejný
osobní a přátelský přístup a hlavně
dalších minimálně 2x20 let jejího
působení.

lovou, Lubošem Vítkem, Petrou Kašíkovou a naše dokonale seřazené
výsledky za 16, 15, 14, 13.
Žákům přeju, aby si studium užili
tak jako my a aby měli takové štěstí
na zaměstnání, jako jsem v životě
měla já.

Ing. Jan Chytil

Ing. Lenka Šimoníková
(Nevrlová)

Sales
Manager ve finančně poradenské firmě

Na gymnázium
vzpomínám vždycky v dobrém, škola mi dala spoustu kamarádů, včetně mého švagra. Konkrétně se mi
vždycky vybaví několik věcí. Např.
pan učitel Šikula a jeho přesvědčení o tom, že se v životě nikdy nedomluvím anglicky. Několik let jsem
se živila překlady a na mé pracovní
pozici je oficiálním jazykem angličtina. Dále naše neutuchající boje
a kamarádství s paralelní třídou. Můj
maturitní den spolu s Luckou Hradi-

Na období svého
působení
na GKJ mám
jen ty nejlepší
vzpomínky. Seznámil jsem se zde se spoustou zajímavých lidí, z nichž se mnozí stali
kamarády na celý život.
Pokud jde o vzpomínky, tam zapadá téměř každá hodina matematiky
s paní učitelkou Pechovou. Hlavně
její oblíbené příkladky. Zasvěcení
jistě budou vědět, co mám na mysli.
Gymnáziu bych chtěl popřát, ať se
mu i nadále daří udržet si takové
výborné a ochotné kantory, jako
jsme měli možnost poznat my.
Má rada? Nesnažit se   hrát si na
„výběrovou“ školu, ale držet si
i v budoucnu rodinnou atmosféru,
jako to bylo za dob našeho studia.

ředitelka distribučního
skladu odlitků pro střední
Evropu
(v současnosti na mateřské
dovolené)

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín nejlepší
v okrese Přerov
a ocenění
za pedagogické vedení

Bečvou a Potštátu.. A jak dopadli?
Úžasně! ZUŠ Kojetín se zařadila
na špičku našeho okresu. Kojetínští
žáci zaujali předvedenými výkony
na vysoké úrovni. A nyní konkrétně:

- Anna Hrušáková - 1. místo s postupem do krajského kola,
V. kategorie:
- Veronika Horňáková - 1. místo
s postupem do krajského kola.

Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
vyhlásilo pro školní rok 2014/2015
soutěže žáků základních uměleckých škol. ZUŠ Kojetín se rozhodla
vstoupit do tohoto klání a tím také
prověřit sama sebe. Po skvělém
školním kole se konala okresní
kola ve zpěvu v Lipníku nad Bečvou, v žesťových a dřevěných dechových nástrojích pak v Přerově.
Naši postupující se utkali s nejlepšími z Přerova, Hranic, Lipníku nad

 Zpěv
- Soutěžilo se v devíti kategoriích.
ZUŠ Kojetín doslova zaskočila své
konkurenty a získala suverénně nejvíce vavřínů - pět prvních míst s postupy do krajského kola:
O. kategorie:
- Barbora Malíková -  1. místo s postupem do krajského kola,
- Aneta Šubíková - 1. místo s postupem do krajského kola,
I. kategorie:
- Kamila Navrátilová - 1. místo s postupem do krajského kola,
II. kategorie:

 Zobcová flétna
-  Soutěžilo se v sedmi kategoriích.
Naše zuška opět převálcovala své
konkurenty a získala ze všech zúčastněných škol nejlepší umístění
a nejvíce postupů do krajského kola.
I. kategorie:
- Jan Kočvara - 1. místo s postupem
do krajského kola,
IV. kategorie:
- Angela Dynžíková - 1. místo s postupem do krajského kola,
V. kategorie:
- Aneta Dostálíková - 1. místo s postupem do krajského kola,
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Základní umělecká škola Kojetín
VII. kategorie:
- Lucie Grygarová - 1. místo s postupem do krajského kola. Krásná druhá místa ve svých kategoriích pak
obsadily - Jana Dostálíková, Lenka
Kusáková, Anna Hrušáková, Monika
Kopřivová a Eliška Straková.
 Žesťové nástroje
-   Soutěžilo se v osmi kategoriích.
I v tomto zaměření jsme prokázali
nespornou kvalitu a zamíchali celkovým pořadím.
O. kategorie:
- Adam Juračka - 1. místo s postupem do krajského kola,
III. kategorie:
- Radek Juračka - 1. místo s postupem do krajského kola,
VI. kategorie:
- Marie Tomaníková - 1. místo s postupem do krajského kola.
Druhá místa ve svých kategoriích  
obsadili Štěpán Klech, Jan Hrušák,
Josef Kusák a Lukáš Procházka.
Třetí místa ve svých kategoriích  obsadili Vojtěch Hrušák a Lukáš Procházka, čestné uznání obdržel Lukáš Hrabal.
Můžeme s klidným svědomím říci,
že o Kojetínu je opravdu „slyšet“.

A to především díky jeho mládeži. Děkujeme všem soutěžícím za
skvělou reprezentaci a výrazné
zviditelnění ZUŠ Kojetín a tím také
Města Kojetína. Veliké díky patří
také pedagogům: Liboru Žabenskému, Miriam Ščurkové, Lence Šindelářové, Věře Vilímkové, Václavu
Vaculovičovi a Evě Mizerové, která

DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Vynášení zimy
V neděli 22. března 2015 se sešli
účastníci ze zájmového kroužku Sluníčko, aby vynesli figuru Zimy – Smrtky - Moreny. Tu měly děti již připravenou, oblečenou do ženských šatů
a ozdobenou korály z vyfouknutých
vajíček.  Šly v krojovaném průvodu
s Morenou přes náměstí směrem

k Mlýnskému náhonu. Na mostu
Morena završila svou pouť. Odstrojená byla hozena do Mlýnského náhonu v doprovodu písní. Poté děti
zatančily lidové tance a zazpívaly
další lidové písně. Jsme rádi, že si
někteří s DDM Kojetín připomněli tento starodávný pohanský zvyk
a prošli se městem s ohlédnutím do
historie.                                       -po-

Turnaj ve florbalu
v Hranicích a turnaj
ve stolním tenise

Celkové umístění nebylo tak úspěšné, ale měli jsme největší počet
účastníků.
-po-

Naši florbalisté z prvního i z druhého stupně hráli s ostatními hráči
z Hranic a Bělotína. I když nestáli
na stupni vítězů, tak určitě smysluplně využili svůj volný čas. Hráči
stolního tenisu si zahráli se svými
vrstevníky z Hranic a dvojici (Martin
Kvíčala a Joel Blowers) se podařilo
získat první místo ve čtyřhře.

16

získala ocenění poroty za pedagogické vedení . Dále pak jejich korepetitorům – Lence Čechové, Janě
Žabenské, Zdeňce Vaculovičové
a Jaroslavu Minářovi. Držme pěsti
našim postupujícím v krajských kolech soutěže.
Mojmír Přikryl
ředitel ZUŠ Kojetín
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Jarní ples

VIDA

Ve středu 25. března 2015 se uskutečnil Jarní ples pro děti. Již pátým
ročníkem jsme uzavřeli plesovou
sezónu v Kojetíně. I děti měly příležitost „dát se do gala“ a vyzkoušet
si plesovou etiketu v praxi. V rámci akce vystoupily taneční kroužky
DDM Kojetín, zazpívala finalistka
pěvecké soutěže „Kojetínská písnička“ a módní přehlídkou se prezentoval zájmový kroužek Doplňkománie.
Na závěr programu byl zvolen král
a královna plesu.                       -po-

Plný autobus zvídavých dětí navštívil 2. dubna 2015 VIDA - science
centrum - vědecko- zábavní park
v Brně. Čekalo nás tu přes 150 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice byla rozdělena do čtyř
tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Vše jsme
si mohli „ošahat“ a vyzkoušet. Někomu se povedly udělat z mýdlové
vody zajímavé bubliny, poskytnout
člověku v bezvědomí první pomoc,
vyrobit dostatek energie pro start

rakety, rozpohybovat elektrické
přístroje, jiní vyzkoušeli házet balonem v místnosti, která se otáčela, vytvořili mořskou vlnu a nebo
rozpoutali tornádo. V Divadle vědy
jsme si užili 30 minutové představení plné zábavných pokusů.
Ve VIDA čas velmi rychle utíkal,
opravdu jsme si to užili a dozvěděli
se zase něco více o životě kolem
nás a odvezli si spoustu zážitků.  
-mb-

Pohádkové dopoledne
na velikonoční čtvrtek

Příprava na soutěž
Zlatý list

Program byl připraven pro nejmenší děti od 3 do 6 let na DDM Kojetín,
kde jsme nabídli výtvarné tvoření,
pohybové a relaxační aktivity pro
tuto cílovou skupinu. Celé dopoledne jsme měli zaměřené na pohádku
O třech medvědech. Dětem se moc
líbilo, když mohly ulehnout jako Maruška z příběhu do Míšovy postýlky

Ve dnech 8. a 9. dubna 2015 se
konala příprava na postupovu přírodovědně - ekologickou soutěž
Zlatý list. Devadesáttři účastníků
6. až 9. tříd základních škol z Kojetína, Tovačova a Gymnázia Kojetín
si vyzkoušelo co je přibližně čeká
v soutěžních okruzích. Jedná se
o okruhy – dendrologie, život v lese,
ochrana přírody, život ve vodě, astronomie a meteorologie, mineralogie a geologie,rostliny mokřadů,
botanika, rostliny lesů, luk a hájů.
Všem účastníkům držíme palce, ať
se jim na soutěži Zlatý list daří.
-ep-

Po stopách
velikonočního zajíce
O
velikonočních
prázdninách
3. dubna 2015 jsme se společně
s dětmi vydali po stopách velikonočního zajíce do lesa u Kovalovic. Zajíček dětem nechával stopy

a proběhnout se u společných her.
-poa úkoly, které nás   přivedly k lesní
boudě. Tam jsme si opekli buřtíka,
zahřáli se teplým čajem a vydali se
hledat překvapení od zajíce. Největším zážitkem pro děti byla cesta
na vlečce traktoru, který nás svezl
kousek po polní cestě. Celý výlet
jsme zakončili hrami v klubovně na
„Domečku“.                               -ep-
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Den Země
Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se
290 žáků prvního stupně základních
škol z Kojetína zúčastnilo programu
připraveného k oslavě Dne Země.
Ve spolupráci s Městem Kojetín
a společností Elektrowin byl připraven pestrý program v areálu střelnice v Kojetíně. Děti si na jednotlivých vědomostních i zábavných
stanovištích vyzkoušely třídění
odpadu, zásady chování v přírodě
a prověřily své znalosti z prvouky
a přírodovědy. Ve stánku Elektrowin

Mladé hvězdy z DDM
Tanečnice a tanečníci z DDM Kojetín ZK Freedance a Break dance trio Pepa, Petr a Martin a také
orientální tanečnice ze ZK Aisha
z DDM Orion Němčice nad Hanou
byli vybráni režisérem Ondřejem
Kunčarem do dětského muzikálu Secret, který se hrál v pátek
24. dubna 2015 v Uherském Brodě.
Jde o 3. ročník unikátního projektu,
který má za cíl poskytnout prostor
k realizaci mladým umělcům (choreografům, hudebním skladatelům,
tanečníkům, hercům, hudebníkům,
dramaturgům, režisérům, produkčním, hair and makeup artistům).
Na vzdělávacím muzikálu, jehož
hlavním námětem jsou tajemství
a společenská tabu se podílí více
než 40 mladých umělců. Tato edukativní show poskytuje návod jak

se účastníci dozvěděli zajímavé
a cenné informace, jak nakládat
s vysloužilými elektrospotřebiči. Za

spolupráci děkujeme Městu Kojetín,
společnosti Elektrowin a Mysliveckému sdružení Morava Kojetín.

se stát plnohodnotným člověkem
a úspěšně zvládat i stinné životní
situace. Hlavní motivací jsou děti
a to jak na pódiu, tak i v hledišti,
proto se režisér Ondřej Kunčar
snaží zachytit jejich životy tak, jak
je ony skutečně vnímají. Děti si
vyzkoušely jaké to je projít se po
červeném koberci a vystoupit před
plným publikem diváků a sklidit obrovské ovace od diváků. Byl to pro
ně nezapomenutelný zážitek, kte-

rý si zopakují v neděli 31. května
2015 v 15.59 hodin, kdy se tento
muzikál bude hrát v Music Landu
ve Zlíně. Zde na naše mladé umělce čeká překvapení, a to v podobě
setkání se známými osobnostmi
naší umělecké scény.
Tento projekt pořádá Centrum
volného času Bady Uherský Brod
a partnerem projektu je Univerzita
Tomáše Bati Zlín – Fakulta managmentu a ekonomie.                   -jh-

Letecké záběry Kojetína Jiřího Kučírka
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DDM Kojetín informuje
Léto s domečkem:

Připravované akce:
1. – 3. května 2015
Víkendové rybaření
v Rakvicích - pro mladé rybáře
6. a 7. května 2015
Stříbrná studánka
– výukový program pro MŠ Kojetín
11. - 13. května 2015
Dopravní výchova
– výuk. program pro ZŠ (teoret. část)
14. května 2015
Ferda Mravenec – výuk. program
pro ZŠ a MŠ Křenovice
18. května 2015
První pomoc v praxi
– výuk. program pro GKJ
19. – 20. května 2015
Dopravní výchova – výuk.
program pro ZŠ (praktická část)
21. května 2015
Šedý vlk – výukový program
pro MŠ Uhřičice
23. května 2015
Festival volnočasových aktivit

Pobytové tábory

Příměstské tábory

1. 7. - 5. 7. 2015
Doplňkománie
v Luhačovicích

7. 7. - 10. 7. 2015
DISCO Scooby-Doo
13. 7. - 17. 7. 2015
Cesta do pravěku II

4. 7. - 11. 7. 2015
Rybářský tábor
Rakvice

20. 7. - 24. 7. 2015
Tintinova dobrodružství

13. 7. 24. 7. 2015
Příběh bez konce
Nejdek u Bělotína

27. 7. - 31. 7. 2015
Týden různých profesí

25. 7. - 1. 8. 2015
Taneční tábor
Třemešek

3. 8. - 7. 8. 2015
Mimoni

26. 7. - 1. 8. 2015
Vodácký tábor
Železný Brod

10. 8. - 14. 8. 2015
Pohádková dopoledne

9. 8. - 14. 8. 2015
Outdorový tábor
Kouty nad Desnou

17. 8. - 21. 8. 2015
Sportujeme s Noemi

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete
na internetových a facebookových stránkách DDM Kojetín.

27. – 28. května 2015
Dopravní výchova –  jízda
zručnosti na jízdním kole

Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na
http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/

Městská knihovna MěKS Kojetín
Z dubnových akcí knihovny:
„První čtení, to nic není“
beseda nad knihami z edice
„První čtení“
– pro „prvňáčky“ kojetínských ZŠ

„Velikonoce v dětském
oddělení“
– velikonoční zvyky a tradice,
aprílové hádanky a luštění

„Setkání v knihovně“
Seznámení s knihovnou a jejím
fondem, beseda nad knihami
– pro I. stupeň ZŠ Sladovní,
Kojetín

Knihovnická minima
– první seznámení s knihovnou
– pro děti z MŠ Bezměrov
a MŠ Křenovice

Zlaté dítě
– kolektivní čtení z knih, ceněných
cenou Zlatá stuha: Kosprd
a Telecí a Meluzína Severýna, na
základě zážitku z četby děti tvořily
vzducholoď a namalovaly obrázky
do soutěže, pro školní družiny ZŠ
Tvořivá dílnička
– výroba přáníček pro maminky
ke Dni matek (2. květnová neděle)

Jiřina Šiklová - Současná
společnost očima sociologa
– přednáška známé české
socioložky, publicistky
a zakladatelky
Gender Studies
v české republice, jejíž obsahem
se stal, pro zájem účastníků,
námět její poslední knihy
“Vyhoštěná smrt“.
Autorka v ní říká: „Smrt jsme tzv.
civilizovaně vytěsnili ze svých

životů. V téhle knize jsem chtěla
některé věci kolem lidského
umírání a vztahu umírajícípozůstalí dostat zpátky do lidských
rozhovorů, odkud naivně vymizely.“
Toto těžké téma přivedlo na
přednášku mnoho účastníků
a jejich dotazy ukazují, že je třeba
o posledních věcech člověka
mluvit a ne je tabuizovat.
– pro širokou veřejnost
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Z připravovaných akcí:
22. května 2015
Noc a Andersenem
– letos probíhá jubilejní
15. ročník pohádkové noci,
v kojetínské knihovně
se koná podruhé.
Během večera si budeme
číst ze spousty krásných
dětských knížek, proběhne
výtvarná dílnička, četba bude
proložena hrami a soutěžemi
v sále VIC. Vzpomeneme
210. výročí narození
Hanse Christiana Andersena
a 100. výročí narození Jana Drdy,
autora mnoha krásných
českých pohádek.
Účast přislíbil starosta města
Kojetín – Jiří Šírek, který už v loňském roce si přišel

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

Místní knihovna
v Měrovicích
nad Hanou

s dětmi popovídat a přečetl
zajímavé ukázky z knih.
- pro děti 1. - 4. tříd ZŠ,
nejlepší čtenáře a účastníky
celoroční soutěže
„Dobytí pevnosti Fabulárum“
11. května 2015 v 10 hodin,
Centrum pro seniory Kojetín,
uživatelé Domu svatého Josefa
28. května 2015 ve 14 hodin,
Centrum sociálních služeb Kojetín
Poslední aristokratka
aneb Čemu se Češi
smějí?
– literární hodinka s románem
Evžena Bočka, která obdržela
cenu Miroslava Švandrlíka
za nejhumornější knihu
roku 2012.
celkem 20 souborů ročně.
zřizovatel: Obec Měrovice nad Hanou
knihovník: Božena Pochylová
půjčovní doba: pátek 15.30 -17.30
hodin
počet obyvatel: 647
stav knihovního fondu: 2.826
         (+ cirkulační soubory)
registrovaní čtenáři: 49
z toho děti do 15 let: 23
počet výpůjček: 8.184
počet návštěvníků: 1.105
(údaje k 1. 1.2015).
Děkujeme zřizovateli – obci Měro-

Kam až dojedeš
od věže
tovačovského zámku
– literární beseda o regionálních
pověstech na motivy knihy
„Kam až dohlédneš“
od Bohumila Štégera
– pro 4. třídy ZŠ
11. - 22. května 2015
Výstavka šperků
Ivety Pouperové
z polymerové hmoty FIMO
– pro širokou veřejnost, dospělé
oddělení Městské knihovny
Přehled o knižních novinkách
najdete na adrese:
www.mekskojetin.cz/
mestska-knihovna
vice nad Hanou, který poskytuje
knihovně nejen finanční prostředky,
ale i další všestrannou podporu.
Další informace najdete na adrese:
www.merovicenh.cz                   -jl-

Místní knihovna je umístěna v budově mateřské školy, 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 měsíčně v rámci cirkulačních souborů,
čtvrtletně dalšími dvěma soubory,

Půjčovní doba v Kojetíně
Oddělení pro dětské čtenáře

Půjčovní doba v koejtíně
Oddělení pro DOSPĚLÉ čtenáře

Provoz přes rok
Provoz v červenci a srpnu
(mimo prázdniny)
(prázdniny)
pondělí 13 - 16 hodin
8 - 12 a 13 - 15 hodin
úterý 13 - 16 hodin
zavřeno
středa 13 - 17 hodin
8 - 12 a 13 - 15 hodin

Provoz přes rok
Provoz v červenci a srpnu
(mimo prázdniny)
(prázdniny)
úterý 8 - 12 a 14 - 17 hodin 8 - 12 a 14 - 17 hodin
čtvrtek 8 - 12 a 14 - 17 hodin 8 -1 2 a 14 - 17 hodin
pátek 8 - 12 hodin
8 - 12 hodin
sobota 8 - 12 hodin
zavřeno

Půjčovní doba a provoz internetu:

20

Půjčovní doba a provoz internetu:

5/15

Kojetínský zpravodaj

Kam za kulturou
Výstava ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína
k 70. výročí ukončení II. světové války

NÁSTUP NACISMU
A II. světová válka 1933 - 1945

Výstava otevřena od 6. dubna do 29. května 2015
Na výstavě bude provázet autor – František Riegl
Otevřeno: po - pá 9 – 11.30 a 12.30 – 17 hodin,
so a ne 9 – 13 hodin (v sobotu 9. května 2015 – zavřeno!)
Galerie Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Také v Kojetíně si připomeneme 70 let od konce války...

Oslavy 70. výročí ukončení
II. světové války v Kojetíně
čtvrtek 7. května 2015 od 16 hodin
Položení květin k památníkům
a pamětním deskám vztahujícím se
ke II. světové válce

- Pamětní deska členům Sokola padlým ve II. světové válce
na budově Sokolovny Kojetín, náměstí Republiky,
- Památník Osvobození, náměstí Republiky,
- Pamětní deska plk. Františku Březovskému, účastníkovi
leteckých bojů ve Francii a Anglii na budově ZŠ Sv. Čecha,
- Památník padlým hrdinům (Pietní hrob) na hřbitově v Kojetíně,
- Památník osvobození rumunskou a sovětskou armádou,
- Pamětní desky židovským občanům na budově synagogy

čtvrtek 7. května 2015 od 17.30 hodin
v Galerii VIC Kojetín
Výstava "Nástup nacismu
a II. světová válka 1933 - 1945"
ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína
s komentářem autora
Křest publikací týkajících se
II. světové války a Kojetína
Petr Jirák: Kojetín v období protektorátu
(vybrané kapitoly)
František Řezáč: O Židovské komunitě v Kojetíně
(...také oni utvářeli tvář tohoto města...)
středa 13. května 2015 v 19 hodin
v sále Sokolovny Kojetín
Dramatické příběhy Židů z období
II. světové války
Divadelní spolek Kroměříž
Ivona Konečná - Roman Švehlík: Barevné sny
Koncert pro veřejnost i školy

Základní umělecká škola
Kojetín – jarní koncerty
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Kojetín
pro veřejnost: středa 20. května 2015
pro školy: čtvrtek 21. května 2015
Sokolovna Kojetín

Přijďte si zazpívat a zatancovat u cimbálu pod máj

Pod májkou
s cimbálovou muzikou Dubina
pátek 29. května 2015 v 18 hodin
Nádvoří VIC Kojetín, vstupné: 70 Kč

Divadelní představení

Divadelní spolek Kroměříž
Ivona Konečná - Roman Švehlík:

Barevné sny

Režie: Roman Švehlík
Hrají: Michaela Vachová, Jan Raclavský, Jana
Hostičková, Eva Martincová, Dagmar Šnejdarová,
Marie Štěpáníková, Dominik Skřička, Jan Horák,
Jan Blšták, Vendula Louthanová, Kateřina Coufalíková

středa 13. května 2015 v 19.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Dramatické příběhy Židů z období II. světové války.
Jevištní koláž na motivy čtyř povídek Ivony Konečné – Červený
kohoutek, Madame de Thébes, Princezna a Barevné sny.
Povídky představují osudy mladých lidí, kterým právo žít vzala
doba, ve které žili. Všichni hrdinové berou život (přes svou mladost)
velmi vážně a chtějí se prát s osudem, ale není jim to umožněno.
Hrdinové jsou velkým protikladem k mnohým dnešním mladým
lidem. Ti, ač mají možnost vzít budoucnost do svých rukou,
dobrovolně se této cesty vzdávají. Ač jsou příběhy velmi smutné,
jsou pro diváka velmi silné a poutavé. Představení nabízí spoustu
zamyšlení nad tehdejší dobou, lidmi a vztahy mezi nimi.
Prolíná se zde láska, sny, naděje a také smrt,
která mohla být vysvobozením, tragédií nebo čímkoliv jiným.
Jen původ člověka určoval, zda bude jeho život ukončen.

Výstava o osudu světoznámé archeologické lokality
Předmostí a příběh hrobu, který ji proslavil...

Od lovců mamutů k cihle
Výstava otevřena
od 8. června do 31. července 2015

Neobvyklý název charakterizuje výstavu o výjimečné
archeologické lokalitě, kterou na konci 19. století proslavil
odkryv pohřebiště obsahující kosterní pozůstatky
více než dvaceti jedinců populace lovců mamutů.

Otevřeno: po – pá 9 – 11.30 a 12.30 – 17 hodin,
so a ne po telefonické dohodě: 774 001 403
Galerie Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

MěKS Kojetín a Kanoistika Kojetín
zvou na vodácky zaměřenou akci pro dospělé i děti

SJÍŽDĚNÍ ŘEKY MORAVY
OD BOLELOUCE DO KOJETÍNA

neděle 14. června 2015 od 9.30 hodin
Sraz na Loděnici Kojetín
cena: dospělá osoba – 150 Kč, dítě – 80 Kč
(v ceně: přeprava lodí, doprava autobusem,
organizátor na vodě, pojištění, pitný režim, špekáček)
Pozor - počet míst omezen!!!
Rybník Na Hrázi plný pohádkových bytostí

Pohádkový rybník

sobota 20. června 2015
Kojetín – Start i cíl: Střelnice, Rybník Na Hrázi
Procházka okolo pohádkového rybníku (Na Hrázi
v Kojetíně), soutěžení a plnění různých úkolů
a nástrah, které pro děti i rodiče připraví pohádkové
postavičky... Akce bude zakončena táborákem
a opékáním špekáčků...
Akci pořádá: MěKS Kojetín a DDM Kojetín
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Výstava Nástup
nacismu a II. světová
válka 1933–1945
V současné době probíhá v Galerii VIC na Masarykově náměstí výstava Františka Riegla s názvem
Nástup nacismu a II. světová válka
1933–1945.
Autor výstavy se zaměřil především na dobové reálie, které mapují vznik, průběh i konec II. světové
války. Dvojjazyčné plakáty, fotografie, seznamy popravených, válečná   korespondence, to všechno
může návštěvník v galerii vidět. Pro
kojetínské občany je výstava zajímavá především tím, že se František Riegl dotýká válečné tématiky
nejen všeobecně, ale prezentuje ji
i v regionálním drobnohledu. Se-

Divadelní představení
Ani za milion
V úterý 14. dubna 2015 navštívili prkna Sokolovny populární herci
Michaela Kuklová a Marcel Vašinka
s komedií Ani za milion! Hra autorů Michaely Doleželové a Romana
Vencla byla zasazena do prostředí
jednoho majáku na francouzském
pobřeží. Zde se setkávají dva různí
lidé - Jacqueline (M. Kuklová) pochází z vysoké společnosti, nemá
ráda všednost a samotu, na rozdíl
od Lamberta (M. Vašinky), od kte-

Novinky ve Smotané
hadici Křenovice

22

V pátek 17. dubna 2015 proběhla
v Kulturním domě v Křenovicích
dlouho očekávaná premiéra s názvem Nízkotučný život (nejím, nežiju, nemiluju). Režie se ujali Jakub
Šírek a Hana Svačinová. Tato hra
současného slovenského   autora Viliama Klimáčka seznamuje
diváky s přísným režimem sanatoria pro korpulentní paní a dívky.
Zde se setkávají tři různé světy
a příběhy žen, které spojuje láska
k jídlu. Od jejich nadměrných kil jim
více, či méně odpomáhá koučka
hubnutí Miriam (Ilona Pospíšilová). Poslankyně Ingrid (Emílie Vránová), Krista (Martina Večerková)

tkáváme se zde jak s hrůznými výjevy z koncentračních táborů, tak
i s osudy židovských spoluobčanů,
kojetínským odbojem, či exponáty
z doby osvobození. Část výstavy
věnuje autor také Lidicím a především lidickým dětem, které se staly
obětmi nelítostného nacistického
systému.
Při příležitosti 70. výročí od ukončení II. světové války v Kojetíně
ve čtvrtek 7. května 2015 v 17.30
hodin proběhne v galerii VIC na
Masarykově náměstí také slavnostní křest publikací, týkajících se
II. světové války a Kojetína. Jedná
se o knihy Petra Jiráka Kojetín v období protektorátu (vybrané kapitoly)
a Františka Řezáče O Židovské komunitě v Kojetíně (…také oni utvářeli tvář tohoto města…). Výstavu,  
Nástup nacismu a II. světová válka

1933–1945, můžete navštívit do 29.
května 2015, stojí určitě za pozornost a chvíli vašeho času. I v dnešní době je téma II. světové války
aktuální a živé, protože lidstvo ani
dnes nedospělo do stádia, kdy by
pochopilo slova klasika, že: „Začít
válku není nic jiného než rozetnout
uzel místo toho, abychom ho rozmotali.“
-miza-

rého utekla manželka, a který žije
v osamění jako strážce majáku.
Jednoho dne se Jacqueline objeví
na majáku s milionem euro v kufříku, který je ochotna dát každému,
kdo si ho zaslouží. V průběhu děje
se divákům postupně odkrývá spletitý příběh a tajemství, jenž navždy
spojí životy Lamberta a Jacqueline, kteří musí dokonce bojovat
o holý život. Tato vynikající komedie
s detektivní zápletkou, vytříbenými
dialogy, svižným dějeme a nečekanými zvraty dokazuje, že i v komorním obsazení se dá hrát divadlo
na vysoké úrovni. Stylovou scénu

a v neposlední řadě briskní herecké
výkony obou protagonistů, odměnili
kojetínští závěrečným bouřlivýmn
potleskem.                            -miza-

a Anita (Hana Svačinová) postupně
odhalují své osudy a důvody, které je
do sanatoria přivedly. Páteční premiéru hry Nízkotučný život lze označit
bez nad sázky jako velmi zdařilou.
Výborně herecky uchopené charaktery postav všech protagonistek
vzbuzovaly v křenovském stánku
kultury hurónský smích. Herečky
zvládaly na jedničku jak monology,
tak i dialogy, a dotažené do konce
byly i pantomimické prvky (dráždění
schovanek koučkou Miriam   bagetou, cvičení v rámci hubnutí). Komedie nepostrádala spád, vycizelované
gagy a ani improvizační prvky. Šťastná byla i režijní ruka při výběru protagonistky pro roli Egona, který představoval jakési pomyslné svědomí
a zrcadlo duší hubnoucích klientek,
a jež velmi zdařile ztvárnila Veronika

Pospíšilová. Jednoduchá, leč esteticky sladěná scéna podtrhla a dotvořila
celou atmosféru děje. Hra Nízkotučný život měla i u diváků neskutečný
ohlas, o čemž svědčily i závěrečné
ovace potleskem ve stoje.
Svou první reprízu křenovský soubor
věnoval Kojetínu ve čtvrtek 23. dubna 2015.                                   -miza-
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Připravované publikace k II. světové válce
O židovské komunitě
v Kojetíně

Publikace „O židovské komunitě
v Kojetíně“ autora Františka Řezáče, má podtitul „…také oni utvářeli

Rozhovor s Petrem
Jirákem - autorem
publikace Kojetín
v období protektorátu

Petr Jirák se narodil 27. února
1980 v Prostějově. V letech 2003
–2006 vystudoval bakalářské archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské úrovně vzdělání dosáhl
na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně, kde dálkově vy-

tvář tohoto města…“. Jak název napovídá jejím cílem je připomenout
vymizelou část kojetínské komunity
a seznámit čtenáře s památkami,
které ji připomínají. Téměř půl tisíciletí tvořili Židé významnou část
obyvatel města. Po svém příchodu
byli nepatrnou menšinou, postupně
však jejich význam rostl a stávali
se důležitou součástí městského
organismu. Přestože byli vystaveni silnému tlaku křesťanského prostředí, vrchnosti světské i církevní,
díky své houževnatosti, pracovitosti
a věrnosti k víře vytrvali a z původní
hrstky běženců se stali významnou
součástí města Kojetína.
Publikace má charakter průvodce
po stopách bývalých židovských
spoluobčanů. Existenci této komunity v Kojetíně v současnosti připomíná již jen původní název dnešní
Husovy ulice – Židovská ulice (ulička), kde kojetínští Židé dlouhá staletí bydleli a žili. S Židovskou ulicí
souvisí také budova bývalé synagogy, dnes Husův sbor Církve česko-

slovenské–husitské. Třetí hmotnou
památkou na židovské spoluobčany je objekt „židovského hřbitova“
v Olomoucké ulici. O jeho existenci
je zmínka již v 16. století. Náhrobky, které se zde nacházejí a na kterých se podepsal „zub času“, jsou
neocenitelným kulturně historickým
pramenem, který není dosud ještě
plně doceněn. Na židovském hřbitově je pochována řada významných židovských osobností, které
působily v oblasti vědy, teologie
a kultury.
Budova bývalé kojetínské synagogy a židovský hřbitov v Kojetíně
patří mezi neocenitelné doklady židovského osídlení Moravy. Objekt
synagogy je součástí souboru synagogální architektury na Moravě.
Publikaci „O židovské komunitě
v Kojetíně“ vydává v květnu 2015
Městské kulturní středisko Kojetín
u příležitosti 70. výročí ukončení
II. světové války. Má 36 stran a je
doplněna bohatou fotografickou přílohou.                                       -řez-

studoval muzeologii (2008–2011).
Od roku 2008 pracuje ve Státním
okresním archivu Přerov. Nejenom
v práci, ale hlavně ve volném čase
se zabývá různými tématy z regionální historie střední Moravy.
Petr Jirák je autorem právě vycházející publikace s názvem
Kojetín v období protektorátu
(vybrané kapitoly), kterou vydává
Městské kulturní středisko Kojetín
u příležitosti 70. výročí od konce
druhé světové války. Kniha podrobně mapuje události druhé světové
války v Kojetíně a stává se první
ucelenou prací na dané téma. Nevyhýbá se ani mnoha oblastem,
které v minulosti byly jen nakousnuty, případně se o nich oficiálně
nepsalo vůbec. Zároveň ale jde
o čtivou práci, která není určena jen
pamětníkům války a historikům, ale
také současníkům, pro které jsou
válečné události kusem historie...

dešlých číslech Kojetínského
zpravodaje nebo ve sbornících
Státního
okresního
archivu
v Přerově. Spolupracoval jste
také na brožuře Zaniklé seníky
spolu s Josefem Bibrem. Kde se
ještě můžou případní zájemci setkat s Vaší publikační činností?
Již několik let přispívám do regionální přílohy deníku Právo, kam
píši články o historii střední Moravy
– zejména o obcích Prostějovska

S autorem publikace Petrem Jirákem jsme udělali rozhovor, aby
upozornil nejen kojetínské čtenáře na tuto výjimečnou knihu a položili jsme mu následující otázky:
S Vašimi odbornými články
se mohli čtenáři setkat i v pře-
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Připravované publikace k II. světové válce
a Přerovska. Články vychází v rámci seriálu Toulky regionem, ale v posledním roce již bohužel v malém
množství. Od roku 2010 pravidelně přispívám do Zpravodaje obce
Bedihošť. O této obci, kde bydlím,
jsem publikoval řadu článků i jinde,
např. ve třech Hanáckých kalendářích. Publikace Kojetín v období
protektorátu je mou druhou samostatnou publikací, první byla brožura o historii sboru dobrovolných
hasičů v Bedihošti. Podílel jsem se
rovněž na publikaci o dějinách Dluhonic a na knize o dějinách přerovského školství.
Pracujete jako archivář ve Státním okresním archivu v Přerově.
Je Vám téma druhé světové války blízké?
Druhá světová válka je největším
válečným konfliktem světové historie (a nikdo by se asi nezlobil,
kdyby tomu tak již zůstalo navždy).
Jedná se o tématiku, která obsahuje nepřebernou řadu různých témat.
Jako příslušník českého národa se
zajímám zejména o českou stopu
v tomto válečném konfliktu, potom
také o odbojové hnutí na nacisty
okupovaných územích – nejvíce
mě zajímá odboj v protektorátu Čechy a Morava.
Co Vás vedlo k zmapování období protektorátu konkrétně
v Kojetíně? Máte k městu nějaký
bližší vztah?
Navazuji na předchozí dotaz: důvodem je můj zájem o odbojové hnutí
v protektorátu. Kojetín leží na okraji
okresu Přerov, ačkoliv je mnohem
blíže městu Kroměříž. Snad z tohoto důvodu představuje Kojetín
(a přilehlé obce) okolí, které není
moc často v hledáčku historiků.
Týká se to rovněž dosavadního
zpracování protinacistického odboje
v Kojetíně. Zpracovat toto téma bylo
pro mě výzvou - výsledná publikace
není kompilátem dosavadní literatury a nejvíce vychází z archivních
pramenů.
Ke Kojetínu mám shodou okolností i
blízký vztah: v dětství jsem již od útlého věku navštěvoval se svou maminkou místní koupaliště. V Kojetíně
žije rovněž bratranec mého otce.
Jaké problematice se věnujete
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v jednotlivých kapitolách knihy
Kojetín v období protektorátu?
Kromě již zmíněného odbojového
hnutí (komunistického, sokolského
i jiného) jsem se zaměřil i na místní
rodáky, kteří se do odboje zapojili
ve svých dalších bydlištích. Někteří
z nich nebyli a ani nejsou uvedeni
na místních pamětních deskách.
Pozornost jsem věnoval také kolaboraci místních obyvatel, osvobození města v květnu 1945 a v menší míře i dalším dílčím tématům.
Samozřejmostí pro mě byl obecný
úvod o odboji v celém protektorátu
a stručné představení důležitých
pramenů, z nichž jsem čerpal.
Z jakých písemných pramenů
jste nejčastěji čerpal?
Využil jsem poměrně velké množství archiválií, uložených v řadě
archivů (Archiv bezpečnostních
složek v Praze, Národní archiv
v Praze, Moravský zemský archiv
v Brně, olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě, státní okresní archivy v Prostějově
a Přerově), v menší části písemnosti v soukromém držení či matriku zemřelých v Kojetíně v období
1939–1949, která se nachází na
Městském úřadu v Kojetíně. Nedokážu posoudit, ze kterých archiválií
jsem čerpal nejvíce, ale největší počet využitých položek se nachází ve
Státním okresním archivu Přerov.
Spolupracoval jste při psaní publikace i s některými místními
badateli či pamětníky?
Místní badatelé (František Riegl
a Milan Zaoral) mně zapůjčili některé dokumenty k tématu, které mají
ve vlastním držení. Zčásti se jedná
o unikátní archiválie s informacemi, které jsem nikde jinde nezjistil.
František Riegl a Josef Bibr vypomohli laskavým zapůjčením historických fotografií.
Použil jsem doplňující informace od
několika pamětníků. Dva z nich již
bohužel nežijí (František Smažinka, Jindřich Žák). Jako historik jsem
údaje od pamětníků konfrontoval
s informacemi, které jsou uvedeny
v pramenech či literatuře.
Ve své práci se dotýkáte tabuizovaných témat, jako je například

kolaborace s Němci. Málokdo
z místních obyvatel ví, že v dnešní budově Vzdělávacího a informačního centra, byl krátce po
válce zřízen Internační tábor pro
Němce a kolaboranty. Myslíte si,
že tato témata nebudou, pro některé žijící pamětníky, či potomky
zmiňovaných, citlivá?
V případě kolaborantské organizace s názvem Národně socialistická
česká dělnická a rolnická strana
(NSČDRS), pro niž se ujaly názvy
„zelení“ nebo „zelené hákové kříže“, se jedná o důležitou stránku
kojetínské protektorátní historie.
Její členové, zčásti předváleční
členové komunistické strany, se na
jaře 1940 zasloužili o likvidaci místního komunistického odboje. V publikaci jsem záměrně uvedl pouze
jména nejvýznamnějších výtečníků
z řad „zelených“ - včetně Františka
Mlčocha a Josefa Bocana, kteří byli
v roce 1946 po zásluze popraveni.
František Mlčoch představuje navíc
kuriózní postavu českého „politika“, o němž se již velmi často psalo
a mluvilo.
Úplným vynecháním tématiky kolaborace či internačního tábora by byl
popis historických událostí neúplný
a zkreslující. Bylo by to stejné, jako
kdyby historici věnující se likvidaci
R. Heydricha či českým parašutistům za války vynechali postavu
zrádného parašutisty Karla Čurdy.
Setkal jste se v průběhu sběru
podkladů pro Vaši knihu s nějakým příběhem nebo konkrétním
osudem člověka, který vás překvapil nebo nějakým způsobem
zaujal?
V archiváliích Městského národního
výboru Kojetín jsem narazil na Josefa Raiskupa, rodáka z Kojetína,
jenž byl v březnu 1945 zastřelen na
Příbramsku. Zastřelili ho dva odbojáři, poněvadž Raiskupa podezřívali z udávání ve prospěch gestapa.
Zajímavé je, že se k tomu přiznávali
až v listopadu 1945, kdy byla mrtvola nalezena. Stalo se tak v době,
kdy byla válka již půl roku minulostí
a přiznat se k likvidaci zrádce nepředstavovalo nijak závažnou věc.
Raiskup je zajímavou postavou,
u níž se (alespoň podle toho, co
jsem prostudoval) nedá úplně jasně
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určit, zda byl odbojářem nebo udavačem.
Vaše publikace by měla sloužit
i jako pomůcka při výuce dějepisu na místních školách. Myslíte
si, že se v současnosti kantoři
dostatečně věnují výuce naší
historie a výchově žáků k vlastenectví?
Byl bych rád, kdyby se publikace
stala pomůckou při výuce dějepisu na místních školách. A přiznám
se, že je to jeden z důvodů, proč
jsem knihu sepsal. Základní i střední vzdělání mám již dávno za sebou, proto nemohu posoudit kvalitu
dnešní výuky. Bohužel ale musím
konstatovat, že vlastenectví je pro
řadu Čechů různého věku prázdným pojmem. Spousta Čechů má
o svém národu velmi negativní mí-

nění. Já mám však jiný názor. Na
základě četby zážitků Čechů, jež
delší dobu žili v různých státech
všech světadílů, jsem se dozvěděl
o hrdosti příslušníků národů, které často nedosahují naší životní či
kulturní úrovně. A třeba taková korupce představuje vážný problém
valné většiny států, nejedná se
o českou specialitu.
Proč by si Vaši knihu měli čtenáři
přečíst?
Kniha se zabývá závažnými a zajímavými událostmi, z nichž některé
nebyly dosud vůbec publikovány.
Kojetínští obyvatelé mohou být
hrdí na některé své předky, jež se
nebáli různým způsobem postavit
nacistické totalitě (většinou s holýma rukama). Zároveň se dozvědí
o temných fenoménech Kojetína.

Snažil jsem se být seriózní a objektivní, ale myslel jsem i na čtivost
textu. Kniha má za cíl přiblížit největší válku lidstva jako konflikt, jenž
významně ovlivnil život i v malém
městě jako Kojetín.
Jakou další publikaci plánujete
do budoucna a na jaké téma?
V současné době mě zajímá především odborný článek o partyzánech
Mikolášcích, který chci publikovat
ve sborníku Státního okresního archivu Přerov za rok 2015. Opět se
jedná o tématiku protinacistického
odboje.  Nemám nyní v plánu žádnou knihu, kterou bych psal sám.
Děkujeme za rozhovor. Ať se
Vám daří ve Vaší práci a také
v publikační činnosti.
-miza, svah-

Nové pohlednice - Pozdrav z Kojetína, Popůvek a Kovalovic

NOVÉ
POHLEDNICE
(devět druhů)
zakoupíte
na informacích VIC
Masarykovo
náměstí 8
Kojetín
cena 4 Kč/kus

Kojetínské novoty na facebooku
Na facebooku vznikla dne
1. května 2014 veřejná skupina
Kojetínské novoty jako rychlé, neformální, seriozní zpravodajství o tom, co se událo, děje
a bude dít v Kojetíně ve všech
možných oblastech, pohotová pohodová beseda o aktuálním dění
v Kojetíně a blízkém okolí těch, co
bydlí, žijí nebo fandí našemu hanáckému městu Kojetín. Informace

na jednom místě.
Skupina má k 30. dubnu 2015 již
725 členů. A je velmi aktuální, co se
informací z Kojetína týče.
L. F.: 3. duben
Z historie Kojetína: 3. dubna 1849
vyhorel celý Žabák.
Přitom v Českých zemích byl založen první hasičský sbor až v roce

1864 ve Velvarech a v Kojetíně
jako jeden z prvních na Přerovsku
v květnu 1874.
Z historie Kojetína: 3. dubna 1503 je
panství kojetínské prodáno Johankou z Krajku a na Mladé Boleslavi,
matkou Adama z Cimburka, Vilému
z Pernštejna a Helfštejne, nejvyššímu hofmistru království českého. Panství se v té dobe skládalo:
z města Kojetína, vsí Němčice,
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Mirovice (Měrovice), Stříbrníky
(Stříbrnice), Hruška, Jaroměřice,
Dobručov, Kružek a Dankovice.
V listinách se uvádí také u Kojetína ves Popůvky, která od té doby
zůstala při Kojetíně až do zrušení
poddanství. V Popůvkách, které
byly původne manským statkem
pražského arcibiskupa, byly tehdy
dva dvory, rybníky, potoky a orané
a neorané pole...
R.Š.: 5. duben 2015
Dneska dopoledne nám bylo ze zamčeného sklepa na Nové ulici v Kojetíně odcizeno horské kolo. Sklep
nebyl ani navrtán šli na jisto. Kdyby
někdo něco viděl, nebo měl jakékoliv informace volejte... Odměna jistá... Díky a prosím o sdílení...

Kdy byly v Kojetíně provazochodci
Berondini? V pozadí je vidět lešení
na věži kostela. ... to bylo úžasné
představení, na závěr myslím převáděli po laně i dobrovolníka z publika ...
Závod míru mohl projíždět Kojetínem v letech 1972, 1975, 1979
a 1982, ze kdy může být tato fotka?
L. F. 5. duben
Komín kotelny sídliště „Sever“
v Družstevní ulici už „dokouřil“...

L.F.: 5. duben
Parádní „historické“ fotky Kojetína na https://www.youtube.com/
watch?v=G2C2kV-f0NI
L.F.: 6. duben 2015
FB: Masarykovo náměstí Kojetín
- komunita - diskuze
L. F.: 9. duben 2015
Z historie Kojetína: 10. dubna 1291
osvobodil král Václav II. měšťany
města Olomouce od placení mýtného v Kojetíně, který byl trhovým
městečkem s mostem přes řeku
Moravu a mýtem. Tuto výsadu potvrdil Olomouci v roce 1318 král Jan
Lucemburský a v roce 1421 král
Zikmund. Měšťané olomoučtí měli
s kojetínským mýtem potíže, protože v roce 1484 se dostali do sporu
s Janem Heraltem, držitelem Kojetína a u zemského soudu museli
přiznat, že v Kojetíne platili mýto
i po vydání uvedených privilegií...
L. F.: 18 duben 2015
Kdy to bylo č.1 ? Pan děda Dostalík
posla fotku fontánky, která byla dří-

ve instalovaná v parku přímo před
kojetínským nádražím.
A ptá se, v kterých letech - od kdy
do kdy - tam stála? Ví to někdo, pamatuje to, nebo znáte někoho,kdo
by to mohl vědět? Lovte v paměti,
pátrejte...
L.F. 19. duben 2015
Vypuštěný kojetínský rybník Na
Hrázi - už druhý víkend bez vody...

Z.S.: 22. duben 2015
Budova železniční stanice v Kojetíně se datuje do roku 1896, stejně
jako zahájení vlakové dráhy Brno
–Přerov. Kdy ale asi vznikl náš malý
Karlštejn? Zatím mi každý, nezávisle na věku, odpověděl stejně
– “Pamatuju ho od děcka.“

R.H.: 28. dubna 2015
http://hedvicek.blog.cz/1503/zamlcene-dejiny-kojetina
E.B.: 28. dubna 2015
Doporučuji navštívit moc hezkou
výstavu pana Riegla „II. světová
válka“, která potrvá do 29. května
2015. Je zde k zhlédnutí spousta
fotografií, výstřižků z novin, starých
plakátů apod. Pan Riegl vám rád
poskytne i zajímavý výklad a zodpoví vaše otázky...
Více na facebook: Kojetínské novoty
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Pomlázka
se kvapem blíží
V pondělí 23. března se v kulturní
místnosti na DPS J. Peštuky sešli
všichni, kdo měli zájem uplést si
velikonoční ozdobu z papírového
proutí. Někteří tuto techniku již měli
vyzkoušenou, jiní se ji učili poprvé.
Však taky měli mezi sebou odbornici na tuto techniku, kterou byla paní
Jana Holubová, která za nimi přijela
z nedalekých Němčic nad Hanou.
Připravili jsme si pro přítomné seniory jednodušší pletení a to pletení
velikonočního věnečku. Vy, kdo tuto
techniku znáte a ovládáte, si umíte představit tu zkoušku trpělivosti,
když napojujete jednotlivé ruličky do
sebe tak, aby vám vytvářeli v podstatě nekonečný proužek papíru.

Jaro vchází mezi nás
Poslední březnové pondělí 30. března 2015 jsme se s našimi seniory
sešli při dalším z oblíbených setkání
v sále Sokolovny Kojetín, tentokrát
při příležitosti vítání jara. Akce se konala za účasti zástupců vedení města. Po úvodním slovu ředitelkyBlanky Laboňové přítomné pozdravil
místostarosta Miloslav Oulehla, pár
slov přidala i nová tajemnice Miloslava Rosíková, která se seniorům
krátce představila, poněvadž většina z nich ještě neměla možnost se
s ní setkat. U stolu pro hosty zasedla také zástupkyně z radních města Eva Pěchová. Mezi hosty jsme
taktéž přivítali zástupce z Probační
a mediační služby, středisko Přerov, Moniku Kašpárkovou a Mariana
Málka. Ti se po pěkném a veselém
vystoupení dětí z Mateřské školy
Kojetín, Hanusíkova ul. ujali slova
a nastínili našim klientům a všem
přítomným služby, které jejich orga-

Pro trénink jemné motoriky je tato
technika opravdu jako dělaná. Pro
trénink nervů a trpělivosti je vskutku
prubířským kamenem. Ti, kdo neměli chuť se s vlastní šikovností prát
nebo měli jiné zdravotní problémy,
nedopletli věnečky do konce, ale
i tak jejich závěrečná výzdoba původně obyčejného kartonového
kruhu dopadla na výbornou. Nejdůležitější byl úsměv na tváři a spoko-

jenost, se kterou všichni odcházeli
po tomto výtvarně náročnějším odpoledni domů. Jsme rádi, že paní
Holubová si na našich 10 seniorů
udělala čas, nepodcenila přípravu
a po celé pondělní odpoledne jim
byla k dispozici radou a pomocí.
Věříme, že snahu svých rodičů, dědečků a babiček ocenili všichni jejich
rodinní příslušníci a koledníci, kteří
je během Velikonoc navštívili.

nizace je schopna poskytnout zdarma např. obětem domácího násilí,
účastníkům dopravních nehod, obětem podomních prodejců atp. Odpolední program vyplnil svým zpěvem
a pěknými melodiemi Jaroslav Přikryl.
O další kulturní vystoupení se postaraly mladší žačky se skladbou
s gymnastickými a tanečními prvky
s názvem: „Jarní snění.“ Starší žačky a dorostenky z TJ Sokol Kojetín,
které vystoupily taktéž, nacvičily
skladbu s dřevěnými tyčkami. Skladba nesla název: „Fantom opery“
a v podání těchto mladých dívek
byla skladba opravdu působivá.
I přítomní senioři měli radost, že
se mohli podívat na práci a snahu
těch, kdo tato děvčata cvičí a ještě
jednou děkujeme oběma skupinkám žaček a jejich vedoucím za
hezky secvičené skladby a za čas,
který si pro nás udělali. V průběhu
odpoledne byli přítomní návštěvníci
sociální pracovnicí Lenkou Pazderovo seznámeni s výsledky dotazníkového šetření, kterého se naši

klienti a jejich rodinní příslušníci
měli možnost na podzim 2014 zúčastnit. Poté byla vyzvána nejstarší
z účastnic nejen tohoto setkání, ale
i jiných volnočasových aktivit, které
pořádáme, Milada Dedková, aby
přišla k mikrofonu a mohli jsme ji
za všechny přítomné pogratulovat
k jejímu krásnému životnímu jubileu,
které slavila o několik dnů později.
Oslavenkyně se nijak nenechala zaskočit a 105 přítomných posluchačů
potěšila svým zpěvem své oblíbené
písničky. O krásný kulturní zážitek
se v závěru našeho setkání postarali hosté ze Základní umělecké školy
v Kroměříži. Jmenovitě naše pozvání přijala Petra Konečná, která přijela v doprovodu svých několika žáků
navštěvujících Literárně – dramatický obor na ZUŠ Kroměříž. Celý sál
se rozezpíval po výzvě paní učitelky,
ať se přidáme k jejímu zpěvu písničky Ó hřebíčku zahradnický. Melodie
z muzikálů v jejím podání neměly
chybu a byly prokládány krátkými
úryvky z divadelních her či recitací
básní jejich svěřenců. Na tuto hudebně dramatickou tečku všichni
rádi vzpomínáme a doufáme, že to
nebylo poslední setkání s těmito příjemnými lidmi zapálenými pro zpěv
a umění. Ještě jednou náš dík patří
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
snažili našim seniorům zpříjemnit toto spíše aprílové odpoledne.
V červnu se budeme těšit naviděnou.                                             A. H.
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Ukončení zimního
semestru Virtuální
univerzity třetího věku
v konzultačním
středisku Kojetín
Když jsme počátkem února tohoto
roku zasedali do pomyslných školních lavic, abychom se pustili do
studia dalšího semestru virtuální
univerzity, bylo nám jasné, že vybrané téma nebude patřit zrovna
k těm nejlehčím. Neboť – posuďte
sami – snažit se v šesti přednáškách pochopit systém a fungování
lidského těla se všemi jeho zákonitostmi, pochody a problémy, které
nás na stáří čekají, to nebyl zrovna
úkol lehký.
Ale! Podařilo se! Všech 23 studentů, kteří do semestru naskočili, zarytě bojovalo se záludnými otázkami, které nám generoval počítač při
každém pokusu o zvládnutí testu.
O anatomických názvech se nám
snad ani zdát nebude, neboť mnoho si jich v naší paměti nenašlo místo. Zjistili jsme ovšem řadu jiných,
důležitých skutečností, např., že
takový žaludeční vřed, vzdor jeho
názvu, vzniká ne přímo v žaludku,
ale ve 2/3 případů až v duodenu, tj.
dvanáctníku, a to v jeho první části,
těsně za svěračem žaludku. Ještě
mnoho dalších informací jsme se
z úst doktora Emericha Majera, lékaře, který nás přednáškami provázel, dozvěděli.
Poněvadž jsme byli rádi, že i závěrečný test, který se stává z 24
otázek a je průřezem všemi přednáškami, které si ten daný semestr
máme možnost vyposlechnout,
dopadl velmi dobře hned na první
pokus, byl důvod k oslavám. Neboť
jsme si vzali k srdci slova o důležitosti pohybu i v seniorském věku,

zakončili jsme semestr ve sportovním duchu hrou zvanou petanque.
Pravda, do toho aprílového počasí,
které si pro nás pondělí 13tého přichystalo, se všem studentům nechtělo. Ale ti statečnější, posilnění
ugrilovaným masem či špekáčkem
od pana Dobrovského, bojovali až
do posledních chvil.
Pro zájemce, kteří by se s námi
chtěli v dalším semestru pustit do
studia, máme informaci, že bylo vybráno téma, a to: „Kouzelná geometrie.“ Nenechte se případně odradit pouhým názvem geometrie. Ti
z vás, kteří máte rádi památky, různé umělecké slohy a rádi cestujete,
přidejte se k nám a přijďte ve středu
7. října 2015 v 9 hodin do Víceúčelové klubovny Centra sociálních
služeb v Kojetíně a zaposlouchejte se spolu s námi do přednášek
PhDr. Aleny Šarounové, CSc. Jste
srdečně zváni.
Na závěr této rekapitulace o dění
v našem konzultačním středisku si
vám, čtenářům Kojetínského zpravodaje, dovolím předložit veršovaný dopis, který jsme pomyslně
zaslali přednášejícímu panu MUDr.
Emerichu Majerovi jako shrnutí
toho, jak jsme jím vysvětlovanou
látku pochopili my, studenti senioři:
… je to za námi!
Vážený pane doktore,
píši Vám za nás zdvořile,
za skupinku študentů z Kojetína,
že to byla celkem dřina,
šprtat se orgány, soustavy těla.
No a ty testíky? To byla mela!
Zda jsme však tělo lidské pochopili
správně,
to si zde dovolím vybarvit rázně.
Vezmu to pěkně od hlavy,
která Vám sama napoví,
jak si na tom stojíme
a zda učivo umíme.

V hlavičce lidské je ukrytý mozek,
co nám rád na stáří stávkuje. Mezek!
Je to však veliký manažer náš,
a buď rád, člověče, když O. K. ho
máš!
Vysílá do těla nervové vzruchy,
nosem pak vnímáme všeliké pachy.
Když sousto vidíme, pusu hned otevřem,
no, zkrátka bez něho si ani neprdnem.
A když to sousto nám do huby letí,
ihned se v dutině ústní nám štěpí.
Projede hltanem, hrtan nám ucpává,
tlačí se trubicí, k žaludku dostává.
Tam se nám na něj pak enzymy vrhají,
slinivka skučí a šťávy stávkují,
za ostré jídlo nám úder vracejí.
No a co zbyde nám z téhle té bitky?
jsou to už přeci jen natrávené zbytky.
Ty se nám posunou dutinou břišní,
střevo tam kroutí se, délkou se pyšní.
Řítí se rychlostí k řitnímu otvoru,
a my pak s radostí plknem ven Potvoru.
Abychom tuhle tu námahu přežili,
musíme mrknout se též trochu na
žíly.
Jestli v nich neběhá tlak příliš vysoký,
jenž nám tam prohání škvareček
tukový.
Jsme rádi, když máme srdíčko
v pořádku,
krevní tlak měříme, oběhnem zahrádku.
Nesmíme na večer Zprávy si pustit,
jinak se nakrknem, krev se nám
bude hustit.
Z toho pak krůček je k hypertenzi
kolísavé,
k záchvatům dušnosti a k astmatu
cardiale.
No a tak věřte nám, vážený pane
doktore,
snažit se budeme setrvat v pohodě.
Nepotkat žádnou z těch chorob potvorských,
které nám hrozí již v našich letech
seniorských.
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Budeme studovat do roztrhání těla,
abychom věděli, co bylo včera.
Aby nás nepotkal Alzheimer, Neřád,
neschoval mobila, klíče nebo jízdní
řád.
A co když se k nám náhodou přikrade?
Vždyť jste nás učil, že smutek
z toho nebude!
Vkrádá se přece k nám pomalu, po
špičkách,
a my s ním bloudíme ve známých
uličkách.
Dobré však na tom je, alespoň tro-

Automobil s úpravou
pro „vozíčkáře“
Dne 20. dubna 2015 převzala naše
organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, p. o. od svého zřizovatele k užívání nový automobil značky Renault Kangoo s úpravou pro
osoby tělesně postižené odkázané
na invalidní vozík.   Nákup tohoto
automobilu plánovala organizace
téměř od svého zřízení a sedm let
šetřila finanční prostředky k výběru

šičku,
že i přes velikou tuhle tu chybičku,
kterou je nemožnost poznati známé,
oni to o nás ví,
my už však ne.

máme fajn partičku, kávičku k tomu.
společně budeme studovat dále,
Jsme rádi na světě!
I když někdy máme na mále!
A. H.

Děkujem za Vaše odborné přednášky,
někdy to bývalo opravdu na prášky.
Šťastně jsme dopluli do konce zdárného,
nebylo při studiu času marného.
Dokud jsme tady a jsme všichni
spolu,
a následnému nákupu automobilu,
který zrealizoval zřizovatel organizace Město Kojetín. Automobil je
určen pro všechny klienty organizace, a to jak pro seniory, tak osoby s chronickým onemocněním, či
tělesným postižením. Je určen pro
pět osob, z nich pro jednoho „vozíčkáře“ a čtyři další osoby současně
(včetně řidiče).
Děkujeme touto cestou odboru
VŽPD, který úzce v této věci s námi
spolupracoval. Nebyla to věc jednoduchá, neboť jsme měli na výrobce

spoustu požadavků k úpravě pro
„vozíčkáře“, ale nakonec se vše
zdárně podařilo vyjednat a vedení
města - Jiří Šírek a Miloslav Oulehla nám automobil slavnostně dne
20. dubna 2015 předali k užívání.
Máme velkou radost a věříme, že
je to další krůček ke zkvalitňování
námi poskytovaných služeb, a to
jak sociálních, tak i ostatních v rámci volnočasových aktivit.
Blanka Laboňová
ředitelka CSS Kojetín

Centrum sociálních služeb Kojetín, p. o.
si vás dovoluje pozvat
na sportovní odpoledne seniorů s výukou chůze s nordic holemi,
při kterém se společně pobavíte a osvojíte si tuto nenáročnou,
ale zdraví velmi prospěšnou, sportovní aktivitu
pod vedením odborné a zkušené lektorky Lenky Fasnerové
z Centra pohybu Olomouc.
Akce nese název: SENIOŘI V POHYBU
Na setkání s vámi se budeme těšit
V pondělí 4. května 2015 ve 14.30 hodin
Před Restaurací Na Hrázi v Kojetíně
Pro bezproblémový průběh akce
(a z důvodu možnosti vypůjčení si omezeného počtu holí)
je nutné svou účast nahlásit na tel. 727 813 601,
případně u některé z pečovatelek. Děkujeme!
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové
došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme,
nevzniklo z ničeho viditelného.“ Židům 11,1-3

Program svátečních bohoslužeb v květnu 2015 (v čase „máje“)
3. 5. 2015 (neděle)

17. 5., 24. 5. a 31. 5. 2015 (neděle)

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

- od 10.00 hodin v Husově sboru (hl.sál)

10. 5. 2015 (neděle)

zahájení lázeňské sezóny
v lázních Skalka

bohoslužby

bohoslužby

- od 8.15 hodin v Polkovicích (Obřadní síň OÚ)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)
14. 5. 2015 (čtvrtek - Zelený)

bIBLICKÁ HODINA
- od 16.00 hodin na faře

bohoslužby

23. 5. 2015 (sobota)

- od 10 hodin: žehnání pramenům
- ekumenická slavnost,
otevřen lázeňský areál, jarmark,
stánky, občerstvení, muzika
- slavnost začíná ve 14.30 hodin
(lázeňský park u pramenů)

„Bůh ať je požehnán – mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal!“ Žalm 66,20
Srdečně zveme k návštěvě našich
pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitského náboženství
a duchovní výchovy - ve škole, na
faře a v Klubovně Modlitebny.
Středa: Klub dětí a mládeže „Dobrá
zpráva“ v Klubovně Modlitebny.
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé
v Husově sboru.
Čtvrtek: Biblická hodina s besedou
na faře v kanceláři.
Neděle: Bohoslužby ve sboru
(1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti
a mládež).
Připravujeme:
Jednou za měsíc v pátek* chceme
pořádat zvláštní setkání k promítání
biblicko-historických filmů s křesťanskou tématikou.
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. Volejte laskavě
na tel. č. 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 nepří-
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stupné k prohlídce, máte-li zájem
o prohlídku sboru (synagogy), kontaktujte předem farní úřad či Vzdělávací a informační centrum Kojetín,
Masarykovo náměstí 8.
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich nových webových
stránkách:
http://ccshkojetin.cz/
a v aktuálním čísle Kojetínského
zpravodaje.
V rámci Husovských slavností se
připravují poutě, např. na Krakovec či do Kostnice. Podrobnosti
viz:  http://www.hus2015.cz/
Husovské symposium „Jan Hus svědek křesťanské víry pro naši
dobu“ – v Olomouci ve čtvrtek
14. května 2015 od 9 hodin.
Ve spolupráci s Univerzitou Palackého organizuje Olomoucká diecéze
jednodenní teologické sympozium
„Jan Hus – svědek křesťanské víry
pro naši dobu“ na které pronesou
své příspěvky odborníci z různých
oborů (dogmatik prof. C.V. Pospíšil, církevní právník doc. D. Němec, bohemista prof. Fiala, patriarcha CČSH ThDr. T. Butta, proděkan
HTF UK doc. J. Vogel, historik PhDr.
B. Kaňák a další). Sympozium se
uskuteční ve čtvrtek 14. května od
9 hodin v kapli Božího Těla v jezuitském konviktu v Olomouci. Kontaktní osoba: Jaroslav Křivánek tel.: 774
145 824, email: jarek.krivanek@

email.cz web: http://www.husuvsborolomouc.cz/

Finanční sbírka na obnovu vyhořelého husitského kostela v Mirovicích na Písecku.
Diakonie a misie Církve československé husitské společně s patriarchou a biskupským sborem CČSH
vyhlašuje finanční sbírku na obnovu
vyhořelého husitského kostela v Mirovicích na Písecku. Vaší finanční
pomoc můžete posílat na    účet DM
CČSH 0164298309/0800, variabilní číslo 311. Mgr. Hedvika Zimmermanová, ředitelka DM CČSH  http://
diakonie.ccsh.cz/.
Zachytili jsme v denním tisku: Mladá fronta (ta co
nepatří A. Babišovi!), Deník
E15 31.03.2015
– Výročí týdne:
Rudolf
Steiner – architekt
poznání lidské
duše:   90 let
od úmrtí zakla-
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Církev Československá husitská
datele duchovní vědy antroposofie
a waldorfského školství.
Architekt, literární historik, spisovatel, filozof, dramatik, choreograf, malíř, pedagog, sociální myslitel, esoterik. Je to na jednoho člověka příliš?
Rudolf Steiner dělal jen to, co po-

važoval za správné! Nejvíce ovšem
proslul jako zakladatel antroposofie
a waldorfského školství. Stal se editorem Goethova díla, což výrazně
ovlivnilo jeho profesní dráhu. Založil
a vedl antroposofickou společnost,
často přednášel i v Praze, kde k jeho

posluchačům patřil i Franz Kafka.
R. Steiner vždy zdůrazňoval křesťanský vhled do duchovních světů.
http://file.mf.cz/419/4-PDF01-24-E15-3103.pdf.
Jiří Pleva
kazatel

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA
- CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Komenského náměstí 49, (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 160, mobil: 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz,www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN 2015
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
středa 6. 5., středa 20. 5. 2015
- od 10 hodin
PLETENÍ Z PAPÍROVÉHO PROUTÍ
– pro všechny seniory kojetínska
(materiál + prov. nákl. 20 Kč/hod)
pondělí 11. 5. 2015 od 10 hodin
Srdečně vás zveme na besedu
s knihou s názvem:
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
(autor Evžen Boček),
kterou si pro nás připravily
pracovnice Městské knihovny
Kojetín. Humoristická kniha získala
v r. 2012 mnohá ocenění. Líčí
osudy českých emigrantů, kteří
v restituci získávají starý zámek
a „vtipně“ se potýkají s jeho opravou.

středa 13. 5. 2015 od 10 hodin
VÝROBA DOPLŇKŮ
PRO NOC KOSTELŮ
Zapojili jsme se do příprav
akce „Noc kostelů“,
která se uskuteční
v Kroměříži 29. 5. 2015.
Přijďte s námi vyrábět kartičky
s citáty z Bible a další doplňky
k této akci.
úterý 26. 5. 2015 od 11 hodin
„OSTROV BALI“
Zveme vás na cestopisnou
besedu o „Ostrově Bohů“.
Rozlehlé pláže, palmy,
azurové moře s více než
sedmdesáti ostrůvky!

čtvrtek 28. 5. 2015 od 9 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín,
její pracovníky, uživatele
i dobrodince.
V případě zájmu
je možná doprava
charitním automobilem.
Zveme všechny na
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
každé úterý a pátek 9 - 10 hodin
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení
na rotopedech
a masáže na masážním
křesle.

Ze sportu - Moravský pohár
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Ze sportu
Veřejná přehlídka
cvičení
V úterý 21. dubna 2015 upořádal
TJ Sokol Kojetín v sále Sokolovny
Kojetín Veřejnou přehlídku cvičení. Pod taktovkou Marka Štece,
který celý program uváděl, se na
pódiu vystřídalo sedm cvičebních

jednotek a přes sto dětí. V úvodu
vystoupily mažoretky pod vedením
Moniky a Marka Štecových, po nich
následovala veselá ukázka cvičení
rodičů s dětmi, kdy děti předvedly
svůj um na trampolíně, kladině, žíněnkách atd. společně s jejich cvičitelkou paní Bobišovou. Následovalo živelné vystoupení dětí z Hopíku spolu s Monikou Dočkalovou
a Lenkou Popovskou, poté předvedli
předškoláci své získané dovednosti při cvičení na nářadí spolu s jejich cvičitelkami Libuší Bosákovou,
Lenkou Poláchovou, Adélou Šóšovou a Denisou Hrnčiříkovou. V sestavě se se šátky pod vedením Marie Prokešové a Zuzany Šubíkové
se prezentovaly mladší žákyně.
Mladší žáci předvedli své dovednosti za pomoci Lenky Popovské

a Lenky Poláchové. Závěrem se za
doprovodu dramatické hudby Fantoma opery předvedly starší žákyně pod taktovkou Lenky Plevové
a Pavly Minaříkové.
Chtěli bychom poděkovat všem dětem za účast na přehlídce! A všem,
kteří se jakkoli podíleli na této akci!
Děkujeme, že jste přišli!
Cvičitelé TJ Sokol Kojetín

Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2015
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny
Spolupráce: lektoři CPP ČASPV
27. 6. - 4. 7. 2015
Tábor Rodiče a děti IV.
pro děti ve věku 3 - 9 let
Cena: 3.200 Kč
Přihlášky:
Lenka Urbánková,
telefon: 777 030 811, e-mail:
lenicka.nemeckova@centrum.cz
4. 7. - 12. 7. 2015
Tábornická škola dorostu
pro účastníky ve věku 15 - 19 let
Cena: 2.000 Kč
Přihlášky: Bronislav Bobiš
telefon: 777 116 443
e-mail: bobisb@seznam.cz
12. 7. - 25. 7. 2015
Tábor žactva
pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.600 Kč
Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,
miroslav.tvrdy@ptacekps.cz
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25. 7. - 1. 8. 2015
Tábor Rodiče a děti I.
pro děti ve věku 2 - 7 let
Cena: 3.200 Kč
Přihlášky:
Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262
1. 8. - 8. 8. 2015
Tábor Rodiče a děti II.
pro děti ve věku 8 - 12 let
Cena: 3.100 Kč (3.200 Kč)
Přihlášky:
Zuzana Veselá,
tel.: 608 505 280,
nebo na www.vrazne.net
8. 8. - 15. 8. 2015
Rodinné hry
- táborová základna
pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz

15. 8. - 22. 8. 2015
Tábor Rodiče a děti III.
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566
Mimořádná nabídka:
Cvičitelům, kteří mají zájem získat
zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.
Další akce ve Vrážném:
24. 6. - 27. 6. 2015
Stavění tábora
22. 8. - 23. 8. 2015
Bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443.
Podrobné informace získáte
od vedoucích jednotlivých
turnusů
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Inzerce

H Y D R A U L I K A   A R T E S
Hledá
pracovníka pro obsluhu honovacího stroje
Nabízíme: Velmi dobré pracovní a platové podmínky, brigádnická činnost
Požadujeme: Vyučen v oboru obrábění kovů, praxe, znalost práce s NC stroji,
velmi přesná a zodpovědná práce
Provozovna: Objekt bývalých Vítkovických železáren, nám. Svobody, Kojetín

Kontaktujte prosím:
Hydraulika Artes,
Čsl. legií 896, 752 01 Kojetín
Telefon: 603 529 208
www. hydraulika-artes.cz        
artes@tiscali.cz

Novou magnetku můžete zakoupit
na VIC Kojetín za cenu 15 Kč
34
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Vzpomínky
Tvůj život byla radost a práce, pro vše dobré měl jsi cit.
Dobré srdce ztichlo a přece nezemřelo, v paměti bude stále žít.
Dne 2. května 2015 jsme vzpomenuli 15 smutných let,
co nás navždy opustil

pan Zdeněk Hromada z Uhřičic
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Svatava,
dcera Renata s rodinou, syn Petr, dcera Alena s rodinou a vnoučata Zdeněk,
Tomáš, Lucka, Terka, Davídek a Magdalénka
Za vzpomínku děkujeme přátelům a známým

Dne 3. května 2015 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka,

pana Vladimíra Svízely
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou

Dne 5. května 2015 to budou 4 roky,
co nás opustil syn, tatínek a bratr,

pan Jaroslav Kratochvíl
Nikdy nezapomene celá rodina

Dne  9. května 2015 by oslavil 85 let
a dne 1. července vzpomeneme 2. výročí úmrtí

pana Jaroslava Zapletala (Károše)
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Jaroslav, dcera Marie,
dcera Naďa s rodinami, vnoučata, pravnoučata,
ostatní příbuzenstvo, sousedi a kamarádi

Dne 15. května 2015
si připomeneme 20. smutné výročí, kdy nás opustil

pan Karel Večerka
S láskou a úctou vzpomínají manželka Albína,
dcery Simona a Eva, vnoučata Lucinka, Terezka a Andrejka

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou kondolenci a slova útěchy
a také těm, kteří se přišli dne 9. dubna 2015 rozloučit
s naší milovanou manželkou, maminkou a babičkou

paní Alenou Janečkovou
Děkujeme pohřební službě za velmi jemný a citlivý přístup
k rodině při vyřizování pohřebních záležitostí v čase velikonočních svátků
Děkuje rodina Janečkova
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Blahopřání
Dne 18. dubna 2015 oslavila 85 let
naše maminka, babička a prababička

paní Marie Bosáková
Všechno nejlepší, hlavně mnoho zdraví do dalších let přejí
synové Petr s manželkou Libuší, Pavel s přítelkyní Evou,
Libor s manželkou Věrou, vnoučata Petra s manželem Martinem,
Libor s manželkou Markétou, Martin s manželkou Klárou,
pravnoučata Marek, Otakar, Magdaléna, Honzík, Jirka a Anička

Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží.
Smích ať pokrývá Tvůj ret a to nejmíň do sta let.
Dne 5. května 2015 se dožívá krásných 80 let
naše maminka, babička, prababička, teta, sestra,

paní Alena Šustová
Hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí děti Vlasta, Eva, Drahoš a Ilona s rodinami,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzenstvo.

Dne 18. května 2015 oslaví své 80. narozeniny

pan František Riegl
autor četných výstav pořádaných ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem Kojetín
K jeho životnímu jubileu mu přejeme do dalších let hodně zdraví,
pohody, životního optimismu a tvůrčího elánu
Přátelé a kamarádi

Dne 25. listopadu 2014 oslavila své kulaté narozeniny
dlouholetá členka národopisného souboru
Hanácká beseda Kojetín

paní Věra Drbalová
Dne 3. dubna 2015 oslavil také krásné životní jubileum
dlouholetý vedoucí národopisného souboru
Hanácká beseda Kojetín

pan Karel Drbal
Oběma ze srdce přejeme především pevné zdraví,
rodinnou pohodu, životní elán
a spoustu společných chvil v kruhu Hanáků a přátel
Přejí pracovníci Městského kulturního střediska Kojetín
a členové národopisného souboru Hanácká beseda Kojetín
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