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Září v Kojetíně ve fotografii

Septemberfest 2016, 2. - 3. září 2016

Se starostou Kojetína na kolech
do Chropyně a Bezměrova, 10. září 2016

Volejbalový turnaj smíšených družstev „O pohár
majitele pohřebního ústavu“, 18. září 2016

Kam dojedeš aneb
Tajemstvím opředená místa Kojetína, 23. září 2016

Kolečkiáda aneb S větrem o závod, 23. září 2016

Hudební dobročinná akce pro nadaci
Šance Olomouc - Dobré duše, 24. září 2016
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 42. schůzi konané dne 14. září 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila hlavní inventarizační komisi (HIK) na funkční období od 1. 10.
2016 do 30. 9. 2017,
- zřídila inventarizační komise (IK)
k provedení jednotlivých inventur
za rok 2016,
- jmenovala předsedu a členy HIK
a předsedy a členy IK,
- stanovila Plán inventur za rok
2016,
- uložila ředitelům příspěvkových
organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám.
Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS)
předložit finančnímu odboru MěÚ
v termínu do 30. 10. 2016 Plán inventur za rok 2016, předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do
11. 1. 2017 zprávu o závěrkových
účetních stavech majetku svěřeného příspěvkové organizaci zřizovatelem k hospodaření a předložit
finančnímu odboru MěÚ v termínu

do 27. 1. 2017 závěrečnou zprávu
o provedené inventarizaci majetku
a závazků za rok 2016,
- zřídila komisi a jmenovala členy
komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2017,
- uložila výše uvedené komisi předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu Města Kojetína na rok 2017
na jednání Rady města v 11/2016,
- schválila rozpočtové opatření
č. 13/20, kterým se zapojují do rozpočtu:
nové příjmy ve výši 254,80 tis. Kč
nové výdaje ve výši 254,80 tis. Kč,
- schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu polikliniky v Kojetíně na ulici 6. května
1373, v přízemí budovy, prostory
č. 61, 62, 63, 64, 65, 66 a 67, MUDr.
Janě Mathonové za podmínek nájmu od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou

za účelem provozování soukromé
lékařské praxe pro děti a dorost,
- schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu
polikliniky v Kojetíně na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město,
ve III. nadzemním podlaží budovy, prostory č. 19 a část čekárny,
o celkové výměře cca 12,12 m2,
za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/
m2/rok + zálohy na služby spojené
s nájmem,
- schválila v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Organizační řád Městského
úřadu Kojetín, včetně jeho šesti příloh.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
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Zastupitelstvo Města Kojetín se na 13. zasedání konaném dne 27. září 2016
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o hos- - schválilo převod bytové jednotky - jiná plocha o výměře 25 m2, a to
podaření Města Kojetína za č.1205/7, za kupní cenu dosaženou spoluvlastnického podílu o velikosti
1. pololetí 2016, včetně informace aukcí ve výši 393.000 Kč,
id. 4/372, z vlastnictví fyzické osoby
o stavu pohledávek k 30. 6. 2016 - schválilo bezúplatný převod části do vlastnictví Města Kojetína,
a informaci o plnění rozpočtu města pozemku parc. č. st. 1064, zastavě- - vzalo na vědomí informaci, že
za 1-8/2016,
ná plocha a nádvoří o výměře 216 předpokládané finanční náklady
- vzalo na vědomí informaci o hos- m2, jehož součástí je stavba č. p. na administraci investiční akce Repodaření zřízených příspěvkových 707, bydlení, z vlastnictví Olomouc- konstrukce ZŠ Kojetín, nám. Míru
organizací za 1. pololetí 2016,
kého kraje do vlastnictví Města Ko- 83, včetně projekční přípravy činí
- schválilo přijetí kontokorentního jetína,
976.470 Kč vč. DPH. Předmětné
úvěru ve výši 7.000.000 Kč s dobou - schválilo přijetí daru a uzavření náklady jsou stanoveny na základě
splatnosti do 1 roku od poskytnutí,
darovací smlouvy pozemku p. č. st. zadání studie proveditelnosti pro- schválilo poskytnutí účelové ne- 67/1, zastavěná plocha a nádvoří jektu, výběrového řízení pro výběr
investiční dotace ve výši 230 tis. Kč o výměře 397 m2, jehož součástí je zpracovatele projektové dokumenžadateli FK Slavoj Kojetín - Kova- budova s č. p. 40, objekt k bydlení tace a uzavření příkazní smlouvy
lovice,
do vlastnictví Města Kojetína,
a smlouvy o dílo k administraci pro- schválilo poskytnutí účelové ne- - schválilo přijetí daru a uzavře- jektu Rekonstrukce ZŠ Kojetín,
investiční dotace ve výši 70 tis. Kč ní darovací smlouvy pozemků - pověřilo v souladu s ustanovením
žadateli Charita Kojetín,
p. č. 4566/27, orná půda o výmě- § 3, odst. 1, zákona č. 553/1991
- schválilo rozpočtové opatření ře 2540 m2, a to spoluvlastnického Sb., o obecní policii, ve znění pozč. 14/2016, kterým se zapojují do podílu o velikosti id. 4/372, p. č. dějších předpisů, řízením městské
rozpočtu:
4566/206, orná půda o výměře 574 policie od 1. 10. 2016 Miloslava Ounové příjmy ve výši 2 389,00 tis. Kč m2, a to spoluvlastnického podílu lehlu, místostarostu,
nové výdaje ve výši 2 432,50 tis. Kč o velikosti id. 4/372, p. č. 5919/76, - vzalo na vědomí zápis ze zasefinancování o částku 43,50 tis. Kč, ostatní plocha - jiná plocha o vý- dání Kontrolního výboru ZM Kojetí- schválilo převod bytové jednot- měře 224 m2, a to spoluvlastnic- na, ze dne 7. 9. 2016,
ky č.1205/9, za kupní cenu ve výši kého podílu o velikosti id. 4/372, - vzalo na vědomí zápis ze zase395.000 Kč,
p. č. 5919/86, ostatní plocha - jiná dání Finančního výboru ZM Kojetín
- schválilo převod bytové jednotky plocha o výměře 55 m2, a to spo- ze dne 21. 9. 2016.
č.1191/13, za kupní cenu ve výši luvlastnického podílu o velikosti id.
Jiří Šírek
430.000 Kč,
4/372, p. č. 5919/87, ostatní plocha
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Volby do zastupitelstva kraje
Oznámení o době
a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje
Starosta města Kojetína podle § 27
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční:
v pátek, dne 7. října 2016, od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu, dne 8. října 2016, od 8.00 do
14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
● ve volebním okrsku č. 1
je místnost v Kulturním domě
Sokolovna Kojetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín, Kojetín
I-Město pro voliče bydlící v ulicích:
Nádražní, náměstí Republiky, Rumunská, Kuzníkova, Dudíkova,
Padlých hrdinů.
● ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín,
Kojetín I-Město pro voliče bydlící
v ulicích: Tyršova, Družstevní, Pořadí, Křenovská, Vyškovská, náměstí Svobody, náměstí Míru, Palackého, Husova.

● ve volebním okrsku č. 3
je místnost v Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín, Kojetín I-Město pro voliče
bydlící v ulicích: Nová, Ztracená,
Kroměřížská, Růžová, Blanská, Komenského náměstí.
● ve volebním okrsku č. 4
je místnost v Základní škole
Kojetín, Sladovní 492, Kojetín,
Kojetín I-Město pro voliče bydlící
v ulicích: Sladovní, Jana Peštuky
● ve volebním okrsku č. 5
je místnost v budově Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín, Kojetín I-Město pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí
Dr. E. Beneše, Příční, Tržní náměstí, Olomoucká, Stružní, Mlýnská,
Závodí, Podvalí, Zahradní, Přerovská, Samota, Včelín.
● ve volebním okrsku č. 6
je místnost v budově Gymnázia
Kojetín, Svatopluka Čecha 683,
Kojetín, Kojetín I-Město pro voliče
bydlící v ulicích: Jiráskova, Dvořákova, Svatopluka Čecha, Hanusíkova, 6. května, Tvorovská, Polní,
Čsl. Legií, Marie Gardavské, Chytilova, Havlíčkova, Bří Šmejdovců,
Stan. Masara, Sadová.
● ve volebním okrsku č. 7
je místnost v Kulturním domě

Popůvky 37, Kojetín, Kojetín II
– Popůvky pro voliče bydlící v Kojetíně II – Popůvky.
● ve volebním okrsku č. 8
je místnost v Kulturním domě
Kovalovice 1, Kojetín, Kojetín
III – Kovalovice pro voliče bydlící
v Kojetíně III – Kovalovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány
tři dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat
MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např.
doma).
Volič může požádat MěÚ Kojetín
osobně, nebo telefonicky – na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ
Kojetín.
Jiří Šírek, starosta

Ve zkratce
V poskytování zdravotních služeb
dojde v našem městě k několika
změnám.
Jak jsem avizoval již dříve, diabetologickou ordinaci povede po MUDr.
Kobzovi MUDr. Dobromila Pekařová (viz také rozhovor v tomto čísle).
Po delším období nastoupí na polikliniku ženský lékař, MUDr. Lukáš Vacula. Bohužel, vzhledem k problémům
s uzavřením smlouvy s VZP, začne
ordinovat až od 1. listopadu 2016.
Další změnou je ukončení praxe lékařky pro děti a dorost MUDr. Vlasty Procházkové k 31. prosinci 2016.
Nahradí ji MUDr. Jana Mathonová,
které již rada města schválila pronájem v prostorách polikliniky.
Jiří Šírek

Město Kojetín
Tajemník Městského úřadu Kojetín
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

Správce
informačních
a komunikačních
technologií
Městského úřadu
Kojetín
Bližší informace na
http://www.kojetin.cz/cs/
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Informace pro občany - sběr odpadů
Upozornění na mobilní
sběr odpadu
Ve čtvrtek 20. října 2016 proběhne
mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly společnosti BIOPAS,
Kroměříž spol. s r. o.
V místních částech Kojetína Po-

Sběr nebezpečného
odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly společnosti BIOPAS,
Kroměříž spol. s r. o. proběhne ve
čtvrtek 20. října 2016.
Stanoviště sběru odpadů a doba
přistavení:
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné
sklady 14:15 – 14:35 hodin,
2. Blanská – parkoviště u Kroměřížské ul. 14:40 – 15:00 hodin,
3. Tržní náměstí – u čerpací stanice 15:05 – 15:25 hodin,
4. Olomoucká – parkoviště u Jordánu 15:30 – 15:50 hodin,

Svoz velkoobjemového
a biologického odpadu
V Kojetíně bude zajištěn svoz
biologického odpadu v pátek
21. a v sobotu 22. října 2016.
V místních částech Kojetína Popůvkách a Kovalovicích proběhne
v pátek 21. října 2016 a v sobotu
22. října 2016.

Sběrný dvůr
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Pro likvidaci odpadů, které vám
vzniknou při úklidu vašich domů
a zahrádek, můžete využít služeb
Sběrného dvora v Družstevní ulici
v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit tyto odpady a elektrozařízení
určená ke zpětnému odběru:
● nebezpečné odpady - baterie,
akumulátory, zářivky, léčiva, barvy,
lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
(plechovky, plastové nádoby, skleněné nádoby od laku, barev, lepidel),

půvky a Kovalovice bude v pátek
dne 21. a v sobotu 22. října 2016
zajištěn svoz velkoobjemového
a biologického odpadu. V Kojetíně bude zajištěn svoz biologického
odpadu rovněž v pátek 21. a v sobotu 22. října 2016.
Nadále můžete biologický odpad umísťovat do BIO nádob, vozit na sběrný

dvůr, kompostovat nebo využívat
kombinovaný způsob sběru a využití.
Stanoviště kontejnerů jsou uvedena na letácích, které budete mít
v poštovní schránce, bytové domy
na nástěnkách nebo na webových
stránkách města.
Eliška Izsová
referent odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy

5. náměstí Svobody – parkoviště
u hřbitova 15:55 – 16:15 hodin,
6. nám. Republiky – u centra žilní
chirurgie 16:20 – 16:40 hodin,
7. Popůvky – u zastávky autobusu
16:50 – 17:10 hodin,
8. Kovalovice – u kapličky 17:20
– 17:40 hodin.

postřiky všeho druhu ze zahrad, pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství,
● barvy – laky: spreje – nátěry na
dřevo, mořidla, laky ve spreji,
● ředidla od nátěrových hmot:
čistící benzín, terpentýn, rozpouštědla,
● baterie: tužkové baterie, knoflíkové baterie, baterie z osobních,
nákladních aut a traktorů,
● staré léky, teploměry,
● chemikálie: používané v domácnostech a domácími kutily jako laboratorní misky, ustalovače, bělidla, kyseliny, louhy, zvláštní lepidla,
● starý olej: motorové, mazací,
převodové, fritovací oleje.

Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:
● znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako hadry, štětce, kalíšky,
stěrky, hůlky na míchání,
● prostředky na ochranu rostlin:
Termín přistavení kontejnerů:
Kojetín:
● pátek 21. 10. 8.00 – 18.00 hod.
● sobota 22. 10. 8.00 – 14.00 hod.
1. ulice Olomoucká – za posledním domem po pravé straně,
2. náměstí Svobody – parkoviště
u hřbitova,
3. ulice Chytilova – u školní jídelny,
4. ulice Přerovská – u pálenice,
5. ulice Polní – u kotelny.

Popůvky – u kulturního domu:
● pátek 21. 10. 15.00 – 18.00 hod.
● sobota 22. 10. 8.00 – 14.00 hod.

● odpady ostatní - papír, sklo,
plast, železo, textilní materiály,
pneumatiky (zdarma pneumatiky
osobních automobilů, přívěsů, motocyklů atd.), dřevo, velkoobjemový
odpad, odpad ze zahrad), stavební
suť, tonery, elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky.
● zpětný odběr elektrozařízení
- vyřazené elektrické a elektronické
zařízení: televizory, monitory, rádia,
elektrotechnické přístroje a zařízení, pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky, vysavače apod.

a místních částí Popůvky a Kovalovice bezplatné – mimo uložení stavební suti a pneumatik větších rozměrů (traktory, nákladní automobily
atd.), uložení těchto odpadů hradí
i občané města a místních částí.

Uložení odpadů a výrobků zpětného odběru je pro občany Kojetína

Kovalovice – u kapličky:
● pátek 21. 10. 15.00 – 18.00 hod.
● sobota 22. 10. 8.00 – 14.00 hod.
Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů do
délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný
odpad rostlinného původu.

Provozní doba
Úterý
13.00 – 17.00
Středa - Pátek 8.30 – 12.30
13.00 – 17.00
Sobota
8.00 – 12.00
Žádáme vás, abyste se řídili pokyny pracovníků sběrného dvora, dodržovali provozní dobu a neukládali
odpady mimo stanovené plochy ve
sběrném dvoře.
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Informace pro občany - sběr odpadů
Podrobnější informace o možnosti
uložení odpadů na sběrném dvoře můžete získat na telefonním
čísle 581 275 005.
Upozorňujeme, že předpisy na
ochranu životního prostředí mimo

jiné stanoví, že se za jejich porušení ukládá sankce. V některých
případech se může jednat o částku
velmi vysokou, u fyzických osob až
do 50 tis. Kč, u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných

k podnikání o částku pohybující
se v milionech Kč.
Eliška Izsová
referent odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy

Anketa
Se začátkem školního roku se studetni Gymnázia Kojetín vydali mezi žáky, učitele,
ale i kojetínskou veřejnost a položili jim tyto otázky:
Otázky pro žáky a studenty: Co očekáváš od tohoto školního roku? Jaký je tvůj oblíbený předmět?
4. třída ZŠ nám. Míru
Tereza Čadová
Čekám, že to bude horší a těžší,
samý dvojky. Tělocvik!
Valentýna Hrabalová
Samý jedničky, těším se. Tělocvik!
Tomáš Havlíček
Že to bude lehčí, samý jedničky. Těším se na všechno.

Prima GKJ
Aneta Soušková
Že to bude na gymplu těžší. Výtvarka, protože mě baví malovat.
Zuzana Hradilová
Bude to těžší, čekám zhoršení. Výtvarka, protože mě baví malovat,
nejvíc tužkou.
Matyáš Krybus
Že to bude těžší, tak dvě trojky, myslím si, že to tak hrozný nebude.
Matematika.

Otázka pro učitele: Baví vás vaše povolání?
Markéta Nevrlá
Mě to baví teda
hodně, já jsem
těch
povolání
vyzkoušela
už
víc…, takže už
vím, do čeho
jsem šla - v podstatě. A dá se říct,
tohle je asi nejlepší povolání, které
jsem si mohla vybrat. Je to fakt perfektní práce. Fakt jsem si nemohla
vybrat líp. To poznáte, když si pro-

jdete víc prací, zjistíte, která je ta
nejlepší. Taky jsem hledala a hledala, až jsem nakonec našla to, co
jsem chtěla.
Monika Štefková
Velmi… Je to
kreativní práce,
je to práce s lidmi, s mladými lidmi hlavně.

Webové stránky Městského kulturního střediska Kojetín

Sexta GKJ

Petr Žák
Tenhle školní rok
bude těžší, ale
chtěl bych, aby
dopadl lépe než
loňský. Matematika - a to proto,
že mi jde.

Martin Rotrekl
Mým cílem je pokud možno projít
do dalšího ročníku, jako bez
reparátu teda…
Jinak nic zvláštního.
Tělocvik,
protože hraju fotbal - a tam se nemusím moc učit
Otázka pro veřejnost: Chtěli byste být učitelem? Proč?
David Dvořák
Ne, nechci být
učitelem, protože
bych ty děcka musel pozabíjet.

WWW.MEKSKOJETIN.CZ

Naleznete zde informace i novinky o kulturním dění a akcích na Sokolovně,
Vzdělávacím a informačním centru, městské knihovně, městském muzeu, kině
i v zájmových souborech... Dále - Galerii rodáků, pronájmy i Kojetínský zpravodaj...
Najdete nás také na facebooku, tak se přidejte:
* MěKS Kojetín * Vzdělávací a informační centrum MěKS Kojetín *
* Městská knihovna MěKS Kojetín * Městské muzeum MěKS Kojetín *

Jara Novotná
Možná i jo, tak vzdělávat děcka ne?
Irena Brabcová
Ne, určitě ne. Mám doma čtyři děti
a stačí mi to.

Anketu
připravili
Gabriela Konšelová
a Petr Langr, GKJ
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 8. díl
Big-beatová skupina
„Gold Strings“
~1962 až ~1963

(skupina hrávala pod záštitou
SOUZ v Kojetíně)
Vedoucí: Jaroslav Šikula
Obsazení: Rudolf Kalovský (klavír), Josef Ševeček (bicí), Ivan
Veselý (klarinet a saxofon), Jaroslav Šikula, Hynek Dostál (kytary
a zpěv) a František Nikodým (kytara).

ooooo
 „Gold Strings“ - ~1962 - zkouška
v sále SOUZ (střední odborné učiliště zemědělské) v Kojetíně.
Zleva: R. Kalovský, I. Veselý (klarinet), J. Ševeček, J. Šikula, H. Dostál a F. Nikodým.

ooooo
 „Gold Strings“ - ~1963 - hudební
přehrávky v sále Osvětové besedy
v Kojetíně.
Zleva: R. Kalovský, I. Veselý (saxofon), J. Ševeček, F. Nikodým,
H. Dostál a J. Šikula.

Taneční orchestr
Osvětové besedy
v Kojetíně "Nonet"
od roku 1963

(orchestr hrával několik desetiletí
v širokém okolí Kojetína)
Vedoucí: Jaroslav Mrtvý (saxofon
a klarinet)
V obsazení se časem vystřídalo
velké množství hráčů – mimo Jaroslava Mrtvého například: Josef
Bláha, Miroslav „Kera“ Kouřil, Josef
Ševeček, Jiří Šubík, Jiří Lev, Leo
Horák (basa a zpěv), Jiří Jeřábek,
Antonín Malík, Josef Dřímal, Vladimír Dřímal, Josef Gardavský,
Antonín Kaňa, Bohumil Havlík, Bohumil Čižkovský, Petr Nahodil, Rudolf Kalovský, Petr Vacek (saxofon
a zpěv), Přemysl Roušar, Ladislav
Dolina, Milan Kubek, Josef Havel-
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ka, Jan Přehnal, František Harvánek, Alois Vrána, Ivan Zela, Jiří
Ocknecht, Zdeněk Novák, Jaroslav
Kocián, Jiří Horák, Josef Kulfánek,
Bronislav Jochman, Pavel Evanžin,
Vladimír Havela a mnoho hostujících konzervatoristů z Kroměříže

z doby působnosti orchestru.
Zpěv: Karel Zemánek, Vladimír Fiury, Hynek Dostál, Miroslav Vaněk,
Hana Špatinová, Květa Horáková,
Marie Šubíková, Jaroslava a Věra
Mrtvá, Jindřiška Hodinářová, Věra
Talašová.

 "Nonet" - 1967 - zleva: J. Kocián, J. Mrtvý, L. Vavrouch, J. Dřímal, vzadu: J. Horák
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 8. díl

 Vedoucí orchestru "Nonet" Jaroslav Mrtvý a dobový plakát o pravidelných "čajích" v Ratajích.
 "Nonet" v roce 1974: Sportovní
karneval v Němčicích n. H.
Městské kulturní středisko Kojetín
počítá s vydáním brožované publikace, proto prosíme a vyzýváme
všechny pamětníky, hudebníky,
zpěváky, bývalé i současné kapely, aby sledovali na stránkách
zpravodaje pojednání o kojetínské hudbě a zpěvu a pokud by
poznali nám neznámé tváře nebo
právě jejich hudební počin zde nebyl obsažen, ať se, prosím, zkontaktují s MěKS Kojetín (kancelář
nám. Republiky 1033, telefon:
581 76 20 46, 774 001 405) pro
doplnění. Předem děkujeme!
Zaznamenal a zpracoval
František Nikodým

Tradiční čínská medicína
Qi Gongová cvičení pro zdraví
a Feldenkraisova metoda k uvědomění si pohybu a procítění těla
v Kojetíně
Qi Gong vznikl v daleké Číně, před
dávnými věky. Toto zdravotní cvičení, které kultivuje naši vitalní sílu qi
přetrvalo dodnes. V čínštině slovo
Qi (čti jako čchi) se překládá jako
energie a Gong (čti jako kung) se
překládá jako práce. Qi Gong tedy
vyjadřuje rozvinutí cirkulace ener-

gie těla, jednak aby vzrostla a jednak, aby byla lépe ovládána. Každé
ráno v čínských parcích cvičí mnoho lidí Qi Gongová cvičení. Jsou
přesvědčeni, že jim cvičení pomáhá udržet pevné zdraví a klidnou
mysl. Viděl jsem cvičit velmi staré
lidi, kteří byli vitální a měli životní
jiskru. Spoustu mladých moderních
lidí ze západu by nezvládlo ani třetinu pohybových forem, které tam tito
staříci předváděli.

Qi Gong jsem začal studovat před
mnoha lety a učím ho nyní své klienty den co den.
Cvičící člověk se díky Čchi-kungu stává citlivějším a vnímavějším.
Naučí se správně zpracovávat své
emoce, naučí se je prožívat a správně používat v každodenním životě.
Nalezne v sobě řád, pokojnou mysl
a sebepoznání. Čchi-kungové sestavy nás učí jak pracovat s tělem na
fyzické a s duší na spirituální úrovni.
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Tradiční čínská medicína
Cvičení jsou určeny všem lidem bez
rozdílu věku. Cvičení se tak přizpůsobí jak dětem, tak i starým lidem.
Forem a cviku Čchi kungu je nepřeberné množství od statických až po
dynamické sestavy. Jako například
Zhan Zhuan Gong, Qi Gong dvaceti
pohybů, Qi Gong Gui Gen, hra pěti
zvířat, osm kusů brokátu, Qi Gong
pěti prvků, orgánová sestava atd.
Qi Gong
Zlepšuje zdraví, zvyšuje sílu, posiluje vitalitu, podporuje dlouhověkost, udržuje pevné šlachy,
svaly a kosti, zlepšuje motoriku
a dynamiku, učí správně pracovat
s dechem, učí cítit energii, rozvíjí citlivost, vnímání, sebepoznání
a umění se soustředit, podporuje
duchovní rozvoj.
V současné době cvičím Čchi-kung
rodiny Chen, pod vedením mého
učitele Pavla Hlavoně z brněnské
školy Chen Jian Gou Chen Shi.
Feldenkraisova metoda aneb pohybem k sebeuvědomění
Dlouhá léta jsem vybíral z mnoha
různých cvičení a různých přístupů k pohybu a pohybové soustavě
vhodná doplňková cvičení, které mi

budou zapadat do celostního systému čínské medicíny. A jak to tak
v životě chodí, ten kdo hledá, obvykle nalezne. V mém případě se
jednalo o objevení systému sebeuvědomění si pohybu, tedy Feldenkraisovu metodu.
Feldenkraisovu metodu založil geniální vědec Dr. Mosché Feldenkrais, který se celý život zabýval
judem. Při objevování cesty k navození optimální pohybové funkce
vycházel z poznatků fyziky, biomechaniky, fyziologie, neurofyziologie, biologie, anatomie, teorií učení
a z pozorování dětského vývoje.
Vytvořil tak systém pohybových lekcí s jejichž pomocí se každý člověk
může naučit pohybovat efektivněji
a pohodlněji. Cvičení nás učí používat efektivně nervovou soustavu
a rozvíjet koordinaci těla.
Uvědomujete- li si pohyb stáváte se
pružnějšími a flexibilnějšími. Bolesti
se zmírní, zvýší se pružnost a naučíte se jak se lépe vyrovnávat se
stresem, se kterým se neustále setkáváte.
Cvičení nás učí poznat a objevit
chybu, kterou v pohybu děláme.
Následným cvičením jsme schopni
tuto chybu změnit a opravit. Změ-

níme tak celý pohybobový vzorec
a vytváříme tím pro nás nový pohyb (novou zkušenost). Přirozeným způsobem tak navodíme léčící
schopnosti našeho těla.
Díky pohybovým lekcím se učíme
přirozeně chodit, sedět, dýchat
a ležet. Dále nás naučí poznávat
rovnováhu a těžiště našeho těla,
uvědomíme si klouby, páteř, pánev
a hlavu.
Při cvičeních pracuji na těle a s tělem. Protože cesta vede skrze vědomí a Feldenkrais proto označil
svou metodu jako uvědomění prostřednictvím pohybu.
Cvičím s klienty různého věku a při
rozličných pohybových a vnitřních
zdravotních problémech. Metoda je
unikátní pro prevenci a pro rozvinutí vnímaní pohybu v prostoru. Také
ji ocení sportovci, hudebníci, herci
a další, protože je vhodná pro každého.
Milan Peterka
praktik tradiční čínské medicíny
Zdroje: vlastní zkušenost,
Feldenkrais cvičení pro zdraví,
A. Schwarz, vydalo nakl. Alternativa,
Feldenkrais a jeho metoda, Frank
Wildman, vydalo nakl. Pragma

Kroměřížská dráha, z. s. informuje
Vlakem na slavnostní
Výlov Hradeckého
rybníka
Další kalendářní rok se pozvolna
chýlí ke konci a s ním i v pořadí
už 10. sezóna občasného provozu
zvláštních osobních vlaků pořádaných Kroměřížskou dráhou z. s. na
hanácké lokálce mezi Kojetínem
a Tovačovem.
Jak se už stalo zvykem, poslední
veřejné jízdy vlaků do Tovačova
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se konají při příležitosti zdejšího
rybářského svátku – slavnostního
výlovu rybníka Hradecký. Ani letošek nebude výjimkou, a tak se
s námi můžete o víkendu 22. a 23.
října 2016 opět projet do Tovačova pro nějakou tu rybu na vánoční
stůl, nakoupit čerstvé koření, sýry,
koláče, trdelníky, nebo si prostě jen
nechat zahřát nitro troškou něčeho
dobrého k pití, což přece v malém
množství nikdy nemůže uškodit
– obzvlášť, použijete-li pro svou
cestu právě vlak.
Děti pak jistě uvítají nějaké to svezení na kolotoči, procházku kolem
rybníka a únavou ztěžklé ruce si
rády nechají nadlehčit pestrobarevnými balónky.
A na jaký vláček se letos můžete těšit? Díky finanční podpoře Olomouckého kraje, Mikroregionu Střední
Haná a měst a obcí při trati to opět
bude větší souprava složená z motorové lokomotivy a čtveřice červe-

ných vagónků, z nichž jedním bude
motorový vůz M131.1454 „Hurvínek“ spolku Kroměřížská dráha.
Sami si budete moci vybrat, zda
Vám posezení na dřevěných lavicích svým teplem zpříjemní naftové
„bufíky“, do trubek vyvedené výfukové plyny (u motoráčku), nebo
kamna na dříví, instalovaná do
dvou nejstarších vozů.
Motorovou lokomotivou pak bude
některý z dieselhydraulických veteránů brněnského Klubu přátel
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Kroměřížská dráha, z. s. informuje
kolejových vozidel – „Karkulka“
T444.1516 či „Rumun“ LDH125038. Místa pro kola a kočárky bude
ve vlaku dost, pouze polední pár
spojů nebude pro jízdní kola přístupný, protože bude veden jen samotným „Hurvínkem“.
Předběžný jízdní řád zvláštních vla-

ků připojujeme, ale protože v době
uzávěrky Kojetínského zpravodaje
ještě není odsouhlasen ze strany SŽDC, může v něm ještě dojít
k drobným změnám. Určitě si tedy
jízdu vámi zvoleného spoje ještě
před jízdou ověřte buďto na některém z plakátů ve městě, nebo na

webových stránkách tovačovské
trati www.prototypy.cz/tovacovka.
Tamtéž najdete také všechny další
informace o jízdách zvláštních vlaků.
Těšíme se na setkání s vámi!
Za KMD, z. s. Rostislav Kolmačka

Došlo do redakce
Mladí hasiči z Popůvek
a závěr sezóny
S končícím létem se vždy dostává
do finále i hasičská sezóna. Můžeme opět konstatovat, že ta letošní
byla úspěšná. Zmíním se alespoň
o třech akcích.
Poslední prázdninovou neděli bylo
pro dobrovolné hasiče z Kojetína,
Křenovic a Popůvek připraveno
taktické cvičení zásahových jednotek. Pro děti to byla příležitost vyzkoušet si a zahrát roli zraněných
a zachraňovaných. Některá poranění vypadala hrůzostrašně a realisticky, aby záchranáři měli vytvořenou co nejpravděpodobnější situaci, jaká by mohla nastat při ostrém
zásahu. Jak uspěli, to si vyhodnotili
záchranáři a jejich velitelé. Děti byly
spokojeny a k ještě větší spokojenosti přispěl i odpolední program
k ukončení prázdnin na hřišti v Popůvkách.
Dne 11. září 2016 se konala soutěž O putovní pohár starostky obce
Záříčí. Zde se představila dvě družstva mladších a jedno družstvo
starších žáků. Soutěž probíhala
pod přísným dohledem rozhodčích
a je potěšitelné, že Popůvky získaly první místa v obou kategoriích
(MŽ čas 17:87, SŽ 15:24) a k tomu
ještě třetí místo pro družstvo žáků
mladších (21:66). Je možno zmínit
i skutečnost, že těchto výkonů bylo

dosaženo i přesto,
že někteří závodili
vůbec poprvé.
Už tradiční a největší akcí v závěru sezóny bývá
soutěž Bochořská
sova. Ta letošní
proběhla ze soboty
na neděli 17. a 18.
září. Jde o noční
závody,
kterých
se letos zúčastnilo
téměř sto družstev
z celé Moravy.
SDH Popůvky reprezentovaly opět
dvě družstva mladších a jedno
starších žáků. Výsledné časy (MŽ
19:19 a 22:47; SŽ 19:98) sice neumožnily umístění „na bedně“, ale
potvrdily, že se v obrovské konkurenci mladí hasiči z Popůvek a okolí nemají za co stydět. Výkony byly
ovlivněny ztíženými podmínkami
nočního závodu, čekáním a nervozitou. Symbolicky si nejlepší výkon
našich – 15. místo MŽ – vysloužil
odměnu v podobě dárkového koše
při příležitosti 15. ročníku závodů
v Bochoři. O tom, že je noční „Sova“

pro děti akce zajímavá, svědčí
i fakt, že většina chce vždy zůstat
až do konce, aby si všichni vychutnali i doprovodný program. Tím byl
třeba mohutný ohňostroj, diskotéka,
táborák, letní kino a další aktivity.
Poděkování závěrem patří všem
závodníkům, organizátorům soutěží, zvláště pak obětavým vedoucím
hasičského oddílu v Popůvkách,
jmenovitě Pavlu Skácelíkovi, Adéle Šimkové a ostatním, kteří se na
práci podílejí. Všichni se už těší na
další zážitky v příští sezóně.
Miroslav Matějček
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Rozhovor s MUDr. Richardem Kobzou
Po 37 letech omezuje svou lékařskou činnost na poliklinice
v Kojetíně internista a diabetolog
MUDr. Richard Kobza, kterému
za jeho dlouholetou odbornou
práci patří poděkování.

Jak dlouho v Kojetíně působíte
a jak vnímáte toto město z pohledu lékaře?
Do Kojetína jsem nastoupil v roce
1979 na interní a diabetologickou
ambulanci. V té době na tom poliklinika nebyla personálně dobře, což
se v průběhu dalších let a s nástupem mladých lékařů zlepšilo. Současně jsem pracoval na interním
oddělení nemocnice Přerov, kde
jsem dosáhl druhé atestace z interního lékařství. Od té doby pracuji
v Kojetíně nepřetržitě, přechodně
také ve funkci vedoucího lékaře polikliniky. V současné době již omezuji své působení, diabetickou ordinaci jsem předal MUDr. Pekařové,
lékařce z Prostějova, která bude
ordinovat v prostorách mé ordinace, a to každé pondělí. Já budu stále pracovat jako internista, a to od
úterka do pátku. Tuto změnu jsem
již oznámil všem lékařům a pacienti
se to dozvídají průběžně. Prakticky
z toho vyplývá, že v pondělí nebude
možné provádět interní vyšetření
a EKG. Prosím pacienty, aby s touto změnou počítali.
Kojetínské zdravotnictví má svoji
historii a nyní také velmi slušnou
úroveň. Nutno vyzdvihnout vlastní
budovu polikliniky, která disponuje
odpovídajícími prostorovými možnostmi a zázemím, což lékaři a pacienti kvitují s povděkem. Zvláště je
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nutno ocenit dobrou dostupnost lékařů, což třeba ve větších městech
bývá problematické. Některá pracoviště jsou vyhledávána i pacienty
z jiných regionů. Určité odbornosti
z Kojetína bohužel odešly, což nás
trápí. Město Kojetín a vůbec všichni
musíme být na pozoru, aby stávající spektrum lékařských odborností
bylo zachováno.
Dá se zhodnotit vývoj obyvatel
našeho regionu z hlediska zdravotního stavu v tomto období?
Co se týká zdravotního stavu obyvatel regionu Kojetínska, ten kopíruje celostátní poměry. Pozvolné,
ale evidentní zlepšování vidíme
v posledním čtvrtstoletí. To je
v přímé závislosti na výborné a stále se zlepšující dostupnosti léků,
moderních vyšetřovacích metod
a operačních postupů. Tyto můžeme pacientům nabízet hned v „první
linii“, tedy v Kojetíně. Samozřejmě,
často musíme zápolit se zdravotními pojišťovnami, aby naši pacienti
dostali, co potřebují. Stav je ale nesrovnatelný s tím, co bylo před rokem 1989, kdy byl léků a vyšetřovacích metod katastrofální nedostatek
a často byly jen pro „vyvolené“.
V současnosti se ale občas dostáváme do druhého extrému, kdy pacienti polykají neúměrná množství
léků a mnohdy jim pomůžu tím, že
některé z nich vysadím.
Kolik pacientů Vám za tu dobu
prošlo ordinací?
Ročně provedu v ordinaci přes 8000
vyšetření nebo ošetření. Za těch
37 roků jich bylo hodně přes 300 tisíc. Samozřejmě nejde o vlastní počet pacientů, neboť většina z nich
jsou chronici, kteří chodí na vyšetření několikrát v roce.
Jak byste hodnotil naše město
jako takové?
Nemůžu jej pominout ani jako místo mého bydliště. Bydlel jsem zde
řadu let i s rodinou, děti chodily
do zdejších škol. Adaptovali jsme
vlastními silami byt a občas říkám,
že jsem strávil dvacet let v montérkách. Ale rád na to vzpomínám,
taky na spolubydlící, se kterými
jsme vytvořili přátelské společenství vlastníků bytů a dům stále vy-

lepšovali. Žil jsem zde rád a stále
se cítím, jako obyvatel města. Kojetín je rok od roku pěknější, čistější, staví se nové věci, jako třeba
sportovní hala, bylo hodně vkusně
zrekonstruováno náměstí. Péče
občanů i města je všude vidět. Nemůžu zapomenout ani na kojetínský sport, kterým jsem také prošel.
V 70. a 80. letech byla sice „sokolka“ trochu depresivní, ale rád
vzpomínám na zápolení na tenisových kurtech, na brigády apod. Samozřejmě se stavem, ve kterém je
sokolská zahrada nyní, se to srovnat nedá. No a co je na Kojetíně
nejoriginálnější, je folklór. Krásné
kroje, Hanáci, písně. A samozřejmě
každoroční hody, které rád finančně
podporuji a účastním se jich.
Máte nějakou radu nebo přání
pro naše občany?
Jakou radu bych dal občanům, aby
si zachovali své zdraví? Je to jednoduché – nekouřit, stravovat se
s rozmyslem, udržovat optimální
tělesnou váhu, mírně provozovat
nějaký věku odpovídající pohyb či
sport a chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři. A pokud
se dostaví nějaká nemoc, tak opatrně s léky a snažit se o příslušnou
životosprávu a hlavně – poslouchat
své tělo.
Pane doktore, moc děkuji za vaše
odpovědi, zároveň bych vám rád
poděkoval za dlouhá léta práce
lékaře v Kojetíně i za podporu
kulturního života našeho města.
Otázky: Jiří Šírek
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V Kojetíně se zrodila nová tradice – slavnosti piva Septemberfest!
Iniciátorem a jedním z manažerů
festivalu byl předseda pořádajícího SK Kojetín 2016 Leoš Ptáček,
kterému jsme položili několik
otázek.

Jak náročné je pořádat takovouto masovou akci?
Náročné je to zejména pro lidi, kteří
nejsou profesionály v pohostinství.
Bez významné podpory provozovatele několika restaurací, bez zkušeností poloamatérských kuchařů
a spolupráce s MěKS Kojetín, zejména v oblasti propagace, bychom
se labyrintem nejrůznějších nástrah
prokousávali jen velmi obtížně.
Jednalo se tedy o kolektivní
dílo…
No jistě! Ohromné množství práce
pro dobře organizovaný kolektiv
lidí, z nichž nikdo neočekával jiný
osobní profit, než příjemný pocit
z dobře odvedené práce. Celkově
se nás aktivně zapojilo téměř šedesát příznivců sokolské zahrady
– z řad vedení SK, rodičů dětí, které
vedeme ke sportu, kamarádů, které náš nápad nadchl, pomoci přijeli
i z partnerského města Senica.

Nechceme jen natahovat ruku,
jsme také připraveni ukázat,
že jsme pracovití a dokážeme
si podstatnou část finančních
prostředků vydělat vlastní činností.
Co pro vás bylo motivem pořádat
v Kojetíně slavnosti piva?
Motivů se snoubilo celá řada. Několik let velmi úspěšně pracujeme

Kojetín musíme neustále zviditelňovat a hostům, kteří
k nám zavítají, ukázat, že se
u nás žije dobře, že disponujeme množstvím kreativních
lidí, kteří pro Kojetín dýchají.
s mládeží a tuto práci jsme letos dokázali korunovat titulem mistra republiky ve volejbalu. Nevšední výsledky s sebou přinesly také dosud
nepoznané náklady. My jsme velmi
vděční za podporu města Kojetína,
Olomouckého kraje, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
i privátních donátorů. Nechceme
ale jen natahovat ruku, jsme také
připraveni ukázat, že jsme pracovití a dokážeme si podstatnou část finančních prostředků vydělat vlastní činností – toto je první podstatný
motiv. Další je ten, že podobné
akce, které stojí mnoho sil a podaří
se úspěšně zrealizovat, ohromně
tmelí kolektiv. Náramně jsem si užíval, jak se po finálním úklidu všichni spoluorganizátoři předháněli
v nápadech, co příští rok vylepšíme, kam náš Septemberfest dál
posuneme. A také – chtěl bych
trošku navázat na svůj březnový
příspěvek do zpravodaje na téma
koupaliště, kde jsem obhajoval
masívní investice z rozpočtu města. Kojetín musíme neustále zviditelňovat a hostům, kteří k nám
zavítají, ukázat, že se u nás žije
dobře, že disponujeme množstvím
kreativních lidí, kteří pro Kojetín
dýchají.

Pohostili jsme za celý víkend,
bez mála tisíc návštěvníků!
Naplnil první ročník festivalu
vaše očekávání ?
Řekl bych, že ano. Vždy je co
zlepšovat a my už teď pár námětů máme, ale domnívám se, že nic
zásadního jsme nepokazili. Pohostili jsme za celý víkend, považte,
bez mála tisíc návštěvníků! To je
přece nádherný start. Nabídli jsme
28 druhů piv z osmi pivovarů, zejména díky našim přátelům z řad
podnikatelů a obětavosti amatérských kuchařů jsme návštěvníky
odzbrojili specialitami z grilu, udírny a zejména ze zvěřiny. Po prav-

The Endorians
foto: Andrea Dušková
dě, přálo nám i počasí, takové září
se možná dlouho nezopakuje.

Výtěžek z této akce nám pokryje náklady na jedno mládežnické družstvo na celý
rok, to je úžasný výsledek!
Nečelili jste nevoli ze strany obyvatel sousedních domů? Přece
jen, sokolovna není pro akce tohoto typu situovaná ideálně.
Není, to je pravda, byli jsme si toho
od začátku vědomi. Přestože jsme
se snažili být maximálně ohleduplní
a pro noční hodiny jsme do programu zařadili vystoupení těch nejméně hlučných hudebních těles, jisté
je, že jsme řadě obyvatel do jejich
komfortu nepochybně zasáhli. Za
celý víkend nedošlo ale k jediné
vyhrocené situaci, oficiální cestou
jsme na radnici zaznamenali pouze
dvě stížnosti, které navíc nebyly nikterak útočné a v lecčems možná
inspirativní. S naprostou vážností
bych tímto chtěl poděkovat všem
spoluobčanům, kterým jsme oba
večery vnutili hudbu, o kterou mnozí nestáli, přes práh jejich domovů,
za ohromnou toleranci. Výtěžek
z této akce nám pokryje náklady na
jedno mládežnické družstvo na celý
rok, to je úžasný výsledek! Ještě
jednou velké díky…
Děkuji za rozhovor a přeji vám, ať
najdete dostatek elánu pro pořádání festivalu i v příštích letech!
Otázky: svah
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Mateřská škola Kojetín
Září v Mateřské škole
Kojetín
Léto a prázdniny jsou již v nedohlednu a trošku s obavami jsme
vstoupili do nového školního roku.
A tak je od 1. září 2016 naše školička zase plná dětí. Většina dětí, které dovršily ten správný věk pro nástup do mateřské školy, přichází se
začátkem školního roku. V průběhu
roku jich přibývá do dětského kolektivu už jen pár. Problémy adaptačního období se tedy kumulují
do prvních týdnů nového školního
roku, a tak situace nebývá náročná
jen pro tříleté caparty, ale i pro jejich rodiče a samozřejmě také pro
učitelky. Většina dětí se ale docela
rychle zapojí a aby na slzičky nebyl
čas, připravili jsme pro děti hned
několik překvapení.
Děti v obou MŠ přivítal Kašpárek
s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro ně připravily učitelky.
Ve středu 14. září 2016 v dopoledních hodinách za námi přijelo Divadlo Silesia Ostrava s pohádkou
„Královna a drak“. Spolupracujeme s Petrem Zbožínkem, rodákem
z Kojetína, který u nás s divadlem
nebyl poprvé. Děti zachraňovaly hodnou královnu před drakem,

zpívaly písničky a také se zapojily
do vystupování. Z draka se ale nakonec vyklubal vegetarián, takže
všechno dobře dopadlo. Radostný
smích dětí byl slyšet z obou budov
až ven.
Ve čtvrtek 22. září 2016 nejstarší
děti z obou mateřských škol odjely
autobusem do Kroměříže na dopravní hřiště. Jezdíme tam dvakrát
ročně upevnit si praktické dovednosti a znalosti dopravních pravidel, zejména chování chodců a cyklistů v běžných situacích na ulici. Po
příjezdu se děti posilnily svačinou
a poté se rozdělily na dvě skupiny.
Nejdříve si prošly dopravní hřiště
pod vedením členů městské policie a seznámily se se správnou
orientací v silničním provozu. Potom část dětí jezdila na dopravním
hřišti na kolech a koloběžkách,
část byla chodci. Děti byly vedeny
k respektování dopravních značek,
semaforů, učily se jízdě a chůzi po
pravé straně chodníku, či silnici.
Od pátku 23. září 2016 začal pro
nejstarší děti tříměsíční předplavecký výcvik v plaveckém areálu
v Přerově, který potrvá až do prosince. Děti mají možnost se jedenkrát
týdně seznamovat s vodou, procvičit si dýchání do vody, ponořování
a potápění, pokládání na vodu, splý-

Divadelní pohádka „Královna a drak“
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Dopravní hřiště v Kroměříži

vání s dopomocí, a to pod vedením
zkušených lektorek a svých učitelek.
Po ukončení kurzu dostanou již tradičně „Mokré vysvědčení“.
A co nás čeká v říjnu? Všechny
děti z obou MŠ se těší na pravidelné cvičení ve sportovní hale, a pro
nejstarší děti pod vedením zkušené lektorky začne v odpoledních
hodinách výuka anglického jazyka. Tradiční říjnovou akcí bude již
12. ročník „Drakiády“, který proběhne v areálu školní zahrady v Hanusíkově ulici. Součástí bude nejen pouštění draků, ale i společné
opékání špekáčků, zpívání písniček
a tvůrčí dílna. Všechny „naše“ děti
i se svými rodiči jsou srdečně zváni,
včas zveřejníme informace o konání této akce. Tak jen doufáme, že
nám pěkné podzimní počasí vydrží
co nejdéle.
vedení MŠ

Hrajeme si v Beruškách

Dopravní hřiště v Kroměříži
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Bude u nás Edison
V polovině října na naši školu opět
přijede návštěva studentů z pěti
zemí celého světa. Už i v loňském
roce jsme se zapojili do projektu
Edison, který tato týdenní poznávací setkání organizuje. Přijela k nám
pětice dívek, která se během týdenního pobytu aktivně zapojila do
našeho školního života. Studentky
dokázaly našim dětem velice zajímavě přiblížit země, odkud k nám
přijely a seznámily se také s našim
regionem i rodinami, kde bydlely.
Tento rok naši školu navštíví studenti také, podle posledních infor-

mací to budou účastníci z Albánie,
Egypta, Gruzie, Jordánska a Íránu.
Ve spolupráci s rodiči připravujeme
ubytování, stravu budou mít hosté
zajištěnu ve školní jídelně a program sestavujeme na základě zkušeností z minulého roku. Žáci naší
školy si tak budou moci v praxi ověřit, jak dalece jsou schopni vyjádřit
se v anglickém jazyce a kolik informací si dokáží získat z vystoupení
hostů. I mezi vyučujícími nacházíme příznivou odezvu, protože už to
není neznámá aktivita a oživení výuky spojené s osobními kontakty se
zajímavými lidmi je přínosem. Garantem za naši školu je v letošním

roce Beáta Schusterová.
Děkujeme všem našim partnerům
za podporu celého projektu a těšíme se na setkání se všemi účastníky.
Zdeněk Šípek

Gymnázium Kojetín
Projektový den Voda
– sucho – záplavy
Letos na jaře se gymnázium přihlásilo do výzvy Olomouckého kraje
na přidělení dotace akci podporující
environmentální výchovu na školách. Gymnázium obstálo se žádostí o přidělení dotace na projektový den s názvem „Voda – sucho
– záplavy“. Na projekt jsme získali
částku 10 000 Kč.
Cílem akce, která se uskutečnila
na konci školního roku, bylo žáky
a studenty seznámit s tématem
voda z mnoha úhlů pohledu formou
vzdělávací, ale i zábavnou. Na šesti stanovištích se postupně dozvěděli o vodě v organismech, vodě
v domácnosti, o suchu a záplavách,
o srážkách a ledovcích. Soutěžily mezi sebou týmy zhruba deseti

dětí, členové tří vítězných družstev
si pak odnesli dřevěná pravítka
a záložky s přírodovědnou tematikou. Ani ostatní účastníci neodešli s prázdnou, každý dostal tužku
s přírodními motivy.
Výsledkem celého projektu bylo vytvoření úplně nové metodiky, podle
které mohou projektový den zorganizovat i jiné školy.
Akce měla u žáků a studentů gymnázia, ZŠ náměstí Míru a ZŠ Chropyně většinou kladný ohlas a řada

z účastníků doufá, že se něco podobného na konci tohoto školního
roku uskuteční opět.
Dana Dýmalová

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín na festivalu
FORFEST 2016
I v letošním roce pokračovala spolupráce ZUŠ Kojetín s pořadateli
Mezinárodního festivalu současného umění FORFEST CZECH REPUBLIC, který v loňském roce získal Cenu České hudební rady a byl
vybrán mezinárodní porotou EFFE
(Europe for Festivals, Festivals for
Europe) pro širší evropský projekt
EFFE Label 2015-2016 (více na:

www.effe.eu).
Nad letošním XXVII. ročníkem festivalu převzala osobní záštitu také
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová.
Komorní soubor bicích nástrojů pod
vedením učitelky Ludmily Daňkové zahrál úvodní entrée k projektu
významného sólisty Tomáše Ondrůška, který patří k předním světovým hráčům na bicí nástroje (více
na www.forfest.cz). Soubor bicích
nástrojů kojetínské základní umělecké školy vzbudil i v minulých le-

Ludmila Daňková se zdraví s Tomášem Ondrůškem na zámku
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Základní umělecká škola Kojetín
tech zaslouženou pozornost nejen
mezi českými, ale také zahraničními hosty festivalu svým moderním
přístupem k reprodukci současné
hudební tvorby.
Tomáš Ondrůšek (CZ-SRN) náleží
k předním českým i světovým perkusionistům. Studoval hru na bicí
nástroje v Norimberku a Stuttgartu
(prof. Klaus Tresselt), byl členem
Percussion Ensemble Stuttgart.

V letech 2001–2013 působil jako
profesor hry na bicí nástroje na
HAMU Praha. Od roku 2015 vyučuje etnomusikologii - „hudbu světa“ - na Universitě v Regensburgu
(Německo) a je zván jako hostující
profesor na Institut Umění Indonesie (ISI) Denpasar.
Na festivalový koncert Forfestu
přizval jako spoluúčinkující své
hudební přátele z africké Ugandy

– Ugandan Dancers Band. Jejich
společné vystoupení ve svém závěru přerostlo v temperamentní,
živou interakci mezi účinkujícími
a nadšenými diváky a posluchači
koncertu.
Zdenka Vaculovičová
předsedkyně Umělecké iniciativy
Kroměříž – pořadatele festivalu
FORFEST

Soubor bicích nástrojů ZUŠ v Sala Terreně kroměřížském zámku; Ugandan Dancers Band

Školní jídelna Kojetín
Vaříme z regionálních
potravin
V týdnu od 19. září 2016 do 23. září
2016 jsme vařili z velké části z regionálních potravin, tedy z Kojetína a blízkého okolí. Maso, mouka,
některá zelenina a veškeré brambory jsou přímo z Kojetína, ostatní
zelenina a ovoce z blízkého okolí,
ryby z Tovačova, čerstvá kuřata
z Radslavic.
Rádi bychom touto akcí ukázali, že
se dá vařit z čerstvých surovin místních zdrojů a že je to to nejlepší, co
našim strávníkům můžeme dát.
Hana Rohová
foto: DENÍK/Iva Najďonovová
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DDM Kojetín informuje
Velká cena DDM Kojetín
„O putovní pohár
ředitelky DDM Kojetín“
Školní rok se pomalu rozbíhá a tím
začíná již 4. ročník Velké ceny DDM
Kojetín. První soutěží bude opět výtvarná soutěž v rámci Evropského
týdne mobility 2016, následovat
bude outdoorový závod družstev
Universal Run.
Těšíme se na všechny, kteří se zapojí do této celoroční soutěže, ale
i na fanoušky.
Velká cena DDM je celoroční soutěž pro žáky II. stupně ZŠ Kojetína
a odpovídajících ročníků GKJ, zaměřená na všestrannost a týmovou
spolupráci třídních kolektivů v duchu fair play.
Do Velké ceny DDM budou zařazeny soutěžní aktivity umělecké, vědomostní a sportovní. Za umístění
v jednotlivých soutěžích budou přidělovány třídním kolektivům body

Dny otevřených dveří
Od 1. do 14. září 2016 probíhaly na
DDM Kojetín Dny otevřených dveří.
Rodiče i děti si přišli prohlédnout
prostory DDM, zjistit, jaké možnosti využití volného času „domeček“
nabízí dětem, mládeži a dospělým

do celkového hodnocení Velké
ceny DDM.
Nejúspěšnější třídní kolektiv bude
ten, který díky týmové spolupráci
dosáhne nejvyššího počtu bodů
a získá tak putovní pohár ředitelky
DDM Kojetín.

Ulov si svou první rybku
V pátek 9. září 2016 si přes šedesát
dětí přišlo vyzkoušet ulovit svou rybičku na rybník Jordán. Akci uspořádal rybářský kroužek CYPRINUS
CARPIO ve spolupráci s ČRS MO
Tovačov.
DDM

Šťastná osmička
Celoroční soutěž pro děti a jejich
rodiče. Vaším úkolem bude splnit
osm úkolů během školního roku
2016/2017. Splněním všech těchto
úkolů se zařadíte do Šťasné osmičky.
Slavnostní vyhodnocení soutěže
proběhne na konci května v rámci Festivalu volnočasových aktivit
DDM Kojetín. Hodnotit se v této
soutěži bude především vaše kreativita, nápaditost a zapojení celé
rodiny.
Sledujte nástěnky a naše internetové a facebookové stránky!
DDM
a poradit se, který kroužek si vybrat
v letošním školním roce.
Pro děti byly připraveny drobné
aktivity – výroba zvukové hračky
a „ochutnávka“ zájmových kroužků
Jumping a „Lovci zvuků“.
DDM Kojetín

Připravujeme v říjnu
1. - 2. 10. 2016
Star wars
Nejdek se vrací
sraz pro účastníky
letošního tábora v Nejdku
7. 10. 2016
UNIVERSAL RUN
outdoorový závod pro žáky
2. stupně a studenty GKJ
8. 10. 2016
Pochod
slováckými vinohrady
15. 10. 2016
Feeder a plavaná
v Uherském Hradišti
pro rybáře do 15 let
s platnou rybářskou povolenkou
21. - 22. 10. 2016
PATCHWORK
kurz pro dospělé

22. 10. 2016
Den stromů - Kovalovice
22. 10. 2016
Dýňová slavnost
Polkovice
ve spolupráci s Hanáckým dvorem
do 25.10.2016
výtvarná soutěž
„Vytvoř leporelo“ na téma
„Alternativní doprava ve městě“
pro žáky 2. stupně a studenty GKJ

Podzimní prázdniny
26. 10. 2016
Cestou necestou
na Kelčský Javorník
27. 10. 2016
Den na farmě
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DDM Kojetín informuje

Bližší informace o všech připravovaných zájmových kroužcích a akcích najdete
na internetových a facebookových stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na www.ddmkojetin.zonerama.com
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Z kojetínské historie i současnosti
Král lesa ve Včelíně
Nedávno mě navštívil František
Minařík a sdělil mi zajímavou informaci z lesa ve Včelíně, kde se nachází nejstarší strom, dub, z celého
polesí, nazvaný František Josef.
Navíc zde podobného „krále lesa“
pokáceli před více než devadesáti
lety. Požádal jsem pana Minaříka
o bližší informace k tomuto přírodnímu monumentu.
Dne 23. prosince 1925 byl pokácen
dub zvaný Král lesa v polesí Včelín
v Kojetíně. Káceli jej čtyři dělníci po
čtyři dny. Po odřezání pařezu měla
kláda průměr 192 cm. Podle letokruhů byl stár 230 let. To znamená,
že byl žaludem kolem roku 1690.
Byl rozřezán ruční pilou a rozštípán na místě. Pracovalo na něm až
deset dělníků denně. Celkem z něj
získali 39 metrů dřeva. Dřevo odebral bednářský mistr pan E. Káčírek
z Kojetína na výrobu sudů. Zprávu
o pokácení „Krále lesa“ zapsala
paní Anastázie Vožďová, která bydlela ve Včelíně. Dnes by měl tento
strom úctyhodných 321 let…
Ke kojetínskému panství vždy patřily okolní lesy. Žili zde jeleni, které

lovívaly knížecí družiny. Aby si lovci měli kde odpočinout, byl v lese
postaven malý domek, ve kterém
bydlel hlídač, který se staral o zvěř.
V létě vybíral lesním včelám med.
Musel při tom vyšplhat do koruny
stromu, kde v dutině nalézal divoké
včely. Proto si zhotovil kláty (úly),
které měl na zahradě, do nichž dával odchycené roje včel. Tak lidé
začali říkat tomuto místu Včelín.
V lese dnes roste hlavně dub, jasan, lípa, olše, topol, osika, jilm
a také čtyři mohutné platany.
V minulosti byly vysazovány dost
nevhodně smrky, které se sem nehodí. Zdejší lesy jsou domovem
srnčí zvěře, vyskytuje se také zajíc,
prase divoké, veverka, liška, kuna
a lasička. Z ptáků hlavně bažant,
množství drobných pěvců, strakapoudi, žluny, datel, kukačka apod.
Z dravců zde hnízdí káně, poštolka
a krahujec.
V současné době obhospodařuje
polesí Včelín hajný Martin Berčík,
který se vzorně stará o les i zvěř.
Přislíbil, že zachová „Krále lesa
František Josef“ pro budoucí generace, za což mu srdečně děkují
všichni příznivci a přátelé lesa od

sv. Jakuba.
Na tabulce před stromem je nápis:
„Stojíte před hanáckým dubem Král
lesa v polesí Včelín. Stáří stromu je
asi 150 – 160 let. Žaludem byl okolo
roku, kdy byl korunován František
Josef rakouským císařem.
V dohledné době se bude v těchto místech provádět těžba dřeva,
a proto byla požádána vrchnost
a hajný polesí Martin Berčík o udělení milosti pro Krále lesa „František
Josef“ o jeho zachování pro generace příští. Obvod kmene ve výšce
150 cm je 460 cm.
Zaměstnanci lesa Včelín, Kojetín
L. P. 2016“
S použitím údajů ochotně
poskytnutých Františkem
Minaříkem upravil Jiří Šírek

Římskokatolická církev Kojetín
V letošním roce, 22. října 2016,
uplyne již 275 let od významné
události, která ovlivnila nejen život
obyvatel města Kojetína, ale celého
okolí. Tohoto dne, olomoucký biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna
– Kastelkornu konsekroval (vysvětil) kojetínský farní kostel.
(Jakub Arnošt z Lichtenštejna
– Kastelkornu se narodil 14. února 1690 v Doboszowicích, zemřel
12. června 1747 v Salcburku.
Z počátku byl olomouckým kanovníkem, v letech 1728–1745 biskupem
sekavským, 1738–1745 biskupem
olomouckým, a od roku 1745 až
do své smrti arcibiskupem salcburským. Mimo jiné založil piaristickou
kolej na svém panství v Bílé Vodě.
Roku 1743 korunoval Marii Terezii
na českou královnu).
Svěcení (neboli konsekrace) je
slavnostní vyčlenění někoho nebo
něčeho k liturgické službě nebo
k bohoslužebnému účelu. K využívání kostela k bohoslužbám je

nutná jeho benedikce, kterou může
provést každý kněz. K vysvěcení
kostela je oprávněn pouze biskup.
Konsekrace je navíc možná jen
u kostelů s pevnou kamennou oltářní menzou (obětním stolem). Svěcení se koná až po benedikci kostela, a to až po několika měsících,
případně i letech. V konsekrované
stavbě lze na rozdíl od stavby benedikované – uchovávat Nejsvětější svátost oltářní.
Kojetínský farní kostel byl značně poškozený za třicetileté války.
Po jejím skončení byl provizorně
opraven, ale již v roce 1682 si farář
Ignác Skoba (Scobaeus) stěžuje,
že narychlo opravený kostel hrozí zesutím (viz Gračka, J., Dějiny
římskokatolické farnosti v Kojetíně, in Kojetín v proměnách času,
Kojetín, 2008). V roce 1687 se
začalo s opravami, které byly dokončeny v roce 1692. Jako autor
architektonického návrhu kojetínského kostela se uvádí jako „prav-

děpodobný“ významný císařský
architekt Giovanni Pietro Tencalla
(1629–1702). Již 20. dubna 1691
povolil olomoucký biskup konat
v kojetínském kostele bohoslužby.
Také tato nová stavba byla postižena požárem, ke kterému došlo
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Římskokatolická církev Kojetín
2. listopadu 1714, kdy vyhořel
kostel s farou a celé vnitřní město. (Gračka, tamtéž). Opravy byly
ovlivněny soudním sporem o patronátní právo nad Kojetín. Podařilo se
je však dokončit a v roce 1741 byl
kostel posvěcen.
Svěcení kostela je součástí mše
svaté, navazující na bohoslužbu
slova. Vlastní svěcení následuje po
litanii ke Všem svatým. Biskup pomaže křižmem oltářní mensu a po
té stěny kostela na čtyřech kamenech z topazu (původně na dvanácti místech označených kříži, symbolizujícími dvanáct apoštolů). Následně si kněz umyje ruce a okouří
oltář kadidlem. Ministranti připraví
oltářní plachtu a svíce, biskup předá jáhnovi zapálenou svíci, kterou
zapálí svíce na oltáři a posléze se
rozsvítí všechna světla. Po obětním
průvodu pokračuje mše svatá bohoslužbou oběti, zakončenou chva-

lozpěvem Bože, chválíme Tebe.
Originál konsekrační listiny kojetínského kostela je uložen v archivu
římskokatolické farnosti Kojetín.
Kopie latinského originálu a český
překlad jsou vystaveny v kojetínském chrámu:
MY JACOBUS ERNESTUS Z BOŽÍ MILOSTI BISKUP OLOMOUCKÝ (A) KNÍŽE SVATÉ ŘÍŠE
ŘÍMSKÉ, VÉVODA KRÁLOVSKÉ
ČESKÉ KAPLE A HRABĚ Z LICHTENSTEINU ATD.
Všem a jednomu každému čtoucímu pozdrav jménem Pána věčného.
Potvrzujeme současníkům (přítomným) a k věření nepochybnému (známo) činíme, že léta Páně
MDCCXLI (1741) dne 22. měsíce
října posvětili jsme zdejší kostel jakož i (jeho) hlavní oltář ke
cti Boha všemohoucího a Bl. M.
Panny a to Nejblahoslavenější

Panny Marie Nanebevzaté, jeho
boční (oltáře) též, a to první ke
cti sv. Antonína z Paduy a druhý
ke cti sv. Josefa, a vložili jsme do
nich ostatky svatých mučedníků
Innocentia, Constantia, Modesta
a sv. Viktorie, jakož udělujeme
a ustanovujeme jednotlivým věřícím (přítomným) v tento den konsekrace X (deset) a ve dnech jejího výročí (anniversariích) a vždy
ve dvacátou druhou neděli po sv.
Duchu 40 dní plnomocných odpustků za podmínek (ve způsobu) Církvi předepsaných.
Toto listinné svědectví vlastní rukou a přitisknutím Naší biskupské pečeti stvrzujeme.
Dáno v Kojetíně dne 22. měsíce
října roku 1741.
Jacobus Ernestus Eppus mprio
(biskup vlastní rukou)
L.S.
(Přeložila Z. Mollinová)
řez

Připomínky ke kojetínské loděnici
Pás zeleně kolem Moravy a Struhy
patřil vždy občanům města k odpočinku. Už je málo pamětníků na
příjemnou restauraci U Ondráků.
Nedávno zmizela i stoletá loděnice.
Novou loděnici navrhli brněnští inženýři, jejichž profese má ke kvalitní architektuře hodně daleko. Ale
dostali stavební povolení. Realizaci
loděnice lze označit vandalstvím za
státní miliony. K návrhu této rekonstrukce a přestavbě (?) loděnice:
- Projektant se nezabývá urbanismem, stávající chaos v areálu neřeší.
- Dispozice s pochybným dvoupodlažním řešením.

- Špatně přístupná místnost rozhodčích v patře, osvětleném a větraném nepraktickými a drahými
střešními okny.
- Sociální zařízení je poddimenzované, má spousty zbytečných koutů
znesnadňujících úklid.
- Klubovna s kuchyní by možná vyhověla pro byt 1+1, v loděnici by
mělo být něco jiného.
- Ani náznakem není doloženo řešení interiérů.
Architektura:
- Nevzhledné monstrum 2,5 krát
převyšuje zbouranou starou loděnici.

Sběr kabelek v Kojetíně:
VIC nebo Městská knihovna MěKS Kojetín
Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
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- Pohledy odpovídají špatné bytovce.
- Projekt není doložen vizualizací,
důležitou k seznámení laické veřejnosti.
- Stavba je finančně podhodnocená, využití stávajících základů nelze – žádné nejsou.
Nedostatečná informovanost veřejnosti, podivný příslib miliónů,
otázka výběrového řízení, atd. To
vše je spíš partyzánská válka, než
seriózní práce investora, dodavatele stavby a schvalujících orgánů.
O kvalitu loděnice se zřejmě nejedná. Oč tedy jde až v první řadě.
Boleslav Leinert, Kojetín
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Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIPRAVujeme pro vás:
Týden knihoven
3. - 9. října 2016
Letošní motto zní: Braňte knihu!
Jubilejní 20. ročník celostátní akce,
pro nové zájemce bezplatná
registrace do konce roku 2016!
Čtenářská amnestie
a další překvapení!
Exkurze žáků 9. tříd a gymnázia
do dospělého oddělení.
Vyhodnocení prázdninové literární
a výtvarné soutěže.
Knihovnické lekce
Naučná literatura – orientace
a vyhledávání v encyklopediích
a na internetu – srovnání, praktická
cvičení pro žáky 5. tříd ZŠ.
Naučná literatura – třídění, stavění
podle MDT, praktická cvičení
pro žáky 7. tříd ZŠ.
Arnošt Vašíček:
LABYRINT ZÁHAD
12. října 2016 v 17.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8
Beseda s autorem řady knih
o tajemnu a televizních seriálů
Ďáblova lest, Ztracená brána,
Strážce duší a Planeta záhad.
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální úkazy, utajené
skutečnosti, překvapivé hypotézy,
přísně tajné konspirace…

Září v knihovně
Klub malých čtenářů z Polkovic
Při ZŠ v Polkovicích pod vedením
ředitelky Leony Indrákové vznikl
čtenářský kroužek, kterému naše
knihovna poskytla své zázemí
a služby. Malí čtenáři budou pravidelně navštěvovat knihovnu za
účelem půjčování zajímavých titulů a možnosti vyžívat všech našich
volnočasových programů, které,
jako moderní komunitní centrum,
nabízíme. Poprvé jsme polkovický

Fabularius Anderseni
19. října 2016 ve 13.30 hodin
u stromu Pohádkovník (Husova ul.)
Knihovnický „Pohádkovník“
slaví své 1. narozeniny
– pořádáno ke Dni stromů,
společné čtení a vyhlášení
soutěže „Nakresli, vyrob
a napiš příběh stromů“
Pro děti a přátele knihovny.
Stromečky štěstí
31. října - 11. listopadu 2016
v dospělém oddělení knihovny
Výstava krásných, ručně
vyrobených, energetických
stromečků Evy Mikulkové.
Jedná se o dekorační předměty,
které pozitivně působí na člověka
svými barvami, tvarem, kameny
a materiálem. Každý stromeček
je originál, kterému autorka vtiskla
originální formu.
A proč právě stromečky?
Strom je symbol života se silnou
zemitou energii v kořenech,
která postupně stoupá kmenem,
větvemi a celou korunou vzhůru
vysoko k nebi a vysílá
ji tak do světa. Zájemci budou
mít možnost vidět Evu Mikulkovou
dekorace tvořit.
klub přivítali 20. září 2016, děti se
seznámily s knihovnou a jejím fondem, výpůjčním řádem a nakonec
si vyrobily záložky do knih v rámci
rukodělné dílničky, která vždy probíhá v době půjčování dětského
oddělení. Těšíme se na další setkávání a spolupráci.
Tvořivá dílnička
Probíhá, jak již bylo uvedeno,
v půjčovní době dětského oddělení.
V průběhu září děti tvořily pestré
papírové ježky.
Kam dojedeš aneb Tajemstvím
opředená místa Kojetína 2
V pátek 23. září 2016 uspořádala naše knihovna, v pořadí druhý,
cyklistický zájezd pro starší děti
po blízkém a historicky zajímavém okolí našeho města, spojený
s přespáním v knihovně a strašidelným programem. Tentokrát jsme
se vydali směrem k obci Uhřičice,

Srí Lanka 3
mystický sever
16. listopadu 2016 v 17.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8
Cestopisná přednáška Zlatuše
Knollové. Opět bude připravena
pestrá a bohatá nabídka
skvělých druhů čaje.
Velký knižní bazar
listopad 2016
Výprodej opotřebovaných knih.
V sobotu 29. října 2016
knihovna zavřena!
Přehled o knižních novinkách
najdete na adrese: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna

prohlédli jsme si zdejší technické
zajímavosti, jako jsou Sifon a Vantroky, připomněli si smutné události
2. světové války, jejíž obětí byl
i uhřičický občan František Körner
(otec známého spisovatele a scénáristy Vladimíra Körnera). V cestě
jsme dále pokračovali do lesa Včelín, kde jsme hledali největší dub
zvaný Král lesa, a na lukách Račové
jsme našim výletníkům četli – různé
zajímavosti o přírodě, ale hlavně
pověsti Bohumila Štégra, které se
vztahují právě k těmto místům.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Naše, asi desetikilometrová trasa,
se završila v knihovně společnou
večeří (dovezená pizza nám všem
chutnala... inu, na čerstvém vzduchu jednomu vytráví...) a dalším

programem – v duchu rytířské doby
Karla IV. Budova VIC s nově instalovanou expozicí Hrůzostrašné
sklepení nám poskytuje pro takové
akce výborné a inspirující zázemí.

Výlet jsme uspořádali v rámci Evropského týdne mobility a zároveň
jeho posláním je budovat v dětech
zájem o místo, kde žijeme.
Jitka Lorencová, vedoucí knihovny

Z akcí MěKS Kojetín
Evropský týden
mobility – Cyklovýlet
V sobotu 10. září 2016 se setkali
příznivci cyklistiky z Kojetína i okolí
na zdejším Masarykově náměstí. Slunečné ráno rozjasnilo tváře
účastníků stejně tak jako tekuté pohoštění z rukou starosty Jiřího Šírka, který takto přítomné přivítal. Po
krátkém proslovu týkajícím se především organizačních záležitostí se
kolona vydala směrem k Restauraci Na Hrázi, kde znavené cyklisty
po úmorných třech stech metrech
občerstvil samotný majitel podniku
a zároveň provozovatel mini zoo
Antonín Beneš. Osvěžení účastníci
poté vyrazili Včelínem kolem hájovny pana Baďury směrem na Chropyni. U odbočky z lesní cesty na hlavní
silnici čekali městští strážci zákona,
kteří na okamžik zastavili dopravu
a umožnili tak cyklistům plynulý
a bezpečný průjezd státní komunikací. Za nedlouho jsme se všichni
sešli u Chropyňského zámku, kde
následoval poutavý výklad starosty Kojetína o jeho historii. Další
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zastávka s odborným komentářem proběhla u vyhlídky na břehu
Chropyňského rybníku. Přítomní se
dozvěděli vše o přírodních poměrech tohoto ekosystému s přihlédnutím na tamější ptactvo. Cesta
ubíhala pohodlně a rychle a až na
malý defekt na předním kole jedné z účastnic, který jsme odstranili
u rybníku Bezměráku, pod odborným dohledem ostříleného cyklisty
Jaroslava Drbala. Konečně následoval poslední úsek výpravy od výše
jmenovaného rybníku, přes moravní
most do Bezměrova. V centru obce,
u kapličky z roku 1869, přivítal přítomné za Obec Bezměrov Milan
Zahradník, který je krátce seznámil
s historií obce. Následně se všichni občerstvili v místním Hanáckém
šenku u Polanských, kde se žízniví
cyklisté ukryli, aspoň na chvíli, před
neúprosným sluncem. Završením
celého výletu bylo příjemné posezení při opékání špekáčků a zvuku harmoniky na Ranči Bezměrov.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
této akce a přispěli tak k pohodově strávenému sobotnímu výletu.
Poděkování patří také starostovi

města Kojetína, který celou akci
zaštítil, Městu Kojetín, Městské policii Kojetín, Městskému kulturnímu
středisku Kojetín, Obci Bezměrov
i zmiňovaným restauracím
-miza-
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Z akcí MěKS Kojetín
Divadlo žije!
Ani o den dýl
Ve středu 21. září 2016, po prázdninové pauze, zavítal na prkna kojetínské Sokolovny Divadelní soubor Na štaci Němčice nad Hanou.
V rámci divadelního předplatného
jsme tuto komedii francouzského autora C. Michela zařadili jako
první, což se ukázalo jako výborné
zahájení divadelní sezóny v našem
městě. Vynikající, takřka profesionální, výkony všech protagonistů
ocenili diváci nejen z Kojetína, ale
i ze širokého okolí. Zdánlivý milostný trojúhelník, který v počátku hry
není vůbec milostný, vtahuje diváka
do děje, který je plný konverzačního humoru a vynikajících gagů.

První zkouška
dramatického kroužku
Mimoni
V úterý 20. září 2016 opět ožily
stěny Sokolovny rozverným rykem
dramatické skupiny Mimoni. Po organizačních záležitostech rozdal
Jakub Šírek všem zúčastněným
herečkám a hercům popcorn. Poté
jsme pustili na našem širokoúhlém
dataprojektoru s rozlišením displeje předrevolučního mobilního
telefonu slíbený film s identickým
názvem našeho mladého uskupení, čili Mimoni. Během produkce
filmu panovala vynikající atmosféra
a po pozření dvou krabic popcornu
a vypití asi deseti litrů malinovky se
ptali nadšení diváci, kdy už bude
ta pizza z Bowlingu. S přihlédnutím ke kalorickým tabulkám školní
jídelny a stavu našich peněženek
jsme tuto možnost zavrhli a nabídli jsme mládeži domácí chleba
tetiny Polákové namazaný sádlem
z vepře od soukromého chovatele

Pavel (Jaroslav Lejnar) se chce za
pomoci svého kamaráda Martina
(Jiří Vosička) zbavit své přítelkyně
Sofie (Pavla Konečná). Nastává tak
situace plná přetvářek, lží, absurdních situací a překvapivých zvratů.
Znalci této hry, kteří ji mohli vidět
například v podání Malého divadla
Komedie, či divadla SemTamFór,
ocenili především originální tvůrčí
záměr zasadit do této inscenace
i nový prvek v podobě nápovědy
(Miluše Poláčkové), jež dotvářela děj rolí jakoby nezúčastněného
pozorovatele a vypravěčky celého
příběhu. Diváci na závěr ocenili toto
představení bouřlivým potleskem
a není divu, vždyť Divadelní soubor Na štaci s touto hrou zvítězili
na Divadelní přehlídce 2016 v Holešově. Doufáme, že tento vyda-

řený start se přenese i do dalších
připravovaných divadelních střed
v rámci divadelního předplatného.
Pokud budete chtít, můžete využít
i permanentku, která se stále vyplatí
a navštívíte tak všechna představení s markantní slevou. Tyto permanentky jsou doposud k dostání
v informační kanceláři VIC. -miza-

z Bezměrova, který byl dozdoben
cibulí z nejmenovaného kojetínského obchodního řetězce. Po promítnutí filmu jsme se rozhodovali,
jakou hru budeme zkoušet v budoucnu. Po zavrhnutí her Zkrocení
zlé ženy, Král Ubu nebo Prodané
nevěsty z důvodů malé náročnosti a nevyužití talentů našich herců
se přihlásil mladý, nadějný herec

a režisér v jedné osobě Martin Ligač
se svou novou inscenací s názvem
Laboratoř ve sklepě. Doufáme, že
si i tato morbidně-romanticko-groteskní hra najde své místo na výsluní světové dramatické produkce
a naváže tak na úspěšná představení, jakými byly Šílení puberťáci
a Kácení kojecké májky.
-miza-

Poděkování
Dne 24. září 2016 se uskutečnil první ročník dobročinné akce Dobré
Duše pro nadaci Šance Olomouc o. p. s. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům, hudebním kapelám a všem zúčastněným, kteří přišli
akci podpořit.
Velký dík všem - Dobré Duše

Výzva občanům
Vyzýváme a prosíme všechny občany, kteří vlastní jakékoliv betlémy (i domácí výroby),
aby je zapůjčili na adventní výstavu BETLÉMY, která bude otevřena
v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra od 25. listopadu 2016 do 18. prosince 2016
na památku zakladatelky této každoroční výstavy Marie Kalovské z Kojetína.
Betlémy můžete přinést a předat na informace Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín, do 23. listopadu 2016 v době od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.
Děkujeme všem za podporu této krásné adventní tradice!
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Kam za kulturou v Kojetíně
Stálá celoroční expozice muzea

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

(Ze života na Hané)
Dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky,
keramika, porcelán, sbírky hodin, původní hanácký
nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena
i improvizovaná hanácká jizba. Koutek
se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie
Gardavské a předměty spojené s lidovými řemesly.
Expozice je oživena krojovanými figurami.
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Stálá celoroční expozice

HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ

(atrakce, která má vzbudit strach)
Jedná se o atrakci, která má v návštěvnících
vzbudit strach - ovšem ne strach v pravém slova
smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením,
zábavou a jistotou, že všechno je jen jako.
Expozice Hrůzostrašného sklepení není nijak
historicky podložena, ani spjata s Kojetínem,
slouží pouze k pobavení.
Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Výstava obrazů, fotografií, keramiky a šperků

ČERSTVÉ VĚCI

TVŮRČÍ SKUPINA SIGNÁL 64 KOJETÍN
Výstava otevřena do 18. listopadu 2016
Vystavují: Alice Stonová, Radka Michálková,
Pavla Kačírková, Renata Sedláková, Ivana Bělařová,
Jiřina Malacková, Vladana Popelková, Jana Večeřová,
Jaroslav Hebnar, Jiří Šírek, Boleslav Leinert,
Petr Leinert, Jan Leinert, Jaroslav Řihošek,
Petr Zatloukal, Radko Pavlacký
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

VIKINGOVÉ

úterý 11. října 2016 – 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín
Divadelní pohádka Divadýlka Mrak Havlíčkův Brod
pro děti mateřských škol
a žáky 1. stupně základních škol

O PALEČKOVI

středa 12. října 2016 – 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín
Pro milovníky koní a vycházek podzimní krajinou

7. HUBERTOVA JÍZDA KOJETÍN 2016
sobota 15. října 2016 – 10 hodin
Program: 9.30 hodin - sraz jezdců a koní
10.30 hodin - Hubertova jízda

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

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

Louka za bývalou farmou Račová
Hudební rockový festival

Bethrayer Meatfly fest

VIC otevřeno: po – pá 9 –11.30 a 12.30 – 17 hodin,
so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403

sobota 22. října 2016 – 17 hodin
BETHRAYER /groove metal, Kojetín/
www.bandzone.cz/bethrayer
DARK GAMBALLE /crossover, Vyškov/
www.bandzone.cz/darkgamballe
RISEUP /hardcore, Pszów - Polsko/
TRYNITY /metal, Chemnitz - Německo/
ČAD /violence-thrash, Svätý Jur - Slovensko/
www.bandzone.cz/cad
LOCO LOCO /rock-screamo, Praha/
www.bandzone.cz/locoloco
MADE BY ZERO /metalcore, Uherské Hradiště/
www.bandzone.cz/madebyzero
SAGE /metal, Kojetín/
www.bandzone.cz/thesage
Sokolovna Kojetín

Divadelní předplatné

Malá plesová událost

Adventní výstava na památku zakladatelky
této každoroční výstavy Marie Kalovské z Kojetína

BETLÉMY

Výstava otevřena
od 25.listopadu do 18. prosince 2016
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

DIVADLO ŽIJE! ANEB NESEĎTE
DOMA - POJĎTE DO DIVADLA!

září 2016 - únor 2017, Sokolovna Kojetín
Můžete se těšit na:
DS Na štaci Němčice nad Hanou: Ani o den dýl
Divadlo Dostavník Přerov - Honzo, vstávej!
Divadlo Karla Soukupa Praha - Commedia finita
Divadlo Amadis Brno - Benátky pod sněhem
Divadelní spolek Kroměříž - Veroničin pokoj
Rádobydivadlo Klapý - U kočičí bažiny
Podrobný program na straně: 23
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Historické představení projektu Faber
Vladimíra a Ivany Pěnkavových pro žáky
2. stupně základních škol a studenty gymnázia

PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH
čtvrtek 3. listopadu 2016 – 17 hodin
Sokolovna Kojetín

Zeměpisná přednáška pro žáky 2. stupně základních
škol a studenty gymnázia

Pohodáři
Papua-Nová Guinea

úterý 8. listopadu 2016 – 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín
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Kam za kulturou v Kojetíně
MěKS Kojetín a pěv. soubor Cantas pořádají 7. ročník

Setkání pěveckých souborů
Kojetín 2016
"S písničkou se mládne"
sobota 12. listopadu 2016
Program bude doplněn, Sokolovna Kojetín

Tradiční akce oznamující příchod adventu

ADVENTNÍ JARMARK
a SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
pátek 25. listopadu 2016

Divadelní předplatné Divadlo žije! 2016 - 2017
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Centrum sociálních služeb informuje
Procházka s holemi
v Kojetíně
Procházka pro zdraví je to nejmenší, co pro sebe mohou mnozí
z nás udělat, a proto se 18. srpna
2016 menší skupinka seniorů sešla
u DPS J. Peštuky a společně se
vydala na vycházku s holemi do přírody. Senioři si zvolili tempo a trasu
vhodné pro začátečníky a vydali se
směrem ven z města, pokochat se
panoramatickými výhledy. Jejich
kroky vedly k řece Moravě a k mostu Dr. Šíleného. Všichni účastníci
tuto trasu uvítali a někteří z nich tak

Letní grilování
V letošním roce se letní dny obešly bez větších tropických veder,
což vyhovovalo naší prázdninové
akci pro seniory nazvané „Letní
grilování.“ Setkání se uskutečnilo
na dvou domech s pečovatelskou
službou. V altánu na DPS 6. května jsme se sešli 11. července 2016
a o měsíc později 17. srpna 2016
v altánu na DPS St. Masara. Na
obou místech se setkali nejen
obyvatelé ze jmenovaných domů,
ale přišli je navštívit a zazpívat si
s nimi i senioři z ostatních dvou
DPS.
Pro naše seniory jsme s pomocí pana Dobrovského přichystali
malé občerstvení ve formě grilovaných špekáčků. Zároveň nás při
těchto dvou setkáních potěšil milou
návštěvou harmonikář Václav Nosek, který s námi strávil chvíle,
při nichž nás bavil nejen hrou na
harmoniku, ale i vyprávěním vtipů.
Při druhém grilování na DPS St.
Masara byla jeho hra zpestřena
přítomností jeho vnuka Aleše Ma-

Krabička, která potěší

24

V měsíci září jsme si v naší organizaci připravili v rámci tvoření „krabičku, která potěší“. Námi vyrobená
krabička se jistě hodí jako milý dárek na pár kousků cukroví či jiných
sladkostí pro někoho z blízkého
okolí.
Opět jsme zvolili jednoduchou variantu tvoření. Nešlo o žádné složité
skládání krabičky, nýbrž jsme recyklovali krabičku od čaje. Tu jsme

měli možnost navštívit místa, kde
už léta nebyli. Byť se to někomu zdá
jen kousek od domu, pro někoho to
byla cesta daleká - ušli celkem tři
kilometry. Na první plánovaný výšlap a zdravotní stav některých seniorů opravdu obdivuhodný výkon!
K odpočinku jim při cestě posloužila
restaurace, kde měli možnost prodiskutovat, jak se komu šlo a kdo
má jak natrénováno. Slíbili si další
společné toulky po okolí a dohodli
se na pravidelném setkávání.
Budeme rádi, když se nám podaří
vytvořit skupinu lidí, jež mají rádi
pohyb - chůze je jejich oblíbená fyzická aktivita a chtějí se tak pravi-

delně společně scházet. Tento druh
pohybu bude vhodný pro všechny,
kteří uvítají při procházkách společnost, nebo se zkrátka jen sami neodváží za město z pocitu, že si sami
netroufají.
Ž. H.

saříka, který stále více bravurně
zvládá hru na foukací harmoniku
a taktéž jej na ni při muzicírování
doprovodil.
Jsme rádi, že se akce všem čty-

řiceti účastníkům líbila, počasí se
vydařilo, užili jsme si pěkného léta
s muzikou, chutným občerstvením
a hlavně se mohli senioři setkat se
svými přáteli a vrstevníky.
Ž. H.

pečlivě oblepili barevnými papíry,
po té víko nazdobili stužkami, korálky, nebo růžičkami odlité ze sádry.
Dle vlastní fantazie lze použít různé
druhy materiálu a vytvořit tak krásné a zároveň praktické dílo. Teď už
záleží jen na našich šikovných seniorkách, zda si nechají krabičku pro
své potěšení, nebo potěší dárkem
jinou osobu. Naše klientky si procvičily jemnou motoriku, strávily odpoledne se svými vrstevníky a přáteli.
Ž. H.
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Centrum sociálních služeb informuje
Evropský týden
mobility 2016 v CSS
V letošním roce jsme si připravili
pro naše seniory v rámci již 15. ročníku „Evropského týdne mobility“
dvě akce.
První z nich se konala dne
20. září 2016 pod názvem „Pěší
návštěva zrekonstruovaného místního koupaliště a využití prostor pro
minigolf.“ Sraz jsme si dali u DPS
nám Dr. E. Beneše 3, odkud jsme
společně vyrazili k místnímu koupališti, kde na nás čekali zástupci
firmy Technis spol. s r. o., ředitel
Vlastimil Psotka a vedoucí provozu
Luděk Nakládal.
Před dvěma lety jsme měli možnost
absolvovat komentovanou prohlídku na stejném místě, ale tentokrát
jsme se zaměřili na letošní investice a rekonstrukci odpočinkové
a sportovní zóny koupaliště. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací týkajících se modernizace
areálu, které město hradilo z vlastních finančních prostředků. Jednou
ze zajímavostí jistě bylo, že má
město v plánu uvolnit další finanční prostředky k rozšíření komfortu
areálu ve formě sociálních zařízení
a baru v zadní části koupaliště.
Poté jsme dostali prostor pro dotazy,
které převážně směřovaly na údržbu trávníku, který má u návštěvníků velmi kladné ohlasy stejně jako

nově vybudovaná odpočinková
a sportovní zóna. Kojetínské koupaliště je jistě dobrou vizitkou města
a oblíbené místo pro návštěvníky.
Po komentované prohlídce jsme zavítali do místního bufetu, kde jsme si
udělali posezení při kávičce. Jelikož
mezi našimi klienty jsou i tací, kteří i přes své zdravotní problémy se
stále snaží zůstat co nejvíce aktivní,
využili jsme k zábavě hru minigolf.
Nebylo vítězů ani poražených.
Druhou naší plánovanou akcí
v tomto týdnu byla opět aktivní činnost a tou byla procházka s holemi
Nordic Walking v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Akce se konala
22. září 2016. Místem srazu jsme
určili nádraží Kojetín, odkud jsme
odjížděli vlakem do nedaleké Kroměříže. Při příchodu do Podzámecké zahrady jsme si upřesnili trasu
s plánovanou přestávkou v kavárně
u Dlouhého rybníku. Celková trasa
křížem krážem celou Podzámeckou zahradou měla 5 km.
Této akce se zúčastnili převážně
pravidelní účastníci procházek, které se konají každých čtrnáct dní po
okolí Kojetína, pořádané v rámci
CSS Kojetín.
Někteří účastnící, kteří si netroufli
na pěší procházku z důvodu zdravotního omezení, využili místního
turistického vláčku s komentovanou prohlídkou. V rámci procházky,
nebo projížďky Podzámeckou zahradou jsme měli možnost k vidění

mnoho krásných zákoutí. K vidění
byly vzácné rostliny a dřeviny doplňující potůčky a rybníky, romantické
malé stavby i originální sochařské
výzdoby.
Obě akce byly závislé na počasí
bez deště, což se nám podařilo.
Sluníčko hřálo, byla dobrá nálada
a tak byli všichni s plánovaným
výletem do Podzámecké zahrady
spokojeni.
Jsme rádi, že o námi naplánované
a organizované aktivity byl zájem
a mohli jsme tak společně strávit
příjemná odpoledne.
Ž. H.
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Centrum sociálních služeb informuje

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A 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 ŘÍJEN 2016

PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Začátek října 2016
VÝLET NA SV. HOSTÝN
Termín bude upřesněn
Úterý 18. 10. 2016 od 10 hodin
Středa 19. 10. 2016 od 10 hodin
VÝROBA PODZIMNÍ DEKORACE
Vyrobte si podzimní dekoraci na dveře či za okno
a ochutnejte dýňovou marmeládu!
Pondělí - středa 24. - 26. 10. 2016 od 10 hodin
VÝROBA DUŠIČKOVÝCH VĚNEČKŮ
Možnost objednávky věnečků,
výroba z vlastních zdrojů.
Zájemci hlaste se osobně nebo telefonicky
v Domě sv. Josefa.
Cena dle velikosti věnečku 100 – 150 Kč.
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Čtvrtek 27. 10. 2016 od 9 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele
i dobrodince a jejich rodiny.
V případě zájmu je možná doprava
charitním automobilem.
Každé úterý a pátek
od 9 do 10 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení na rotopedu
a masáži na masážním křesle.
Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v říjnu 2016
„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“ 1. Timoteova 1,12
2. 10. 2016 Neděle – Díkůvzdání za úrodu
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
9. 10. 2016 Neděle – Díkůvzdání za úrodu
bohoslužby
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
9. 10. 2016 Neděle – Den čs. armády
- Jana Žižky z Trocnova a Kalicha:
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

16. 10. 2016 Neděle
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
23. 10. 2016 Neděle (98. výročí vzniku ČSR)
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
30. 10. 2016 Neděle – Všech Svatých
Památka zesnulých
vzpomínkové bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát?
Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?“ Žalm 27,1
Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře
a v Klubovně modlitebny. Středa:
Klub dětí a mládeže "Dobrá zpráva" v Klubovně modlitebny (zpravidla první středa v měsíci). Středa:
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru (zpravidla první středa
v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina
s besedou na faře v kanceláři (poslední čtvrtek v měsíci „promítání“).
Neděle: Bohoslužby ve sboru (první 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 tematikou. Zbývá doladit poslední drobnost. Zapůjčení promítačky…
Jednou za měsíc v sobotu* bychom
se scházeli k přednášce z křesťanské mystiky a duchovní vědy.
*Podrobnosti již brzy na našich
webových stránkách.
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář
v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti od pondělí do středy od
9 do 15 hodin. Jinak dle dohody.
Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706
511 nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Všechna naše setkávání jsou pří-

stupná členům i veřejnosti. Po dobu
obřadů jsou prostory sboru nepřístupné 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 webových stránkách: http://ccshkojetin.
cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského
zpravodaje.
Jan Žižka z Trocnova a Kalicha
(†11.10.1424)
Žižka se narodil v Trocnově pravděpodobně kolem r. 1360 na svobodném statku. Patrně jako malý chlapec utržil sečnou ránu, která zřejmě
nemohla vzniknout při hře. Avšak
kdy a jakým způsobem přišel malý
Jan k tomuto zranění, které muselo
hyzdit levou půlku obličeje a kterým přišel o oko, není známo. Na
Trocnově kolem roku 1378 začal
hospodařit na přibližně 15 ha polí.
Erbem s rakem a způsobem života
se nelišil od lepších sedláků v okolí.
Asi ve dvaceti letech se oženil s Kateřinou, dívkou z nedalekého Čeřejova. Z Žižkových dětí se ví pouze
o dceři, ale není známo, jak se jmenovala. Majetek trocnovského zemana ztrácel postupně na hodnotě
a Žižka se musel stále zadlužovat.
Prodával polnosti a během několika
let přišel o všechno včetně Trocno-

va. O dalších osudech Žižky až do
roku 1406 není známo takřka nic.
Z Popravčích knih rožmberských
a jihlavských vyplývá, že Jan Žižka přibližně v letech 1406 až 1409
působil mezi silničními lapky. K této
„kariéře“ byl Žižka donucen právě
existenční nouzí. Žižka tehdy vedl
drobnou záškodnickou válku proti
Rožmberkům. Právě v této době se
učil způsobům boje, které později
úspěšně uplatnil, totiž přepadům
ze zálohy, životu ve stálém střehu
a hlavně použití lsti.
V červenci roku 1409 vystavil král
Václav IV. Žižkovi amnestní list.
Mohlo to být za nějaké dřívější zásluhy, o nichž opět není nic známo.
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Církev Československá husitská
Žižka tak mohl vstoupit do královských služeb. Ještě předtím však
přijal nabídku Jana Sokola z Lamberka, s nímž se zúčastnil „bitvy
století“ u Grunwaldu. Pro to, zda se
Žižka bitvy opravdu zúčastnil, zase
nezvratný důkaz neexistuje.
Žižka se asi v letech 1411–1412
usadil v Praze, kde nastoupil službu u královského dvora, u něhož
vykonával funkci „vrátníka“. V královské rezidenci byl možná dokonce i osobním komorníkem královny
Žofie. S největší pravděpodobností

v této době chodil na Husova kázání do Betlémské kaple. Poprvé
na straně revoluce se Žižka objevil
v červenci roku 1419 při novoměstské defenestraci. V roce 1421 se
rozhodl přestavět obsazenou tvrz
v Litoměřicku na hrad Kalich, po
němž se pak nadále psal. Jako
vrchní hejtman nejprve táborů
a pak východočeského svazu nebyl nikdy poražen. Zemřel 11. října
1424 při obléhání Přibyslavi.
Žižka vybudoval stálé polní vojsko s jeho vojenským řádem, roz-

Ze sportu
Volejbalový turnaj
o urnu
V neděli 18. září 2016 se v rámci
Evropského týdne mobility uskutečnil tradiční turnaj O pohár majitele
pohřebního ústavu Zdeňka Bartáka. Organizace se ujali jako vždy
Zdeněk Novák a Ivan Ernst. Počasí
nakonec přálo a turnaje se zúčastnilo jedenáct týmů. Je výborné, že

28

devět týmů bylo tvořeno hráči z Kojetína. To svědčí o rostoucí popularitě tohoto sportu v našem městě,
a to ve všech věkových kategoriích.
Z kojetínského volejbalového oddílu měly zastoupení týmy Trojzářez,
Blekspejs a Mimoni. Kluci a holky
si vedli výborně a výsledkem bylo
druhé místo Blekspejs a třetí místo
Trojzářezů. Turnaj vyhrál tým Furtplnej.
TJ Sokol Kojetín - volejbal

hodujícím způsobem zdokonalil
systém obrany ve vozové hradbě
s pravidelným nasazováním dělostřelectva. Žižkovo jméno je spjato
s defenzivní fází husitské revoluce
a upevňováním pozic uvnitř státu. Ke cti slepého vojevůdce patří
i skutečnost, že když umíral, nedisponoval téměř žádným majetkem.
Jan Žižka je po právu označován
za největšího vojenského génia
v českých dějinách.
http://husitstvi.cz/
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Blahopřání
Dne 17. října 2016 se dožívá životního jubilea 60 let

pan Ladislav Adámek
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let, štěstí a osobní spokojenost
přeje manželka Marie.

Vzpomínky
Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Dne 26. října 2016 by se dožil 80 let

pan Vladimír Svízela
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.
Těžké je zapomenout, když slzy v očích stojí, těžké je vzpomínat, když srdce bolí.
Jen kytičku a svíčku na hrob Ti můžeme dát, tiše se pomodlit a na Tebe vzpomínat.
Dne 13. října 2016 si připomeneme 2. výročí úmrtí

pana Františka Vystavěla z Kojetína
S láskou a úctou vzpomínají dcery Hana a Milena s rodinami, synové František
s přítelkyní Annou, Ladislav s přítelkyní Marií, Jan s přítelkyní Marií, vnoučata a pravnoučata.
Těžké je každé loučení, když druhý z očí schází.
Nejtěžší však to poslední, když zpátky nepřichází.
Dne 30. září 2016 uplynulo 11 dlouhých let, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček

pan Bohumil Vojáček
S láskou stále vzpomíná manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem,
vnuci Honzík a Lukášek, syn Jiří s vnukem Martinem a syn Jaroslav s manželkou Miluší,
vnoučata David a Miluška.
Dne 17. října 2016 vzpomínáme 3. smutné výročí úmrtí

pana Vojtěcha Ševčíka
Vzpomíná manželka, dcera s rodinou a vnuci.

Zemřel Karel Werner, bývalý starosta města Kojetína
V neděli 25. září 2016 zemřel ve věku 77 let

Ing. Karel Werner
Zastával funkci starosty města Kojetína v letech 1994 – 1998,
jako kandidát za Občanskou demokratickou stranu.
S dobou výkonu jeho funkce je spojena mimo jiné výstavba půdních vestaveb a nástaveb
na domech v majetku města, plynofikace města a také těžké chvíle v historii Kojetína,
které musel, jako starosta, řešit – požár radnice v srpnu 1995
a ničivé povodně v červenci 1997. Výraznou stopu zanechal při práci na podobě
rekonstruované radnice, která je dominantou centra města.
Děkujeme! Čest jeho památce!

Jiří Šírek, starosta města; redakční rada Kojetínského zpravodaje
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Vítání občánků
V sobotu 24. září 2016 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Jindřich Zapletal

Alex Nevídal

Lily Pouperová

Matěj Rebroš

Adam Zaťko

Marek Čonka

Eliška Nesrstová

Tereza Nesrstová

Klaudie Lavrincová

Tomáš Pištělák

Ondřej Malíšek
Blahopřejeme!

Nela Peprná
Foto: J. Večeřová
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