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Drobný příběh z konce druhé světové války
Za pár dnů si připomeneme konec druhé světové války.
Již 71 let uplyne od osvobození našeho města, kdy časně ráno 6. května 1945 vstoupili do Kojetína vojáci druhé
ukrajinské armády maršála Malinovského. Byli to rumunští a sovětští vojáci, kteří ukončili těžké boje sváděné
o Kojetín, a o dva dny později bylo pak završeno osvobození celé naší země.
V záplavě příběhů, smutných událostí a jmen padlých vojáků i občanů našeho města vyznívá zdánlivě nenápadně,
o to víc však naléhavěji příběh malého chlapce Františka
Pachmana, který strávil závěr války v jednom z domů
v Křenovské ulici v Kojetíně, kde se ukrýval po osm měsíců v přestrojení za dívku. Jeho matka byla Židovka,
a když mu byly v září 1944 dva roky, rozhodli se jej rodiče
ukrýt před okupačními úřady k příbuzným – manželům
Zatloukalovým do domu na Křenovské ulici. Ti byli sice
také částečně židovského původu, ale okupační zákony
se na ně prozatím nevztahovaly. O to větší to od nich

Z oslav 70. výročí osvobození Kojetína 6. května 2015.

byla odvaha. Chlapec byl ihned převlečen do dívčích
šatů a měl kudrnaté dlouhé vlasy, pohyboval se pouze
v domě, na zahradu téměř nevycházel. Jeho matka přežila věznění v terezínském ghettu a 10. května 1945 se
do Kojetína vrátila pro svého chlapce a s pláčem se s ním
vítala. Jeho otec přežil díky ukrývání válku také, v koncentrácích zahynuli ale jejich další příbuzní. Celá rodina
se pak vrátila do Olomouce. František Pachman vydal
v roce 2014 román Tylda, kde vypráví o životním příběhu
své matky a babičky.
Celý tento příběh, mimořádně šťastný, je popsán ve
sborníku „Místa paměti národa“, který popisuje vzpomínky pamětníků na 2. světovou válku.
Je symbolem toho, že zlo může vítězit, ale nelze mu dovolit, aby vyhrálo…
S použitím materiálů z publikace Místa paměti národa
vydané v roce 2015 sestavil Jiří Šírek

Na náměstí Míru v Kroměříži je pomník,
připomínající osvobození měst Uherský Ostroh, Kroměříž a Kojetín vojáky
rumunské armády.
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 36. zasedání konaném dne 20. dubna 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu zřizovatele do investičního fondu Domu
dětí a mládeže Kojetín ve výši
350.000 Kč, za účelem spolufinancování pořízení služebního vozu
pro potřeby DDM Kojetín p. o.,
- schválila vyřazení osobního automobilu VW Sharan formou prodeje,
- schválila poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 50.000 Kč
žadateli Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje, na částečné
financování pořízení zkušební stolice pro statické testování přetlakových izolačních dýchacích přístrojů, za podmínek stanovených ve
smlouvě,
- schválila rozpočtové opatření
č. 6/2016, kterým se přesouvají
rozpočtované výdaje na dotace ve
výši 50 tis. Kč z blíže neurčeného
účelu na konkrétní účel dotace; objem výdajů rozpočtu se nemění,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Domovu pro seniory Tovačov
ve výši 9.000 Kč, jako příspěvek
na financování běžných výdajů,
souvisejících s poskytováním sociálních služeb organizace občanům
z Kojetína v roce 2016,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Domovu Na zámečku Rokytnice ve výši 3.000 Kč, jako příspěvek na financování sociálních služeb organizace občance z Kojetína, pro rok 2016,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Sociálním službám města
Kroměříže ve výši 9.000 Kč, jako
příspěvek na financování sociálních služeb organizace občanům

z Kojetína, pro rok 2016,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Sportovnímu klubu RELAX
Olomouc, o. s., Zákostelí Náměšť
na Hané ve výši 3.000 Kč, jako příspěvek na částečné pokrytí nákladů 4. ročníku běhu pro veřejnost
„Hanácká kojetínská desítka“, konaného dne 22. 5. 2016,
- vzala na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1–3/2016,
- vzala na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových
organizací za období 1–3/2016,
- schválila uzavření Rámcové
smlouvy o provádění exekucí,
mezi Městem Kojetínem a Exekutorským úřadem Prostějov,
- schválila uzavření Smlouvy
o stálém právním zastoupení mezi
Městem Kojetínem a společníky
Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný Olomouc,
- neschválila žádost společnosti
GYNEZE, s. r. o., Ztracená 72/19,
Kroměříž, zastoupenou MUDr.
Boleslavem Zezulou, na zakoupení ultrazvukového přístroje včetně
příslušenství pro gynekologickou
ambulanci jak z finančního rozpočtu města, tak formou finančního zápočtu vůči nájemnému za
pronájem prostor určených k podnikání,
- schválila zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky na ulici
6. května 1373, Kojetín, Kojetín I
– Město, ve III. nadzemním podlaží, prostory č. 8, 9 a 10, o celkové
výměře cca 44,8 m2, za účelem
provozování soukromé lékařské

Ve zkratce
 V minulém čísle KZ jsme psali
o rozsáhlých úpravách na kojetínském koupališti. Tentokrát bych
chtěl připomenout úpravy v areálu
sokolské zahrady, které spočívají
v renovaci hřiště na plážový volejbal a instalaci hracích prvků pro
děti. Bohužel, stále se setkávám
s názory, že areál sokolské zahrady není určen pro veřejnost, ale jen
pro členy TJ Sokol Kojetín. Není
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to pravda, sokolská zahrada je
veřejným prostranstvím, kde kromě oplocených kurtů je veřejnost
a zejména děti s rodiči, velmi vítána. Nebojte se přijít do pěkného
sportovního areálu posedět či zasportovat si. Možná právě proto si
vy nebo vaše děti najdete snáze
cestu k některému ze sportů, které
se zde hrají.
Jiří Šírek

praxe,
- schválila uzavření smlouvy na vypracování dokumentace pro územní řízení, zjištění inženýrských sítí
a zajištění inženýrské činnosti
v rámci akce „Cyklostezka Kojetín
– Bezměrov“, a „Kojetín – Uhřičice“
s dodavatelem Ing. Lindou Smítalovou - Atelis, Olomouc s nabídkovou cenou 133.500 Kč a 93.500 Kč
bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy na vypracování dokumentace pro územní řízení, zjištění inženýrských sítí
a zajištění inženýrské činnosti
v rámci akce „Cyklostezka Kojetín
- Tovačov“, mezi dodavatelem Ing.
Lindou Smítalovou - Atelis, Olomouc a Městem Kojetín, s nabídkovou cenou 93.500 Kč bez DPH,
- jmenovala na návrh tajemníka,
od 1. 5. 2016 do funkce vedoucího odboru výstavby, životního
prostředí a dopravy MěÚ Kojetín
Petra Floru,
- souhlasila s provedením změn
a doplňků povodňového plánu ve
smyslu ust. § 78 zákona o vodách,
- schválila záměr rekonstrukce
půdních prostor Základní školy
Kojetín, náměstí Míru 83 a předložení žádosti o poskytnutí dotace
z IROP jakmile bude vypsána patřičná výzva,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování dokumentace pro
územní řízení, stavební povolení
a provádění stavby v rámci akce
„Rekonstrukce ulice Mlýnská,
Kojetín“ ve výši 188.500 Kč bez
DPH.
Jiří Šírek
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Informace pro občany
Ztráty a nálezy
Každému z nás se může stát, že
něco ztratíme nebo nalezneme.
Jak v tomto případě postupovat.
Problematiku ztrát a nálezů upravuje občanský zákoník. Na základě tohoto zákona je ten, kdo najde
ztracenou věc, povinen ji vydat
vlastníkovi. Byla-li věc nalezena
ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli
těchto zařízení. Nelze-li z okolností

poznat, komu má být věc vrácena
a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce nález obci, na
jejímž území k nálezu došlo.
V Kojetíně je tak možné nalezené
věci odevzdat a vyzvednout na podatelně Městského úřadu Kojetín,
tel. 581277411, e-mail: radnice@
radnice.kojetin.cz
Informace ke ztrátám a nálezům
jsou zveřejněny na úřední desce i na
webových stránkách města www.
kojetin.cz, kde je zveřejněn seznam

nalezených věcí, který je pravidelně
aktualizován. V něm jsou uvedeny
všechny nalezené věci, o které se
mohou přihlásit jejich majitelé. Potencionální vlastník musí prokázat,
že mu věc skutečně patří. Měl by
ztracenou věc podrobně popsat,
uvést okolnosti ztráty (dobu, místo
ztráty), případně doložit doklady
o vlastnictví věci. Ztracená věc mu
pak bude po splnění uvedených
podmínek vrácena.
Jana Bradnová, MěÚ Kojetín

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016
V sobotu 16. dubna 2016 se
uskutečnil v Kojetíně první ročník
úspěšné úklidové akce pod názvem „Ukliďme Kojetín, Popůvky
a Kovalovice“. Celkově se zúčastnilo 125 osob a nasbíralo se 124 pytlů odpadu. Sběr probíhal v těchto
lokalitách:
• kolem rybníku Na Hrázi,
• myslivecké střelnice,
• skladu CO,
• příkopy směrem od Kojetína na
Chropyni,
• podél trati na Tovačov směrem na
Měrovice,
• příkopy od trati Brno směrem
k Popůvkám,
• louky směrem na Křenovice,
• příkopy směrem na Křenovice,
• okolí zámečku v Kovalovicích.
Použiji slov předsedy komise životního prostředí a zemědělství Jaroslava Drbala, který konstatoval:
„Sešla se dobrá parta ochotných
lidí a vše klapalo bez problémů.“
Mohu jen dodat, že kromě toho, že
se vysbíralo velké množství odpadu
v místech, která nejsou dobře přístupná a nepochopitelně zaplněná
odpadky, tak velkému úklidu přálo
především krásné počasí, což přispělo k dobré náladě všech zúčastněných. Do úklidu se zapojili jak
malé děti, tak dospělí a lidé, kteří
by si mohli užívat zasloužilého odpočinku. Nejstarším účastníkem byl
osmdesátiletý pan Káňa z Kovalovic. Všem, kteří přišli a podíleli se
na úklidu, patří velká, ale opravdu
velká pochvala.
Velký dík patří všem spoluorganizátorům, a to především členům

komise životního prostředí a zemědělství a pracovníkům Domu dětí
a mládeže v Kojetíně, kteří celou
akci připravovali a organizovali.
Rovněž velký dík patří i osadním
výborům z Popůvek a Kovalovic, místní organizaci zahrádkářů
a národopisnému souboru Hanácká beseda MěKS Kojetín, kteří se
do projektu připojili a nasbírali z celkového množství 61 pytlů odpadu.
Poděkování za organizaci a zajištění bezpečnosti patří tajemníku MěÚ
Kojetín Jiřímu Stavovi, strážníkům
městské policie a zaměstnancům
Technisu Kojetín a Jaroslavu Bělkovi, který se postaral o fotodokumentaci.
Celá úklidová sobota se uskutečnila
za finanční podpory starosty Jiřího
Šírka, který od počátku podporoval
přihlášení se do celorepublikového
projektu „Ukliďme svět – Ukliďme
Česko! Velké poděkování mu patří především za to, že se postaral
o finanční prostředky na dobré občerstvení v podobě opékaných buřtů a osvěžující limonády, které po
náročné práci přišlo vhod.
Ještě mi nedá a musím pochválit
děti z Popůvek, které po úklidové
akci měly tolik sil a upletly obrovský jarní věneček z pampelišek
jako symbol jarního úklidu, pohody
a dobré nálady.
Moc vám všem děkujeme a už teď
se těšíme na další setkání například u příležitosti Dne Země nebo
Dne stromů nebo dalšího ročníku
Ukliďme svět – Ukliďme Česko!
Eliška Izsová, odbor VŽPD
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016
Jak jsme uklízeli
Kojetín
V sobotu 16. dubna 2016 se od rána
usmívalo sluníčko a lákalo ven. Tak
jsem se vydal na náměstí na místo
srazu účastníků akce Ukliďme Česko a Kojetín.
Po deváté hodině se nás sešlo dost
na to, abychom vytvořili pracovní
skupiny, kterým „veleli“ členové Komise životního prostředí a zemědělství při Radě Města Kojetín. Potěšitelné je, že s rodiči se dostavily
i děti. Jedno předškolního věku přijelo na odrážedle a také své paničky přivedli dva čtyřnozí pomocníci.
V krátkém úvodu tajemníka MěÚ
Kojetín Jiřího Stava jsme byli všichni seznámeni s organizací úklidu.
Vytvořili jsme čtyři skupinky a na
sběr odpadků nafasovali od Městské policie Kojetín jutové a igelitové
pytle.
Nejpočetnější skupina pod vedením předsedy komise Jaroslava
Drbala se pustila do úklidu břehů

rybníka Na Hrázi a kolem komunikace vedoucí ke střelnici. Rozdělila
se na dvě části a posbírala vše, na
co se dalo dosáhnout nad vodou
a blátem rybníka.
Druhá početná skupina s Jardou
Minaříkem se vydala na úklid kolem
Tovačovky a kolem zahrádkářských
osad a dál směrem na Měrovice
nad Hanou.
Junáky si vzal na starost jejich vedoucí Antonín Výtiska a vydal se
s nimi uklízet plochy kolem Moravy
od mostu Dr. Šíleného směrem na
Špalír.
A čtvrtá skupina pod vedením Aničky Acostové to vzala opačným směrem a posbírala odpadky směrem
na Chropyni.
Ještě jsem rozvezl pytle do zahrádkářských osad a pak se věnoval fotografování pilných sběračů. Činili
se i myslivci na střelnici. Najel jsem
na kole patnáct kilometrů, abych to
vše zachytil.
Výsledkem úklidu byly hromady naplněných pytlů, které budou odvezeny k likvidaci.

Obsah pytlů bohužel vypovídá
o naprosté ignoraci některých našich spoluobčanů k pořádku a čistotě.
A tak jak říkal Jan Werich, že s blbostí se nedá vyhrát, ale musí se
s ní bojovat, tak je potřeba v tomto
případě zvolit odpovídající zbraně
jako slušnost, pracovitost, smysl
pro pořádek a odpovědnost vůči životnímu prostředí. Na loděnici jsme
na závěr chvíli poseděli a hřálo nás
nejen jarní sluníčko, ale hlavně pocit, že naše snažení mělo smysl.
Jaroslav Bělka

Čtvrtý ročník běhu Hanácká kojetínská desítka
Možná poběží
i Petra Kamínková
V neděli 22. května 2016 se uskuteční 4. ročník běhu na 10 km. Po
třech úspěšných startovacích ročnících se podařilo, aby poprvé byl
náš běh zařazen do nejvyšší krajské ligy, a to Velké ceny vytrvalců
Olomouckého kraje (www.liga100.
cz).
Současně je zařazen i do Vyškovské běžecké tour. Dá se očekávat
rekordní účast běžců a třeba i naší
úspěšné běžkyně Petry Kamínkové. Pro běžce a běžkyně z mikroregionu Střední Haná jsou zařazeny
tradiční kategorie Nérychléši Hanák
a Hanačka.
I letos je start a cíl běhu na loděnici
v Kojetíně, kde je veškeré zázemí
běhu. Běžecky zajímavá dvoukolová trať je vedena po komunikacích
opravených po povodních: kolem
Moravy, přes Berčíkovo, po břehu
rybníka Na Hrázi, kousek Špalírem,
kolem Střelnice k mostu a doprava
kolem strouhy a zpět na mostek
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Stružní ulicí, kolem rybníka ke mlýnu, ulicí Závodí a kolem fotbalového stadionu. Snad se počasí vydaří
a závod jako loni nebude po méně
atraktivní asfaltové variantě.
Start hlavního závodu je v 11.00
hodin. Pro případné doplňkové
kondiční běhy pro děti bude trať při-

měřeně zkrácena na jeden a tři kilometry se startem od 10.00 hodin,
prezentace od 9.30 hodin.
Pro všechny zúčastněné bude připravena tradiční odměna v podobě
hanáckých vdolků a koláčků, diplomů a medailí.
Jaroslav Bělka
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Prosba
o spolupráci

Honební společenstvo
Morava Kojetín

SLEDUJTE

V letošním roce bude v rámci
výzkumu sociálního hmyzu
probíhat pilotní studie
cíleně zaměřená na chování
sršňů a vos.
Obracím se tímto s prosbou
o spolupráci na všechny občany
města Kojetína, kteří by
v průběhu měsíců duben
až červen objevili v prostorách
svého obydlí, či nejbližšího okolí
(půdní prostory, kůlny, zahradní
domky a jiné) hnízdo sršňů nebo
vos (nové letošní hnízdo),
aby mne prosím kontaktovali
na tel.: 776 035 018 nebo na
e-mail: tomas.gybas@centrum.cz

oznamuje svým členům

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
VE MĚSTE NA:
www.kojetin.cz

Tomáš Gybas

výplatU
nájemného
dle usnesení
Valné hromady v termínu
sobota 21. května 2016
v době od 10 do 12 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

Velký sen se stal skutečností
Mladí volejbalisté
TJ Sokol Kojetín
se stali mistry ČR
Když před pěti lety Roman Kusák,
Zdeněk Krčmář a Radek Ptáček
začali trénovat partu svých synů
a jejich kamarádů z Kojetína, určitě
takový sen měli. Stovky hodin tréninků, dřiny, ale i zábavy přinesly
vytouženou odměnu. Začátky nebyly vůbec lehké, kluci trénovali
v tělocvičnách, dojížděli několikrát
týdně do hal v Němčicích a Měrovicích, kde pravidelně trénovali. Již
na loňském mistrovství se tvrdá
práce projevila a kluci po vyrovnaném finále obsadili 4. místo. Už
tenkrát se začali trenéři velkých
měst ptát, kde to vlastně je ten Kojetín? Letos už to jistě vědí všichni.
Otevření nové sportovní haly v Kojetíně nás posunulo co se tréninkových podmínek týká na špici v rámci
ČR. Maximální obětavost trenérů,
vzorný přístup kluků, výborná podpora oddílu i města, skvělá parta,
v zápasech samotných bojovnost
a skvělá podpora fanoušků a rodičů,
kteří klukům vytvořili domácí prostředí, to všechno dohromady vedlo
ke splnění tohoto krásného snu.

V základní skupině jsme postupně
porazili Hradec Králové, Ostravu
a Kometu Praha, vždy 2:0. Poté
nás čekalo play off proti dobře hrajícímu Znojmu. Zápas byl vyrovnaný,
ale oba sety jsme vyhráli. Tím jsme
se probojovali do finálové čtyřky.
Tu jsme ještě v sobotu zahájili
proti obhájcům z Nového Jičína,
a po skvělém výkonu jsme zvítězili
25-17, 25-15.
V neděli jsme první zápas nastoupili proti výborným Svitavám, se kterými jsme sehráli krásný zápas již

v kvalifikaci v Kojetíně.
Těžký boj se opět opakoval, ale podařilo se nám opět zvítězit, 25-22,
25-22. Tím se nám podařilo zajistit
si celkové vítězství již před posledním zápasem. V tom jsme podlehli
Příbrami 25-12, 27-25.
V individuálních oceněních byl náš
hráč Matěj Šóš vyhlášen nejlepším
blokařem a zároveň nejvšestrannějším hráčem mistrovství.
Zdroj: Facebook
- TJ Sokol Kojetín Volejbal,
sportovní tým
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 5. díl
Taneční orchestr Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín
Velmi známý a úspěšný big-band s přezdívkou „Mlynáři“
v letech 1956 až 1962.
Zakladatel a vedoucí: Alois Složil
(ředitel LŠU v Kojetíně v letech
1956 až 1962).
Obsazení průběžně:
Rytmika: Libuše Olšanská, později Emil „Doktor“ Hájek (klavír), Jiří
Rumplík (basa), Bohumil Horák (kytara), František Zdráhal (bicí), později odešel a nahradil ho Jiří Rumplík, na basu potom hrál Leo Horák,
který také zpíval.
Saxofony: Alois Složil, Rudolf Svoboda, Zdeněk „Bob“ Zvěřina, Milan
Juřena, Vladimír „Lazina“ Kozák,
Josef Kotek a Antonín Kytlica.
Trumpety: Vladimír Dřímal, Vlastimil „Hic“ Tichý, Albín Kubík, Jiří Kubíček, Karel Horák, Alois Navrátil,
Oldřich Dvořák.
Trombony: Jan Chovanec, Jan
„Faja“ Zatloukal, Miroslav Hroza,
Jan Přehnal, Josef Gardavský, Eva
Svobodová, p. Hurtík, Zdeněk Kucharčík.
Zpěv: Zdeněk Flora, Leo Horák,
Věra Hubená, Věra Talašová, Marie Oulehlová.

ooooo

 Taneční orchestr Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín (1958)
vzadu zleva: E. Hájek (klavír),
J. Rumplík (basa), F. Zdráhal (bicí),
B. Horák (kytara), V. Tichý, V. Dřímal a A. Kubík (trumpety); vpředu
zleva: Z. Flora (zpěv), M. Juřena,
A. Složil, R. Svoboda, Z. Zvěřina
a V. Kozák (saxofony), J. Zatloukal,
M. Hroza a J. Chovanec (trombony).

ooooo
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 Taneční orchestr Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín (1960)
vzadu zleva: L. Horák (basa),
J. Rumplík (bicí), O. Dvořák,
V. Dřímal, V. Tichý a A. Navrátil
(trumpety); vpředu zleva: J. Kotek,
A. Kytlica, A. Složil, R. Svoboda
a M. Juřena (saxofony), J. Gardavský, Z. Kucharčík a J. Zatloukal
(trombony), M. Oulehlová (zpěv).

Taneční orchestr Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín
(1957)
vzadu zleva: J. Rumplík (bicí), A. Kubík, V. Dřímal a A. Navrátil (trumpety),
J. Zatloukal, M. Hroza a J. Chovanec (trombony); uprostřed zleva:
E. Hájek (klavír), B. Horák (kytara), M. Juřena, R. Svoboda, A. Kytlica
a V. Kozák (saxofony); vpředu vlevo: Z. Flora (zpěv); vpředu vpravo:
A. Složil (dirigent a alt-saxofon).

5/16

Kojetínský zpravodaj

Hudba a zpěv v Kojetíně II - 5. díl
 Taneční orchestr Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín (1960)
vzadu zleva: J. Rumplík (bicí),
O. Dvořák, V. Dřímal, V. Tichý
a A. Navrátil (trumpety); vpředu zleva: A. Kytlica, A. Složil, R. Svoboda
a M. Juřena (saxofony), J.Gardavský (trombon).

 Taneční orchestr Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín (1960)
J. Gardavský, Z. Kucharčík a J. Zatloukal (trombony), L. Horák (zpěv).

 Taneční orchestr Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín (1960)
zleva: J. Kotek (baryton-saxofon),
A. Kytlica a A. Složil (alt-saxofony),
R. Svoboda a M. Juřena (tenor-saxofony).
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 5. díl
 Taneční orchestr Rudého koutku
Severomoravských mlýnů Kojetín
(Hranice - 1962)
vzadu zleva: E. Hájek (klavír),
L. Horák (basa), J. Rumplík (bicí),
J. Kubíček, V. Dřímal, A. Navrátil
a K. Horák (trumpety); vpředu zleva: J. Kotek, A. Kytlica a R. Svoboda (saxofony), E. Svobodová,
p. Hurtík, Z. Kucharčík a J. Gardavský (trombony); zcela vpředu:
A. Složil (dirigent), V. Talašová
a Z. Flora (zpěv).

ooooo
 Taneční orchestr Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín (Hranice - 1962)
zleva: J. Kotek, (?), A. Kytlica,
R. Svoboda, M. Juřena (saxofony),
K. Horák (trumpeta), E. Svobodová
a p. Hurtík (trombony), A. Složil (dirigent).

 Taneční orchestr Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín (Hranice - 1962)
vzadu zleva: J. Rumplík (bicí),
J. Kubíček, V. Dřímal, A. Navrátil
a K. Horák (trumpety); vpředu zleva: M. Juřena (saxofon), E. Svobodová, p. Hurtík, Z. Kucharčík
a J. Gardavský (trombony).

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!
8
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Odemykání lokálky
do Tovačova
s „Hurvínkem“
V loňském roce jsme si připomněli 120. výročí od zahájení provozu
na místní dráze z Kojetína do Tovačova. Ač by se na první pohled
mohlo zdát, že trať je jen jedním
ze zbytečných „cancourů“ na mapě
naší košaté železniční sítě, každý Hanák ví, že lokálka má i přes
zastavenou pravidelnou osobní dopravu v regionu své nezastupitelné
místo. Vždyť jen v loňském roce se
po ní odvezlo přes 80 000 tun štěrku ze Skašovských jezer, několik
kusových zásilek kolejnic a mimo to
i 45 párů zvláštních osobních vlaků,
které odvezly asi 5000 cestujících.
Po říjnových jízdách osobních vlaků na Výlov Hradeckého rybníka se
trať, stejně jako každý rok, uložila
k „zimnímu spánku“, ze kterého se
probudí zřejmě až v květnu jízdami
zvláštních osobních vlaků, na které
bychom vás rádi touto cestou pozvali.
Historický
červený
motoráček
„Hurvínek“ M131.1454 bude i se
svým vagónkem jezdit mezi Kojetínem a Tovačovem po celý víkend
28. a 29. května 2016 především
při příležitosti konání modelářské
výstavy Plastic People of Tovačov.
Výstava a s ní spojená soutěž bude
probíhat v sobotu 28. května ve
sportovní hale nedaleko tovačovského nádraží.
Vlakem se ale samozřejmě můžete

svézt i v případě, že vás modely či
skutečné exponáty především vojenské techniky nelákají. Jarní příroda v okolí tovačovských rybníků,
město samotné či překrásný zámek
přístupný po předložení jízdenky
z vlaku za snížené vstupné jsou
snad dostatečným lákadlem k výletu spojenému s projížďkou na dřevěných lavicích motoráčku z 50. let!
Jízdné ve vlaku je stejné jako
v uplynulých devíti letech, tedy
50 Kč za zpáteční jízdenku pro dospělého, nebo 30 Kč pro dítě od

15-ti do 18-ti let. Jízdní řád vlaků
připojujeme, podrobnější informace
o jízdách tradičně najdete na stránkách tovačovské trati www.prototypy.cz/tovacovka
Pro všechny děti, které nám do vlaku přinesou vlastnoručně nakreslený obrázek motoráčku „Hurvínek“
M131.1 a odevzdají ho průvodčímu
vlaku, je připravena zvláštní odměna.
Těšíme se na vás!
Za Kroměřížskou dráhu, z. s.
Rostislav Kolmačka

Vzpomínka na výročí
140. výročí od úmrtí
Františka Palackého,
co se psalo v roce 1876
v dobovém tisku
Otec Vlasti František Palacký, dějepisec království českého, nejslavnější Moravan, zemřel dne 26. května 1876.
Národem ve smutku stal se národ
náš žalostnou zvěstí, která se v pátek z královské Prahy rozletěla do
zemí českých a do nejzazších končin širodálného světa slovanského,
že zemřel vlasti otec, že Františka

Palackého není mezi námi více.
Kde jest věrný syn národa našeho
v Čechách, na Moravě, ve Slezku
i pod Tatrami, který by bolem sklíčen nebyl opětoval sobě zprávu tu
truchlivou, jakoby ani sluch svému
věřiti nechtěl: Palacký nám zemřel!
Otec odešel k Otcům! – A právem
želíme té ztráty nenahraditelné.
Čím byl Palacký národu našemu,
tím mu nemůže nikdo více býti.
Vždyť smrti věnovaný, ano už odumírající národ ten uvedl k novému
životu, on byl hlavním nástrojem
prozřetelnosti Boží, která nechtěla,
aby za své vzalo dědictví sv. Václa-
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Vzpomínka na výročí
va, nýbrž nový dech života pustila
do národa omráčeného a novou sílu
rozlila v žilách jeho, aby se vzpružil
k novým velkým úkolům, které mu
dáno ještě vykonati. Palacký rozžal
uprostřed děsné tmy národ obkličující jasnou pochodeň vědy a ozářil
jí čarovné klenby slavných dějin
našich předků, jím se vyplnila stará
báj o Blaníku: Stíny Svatováclavských rytířů mečem i duchem vyšly
z hrobů svých a zachránili rod svůj
když bylo nejhůř.
Palackého dějiny jsou a zůstanou
věrným lidu našeho učitele, ctnosti i chyby našich otců budou mu
bezpečným ředidlem pro všechnu
budoucnost a povedou ho výše
k slávě a pravému pokroku. Ale
František Palacký neukázal pouze
cestu lidu svému, on sám chopil se
žezla vůdcovského a vedl národ do
boje za právo a pracovati na národa
roli dědičné a hle nyní milionové přiznávaly se k jeho praporu. Rodem
byl Moravan, v Čechách žil a pra-

coval, jeho jméno a dílo však náleží
celému Slovanstvu. Byltě jedním
z těch velikánů, kterým dáno za
celá staletí mysliti a pracovati.
Ale ještě jednu převelikou zásluhu
získal si Palacký. Nebyl sice katolíkem, ale přece věřícím křesťanem
a proto už statečný a zásadným odpůrcem toho bohopustého liberalismu, který jako morová hlíza světem
se šíří a národy otravuje. Také mladý život národa našeho sotva vzkříšeného ohrožen byl nemálo touto
cizačkou traveninou, které ani silní
národové na dlouho beze škody nesnesou. Zdravý rozum a cti našeho
lidu opřel se tomuto světoběžnému
kejklířství a Palacký veškerou svou
autoritou proudu tomuto postavil se
v cestu a zachránil vlast naši podruhé od jisté záhuby. Rozžehnuv
národu svému pochodeň vědy nechtěl, aby mu kdokoli zhášel světlo
víry a mravních zásad křesťanských
a tím mu nový kopal hrob. Nebyltě
nadarmo dějepiscem českého ná-

roda, proto budiž požehnána mezi
námi slavná památka velikého krajana našeho Františka Palackého.
A jaký pomník postaví Otci svému
národ náš? Královská Praha sice
vzala tu povinnost čestnou na sebe,
ale její kamenný pomník byť sebe
nádhernější stane se toliko jednoho
místa ozdobou a památníkem. My
bychom krom toho si přáli památky
ještě jiné. Palacký pracoval pro celý
národ, nejen pro majetnější vrstvy
jeho. Nuže nechať jeho díla slavná
stanou se národním majetkem, jako
klasická díla jiných národů, ať lacinými vydáními umožní se jich rozšíření, aby v nejchudší chýži vzplanulo světlo z dějin slavných předků
našich! Takový pomník samému
Palackému byl by zajisté nejmilejší!
Ze soukromého archivu Františka
Riegla, upravil Milan Zahradník.
František Palacký Otec Vlasti,
Hlas, ročník 28., číslo 44,
31. 5. 1876, strana 1, Brno.

Vzpomínka na Vladimíra Novotného

Dne 29. května 2016 budeme vzpomínat nedožitých 95. narozenin
čestného občana města Kojetína
Vladimíra Novotného. Spisovatel,
herec, dramatik, dlouholetý kojetínský kronikář. Od mládí měl
velký zájem o kulturní činnost. Především se věnoval amatérskému
divadlu, a to již jako člen Studentského sdružení. V roce 1949 byl při
zrodu souboru Hanácká scéna, ve
kterém působil spolu s manželkou
dlouhých padesát let. Byl nejen zakládajícím členem tohoto souboru,
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nezapomenutelným hercem, režisérem, organizačním pracovníkem,
ale též dramatikem, který psal pro
soubor divadelní hry. Jako filmový
herec spolupracoval s tvůrčí skupinou Signál 64.
Vladimír Novotný za těch padesát
let na amatérském jevišti vytvořil
mnoho krásných divadelních postav, kterými se zapsal do paměti
a srdcí diváků. K nejznámějším
a k nejmilejším patří Treplev z „Racka“ od A. P. Čechova, Jarmánek
ze „Silvestra“ od J. Jílka a strýček
z „Košilky“ od O. Zelenky.
V období 1952–1955 Vladimír Novotný působil jako sólista lidové
zpěvohry v bývalém Krajském oblastním divadle v Olomouci.
Kromě herecké práce se věnoval
také literární činnosti. Psal prózu,
verše, rozhlasové, divadelní a televizní hry. Československý rozhlas
vysílal postupně jeho sedm rozhlasových her. Byl jedním z prvních
autorských spolupracovníků Československé televize.
Vladimír Novotný psal hry také pro
svůj divadelní soubor – pro Hanáckou scénu Kojetín. V roce 1957
nastudovala Hanácká scéna jeho

hru „Dorotka“, v roce 1980 „Trápení
přespolního jezdce“. Divadelní soubor Tyl Přerov nastudoval v roce
1971 hru „Báječný večer“.
Vladimír Novotný byl členem pobočky Svazu spisovatelů v Ostravě.
Psal povídky, fejetony, verše, publikoval v ostravském literárním měsíčníku Červený květ. Některé jeho
povídky byly přeloženy do polštiny.
V roce 1965 vydalo Krajské nakladatelství v Ostravě jeho povídkovou
knihu „Druhé slunce“.
Vladimír Novotný zemřel 9. června
2002 ve věku 81 let.
řez
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Nestárnoucí vzpomínky
Abiturientská
setkání
mívají zvláštní atmosféru, něco mezi
nostalgickým vzpomínáním, veselými historkami ze studentského
života a povídáním o životě. Vzpomíná se na to, co bylo, co je a jaké
to bude příště. Vždyť na to „příště“
všichni věří, i když předem ví, že to
bude zase jiné! Letos, šedesát let
po maturitě, to bude již naše devatenácté setkání!
Před šedesáti lety, v posledním týdnu měsíce května 1956, se konaly
na bývalé Jedenáctileté střední škole
v Kojetíně první maturitní zkoušky.
Odcházeli jsme do života s maturitním vysvědčením v ruce jen po dvouletém společném studiu v Kojetíně,
a přesto mohu za všechny říci, že
„vzpomínky zůstávají“.
O hlavních prázdninách roku 1954
byli žáci bydlištěm v obcích kojetínského okresu, kteří studovali na bývalých gymnáziích v Přerově, Prostějově, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Vyškově a Jeseníku uvědoměni
o tom, že také v Kojetíně byl od
1. září 1954 zřízen nový typ střední
školy, jedenáctiletá střední škola. Absolvování této školy bylo zakončeno
maturitní zkouškou. (Jedenáctiletá
střední škola v Kojetíně byla zřízena na základě zákona č. 31 Sb. ze
dne 24. 4. 1953 O školské soustavě
a vzdělávání učitelů. V roce 1961
došlo k přejmenování na střední všeobecně vzdělávací školu, která byla
v Kojetíně zrušena v roce 1965).
Tak se nás sešlo v X. třídě 31 spolužáků a spolužaček (v X. třídě pro-

Hanácký kroužek při JSŠ Kojetín
to, že IX. třídu jsme absolvovali na
střední škole ve výše zmíněných
městech). Do IX. třídy nastoupili
z osmiletých středních škol kojetínského okresu 43 žáci. Při IX. třídě
bylo také zřízeno tehdy oblíbené
dálkové studium pro pracující, do
kterého nastoupilo deset posluchačů. Abychom se lépe sžili, nastoupili
jsme na konci prázdnin na chmelovou brigádu.
Nová jedenáctiletka v Kojetíně byla
školou bez tradice, proto mnozí rodiče odmítali své děti do této školy
posílat. Jednalo se však o direktivní
nařízení, proti kterému nebylo odvolání. Tak jsme začátkem září 1954
s velkým očekáváním nastoupili do nové školy. Byli jsme zvědaví
na nové prostředí, nové spolužáky,
na nové vyučující, na které ještě po
letech rádi vzpomínáme… Každý
student měl svůj oblíbený předmět,
svého profesora. Někdo rád vzpomí-

ná na třídní profesorku Petřivalskou
a její matematiku, jiný na prof. Jaroslava Kopřivu (zv. mladý Kopřiva)
a hodiny chemie, biologie a zeměpisu, další na hodiny dějepisu prof. Raschendorfera, na hodiny logiky Jiřího
Koplíka, všichni snad vzpomínáme
na Josefa Jordána, na hodiny češtiny
prof. Váni, na hodiny němčiny a tělocviku prof. Vladimíra Kopřivy (zvaný
starý Kopřiva).
Ačkoliv je to již šedesát roků od těch
dnů, kdy jsme složili „zkoušku dospělosti“ a opojeni získanou svobodou
a životem, se mnozí z nás vykoupali
s maturitním vysvědčením v kapse
v řece Moravě, rádi na ty dva společně prožité roky vzpomínáme. Byly
to dva krásné roky spojené s řadou
koníčků, hudby, tanečními hodinami a dalšími aktivitami. Navázala se
nová přátelství a kamarádství, zrodily se první lásky, z nichž mnohé
se přetavily ve vztah na celý život.
Za ty dva roky jsme toho stihli dost.
Navštěvovali jsme národopisný kroužek, vedený panem učitelem Poláškem, nacvičovali a sehráli divadlo
"Jak děda Mráz čaroval", nacvičovali
a zúčastnili se I. spartakiády v Praze, absolvovali jsme lyžařský výcvik,
byli jsme účastni prvního majálesu
v Kojetíně…
Od toho maturitního roku 1956, jsme
uskutečnili již 18 maturitních setkání
(sjezdů), letošní bude devatenáctý.
Z počátku jsme se scházeli po pěti
letech, od 50. výročí se setkáváme
každoročně. Protože jsme byli životem ve škole i mimo školu spojeni
s maturitním ročníkem 1957, zveme
také je na naše setkání.
Před šedesáti lety nás maturitní
zkoušku skládalo 31 studentů. Ode-
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Nestárnoucí vzpomínky
šli jsme k dalšímu studiu na vysoké
školy pedagogického, ekonomického
zaměření, technického zaměření, na
lékařské fakulty civilní i vojenské, na
přírodovědecké fakulty. Po absolvování dalšího studia jsme se rozešli do
všech koutů naší vlasti i do zahraničí
a působili ve všech oblastech života
společnosti. Vždy se však rádi do
Kojetína vracíme, rádi se setkáváme
a rádi vzpomínáme na společně prožité chvíle „v naší škole“. Vzpomínáme i na ty, kteří již mezi námi nejsou,
nemohou přijít. Za těch šedesát let
odešlo z našich řad osm spolužáků
a sedm vyučujících.

Vzpomínky
Oznámení účasti
Na svá abiturientská setkání jsme
zvali také bývalé profesory. Jedním
z těch, kteří se rádi zúčastňovali, byl
profesor Václav Váňa. Zde je jeho
neobvyklé potvrzení účasti:

„Za pozvání vřelý dík!
Neváhám ni okamžik
přijít na to setkání.
Pozdrav všem od V. Váni.“
Bohužel, nemoc nedovolila panu profesorovi se setkání zúčastnit. Škoda!
Studentské majáles
(Břetislav Horák vzpomíná)
„V posledním ročníku jedenáctiletky
jsme v květnu předvedli majáles studentů, který býval dříve zakončením
studia na gymnáziu…
Majáles začal jako průvod v hanáckých krojích s hudbou pana Voždy
až k městskému národnímu výboru,
kde jsem jako představený – stárek
(byli jsme čtyři stárci), žádal pana
předsedu o vydání městského hanáckého práva. Jako právo byla
veliká míchací vařeka s dvojitou
okrouhlou hlavicí, ověšená barevnými pentlemi. Po obdržení práva
jsme se vrátili doprostřed náměstí,
kde bylo podium a lavice překrytá
koberečkem. Na podiu byl program

(písně a vyprávění v hanáčtině).
Lavice sloužila pro krojované četníky, kteří zde „vypláceli provinilce“
za zvuků hudby nebo bez ní. Sem
byli přiváděni i někteří naši profesoři,
kteří se na nás provinili. Jako trest
byla výplata deset ran na zadní část
těla, kde záda ztrácí dobré jméno.
Bez hudby byla výplata levnější,
s hudbou dražší. Proto někteří zaplatili penězi, aby nemuseli na lavičku a vyhnuli se výplatě. Při výplatě
za znění hudby se zpívalo: jedna
dvě, dvě jsou dvě, ten, kdo nechce
počítati, ten se může přesvědčiti, že
jsou dvě.“ To bylo pět ran, proto se
zpívalo dvakrát a dvakrát vyplácelo.“
„Po skončení programu, který se asi
moc líbil, bylo na náměstí více lidí,
než o 1. máji. Odpoledne jsme se
přesunuli do cukrovarské zahrady,
kde byl další program a tancování
až do večera.“
(Pokračování v příštím čísle).
řez

Došlo do redakce
Dvakrát kolumbárium
1. Hromádku betonových krabic
v koutě kojetínského hřbitova nelze
nazvat kolumbárium. Místo konečného odpočinku člověka by mělo
mít estetickou úroveň, mělo by být
důstojné! Pro situování se nabízelo

místo na ose vstupu do smuteční
síně. Úspory při stavbě zbytečně
vysoké zídky mohly být použity pro
výtvarné řešení.
2. Na vstupní část hřbitova v Uhřičicích je vypracován návrh. Obsahuje provozní budovu se zvoničkou
a kolumbáriem, tvořící oplocení.

U jednotlivých skříněk je dost místa pro zastavení a vzpomínky. Kolumbárium se může podle potřeby
rozrůstat. Před vypracováním prováděcích projektů je studie zveřejněna. Každý občan má možnost se
k záměru vyjádřit.
Boleslav Leinert

Návrh - Uhřičice

Kolumbárium v Kojetíně
Návrh - Uhřičice

12

Návrh - Uhřičice

5/16

Kojetínský zpravodaj

Mateřská škola Kojetín
Duben v MŠ Kojetín
Jaro je v plném proudu a příroda
se probudila po nekonečné zimě.
S koncem zimy jsme také vynesli
Moranu a teplé sluníčko nás konečně vylákalo ke hrám na obou
školních zahradách. Děti ze všech
tříd se také s nadšením těšily, až se
z nich opět stanou malí zahradníci,
prokypří hráběmi půdu ve svých zahrádkách a zasejí semínka hrášku,
mrkve, sazenice kedluben… Předtím ale proběhly sadové úpravy
a opravy hracích prvků, které po
zimě potřebovaly nutnou údržbu.
V pondělí 4. dubna 2016 přišly děti
ze třídy „Rybiček“ do Sokolovny
pozdravit obyvatele DPS v rámci
„Vítání jara“, které uspořádalo pro
seniory Centrum sociálních služeb
Kojetín. Děti se představily s programem plným jarních písní, básní,
zatančily i taneček. Odměnou všem
byl rozzářený úsměv a potlesk od
všech babiček a dědečků.
V úterý 12. dubna 2016 děti zhlédly v obou MŠ maňáskové pohádky
v podání Divadla Šikulka. Byly to poučné pohádky o tom, jak se máme
k sobě vzájemně chovat, děti se naučily novou píseň a starší děti dokonce některá písmena z abecedy.
V druhé půlce dubna navštívily děti
z Pastelek 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. A že toho bylo

k vidění: koně, kůzlata, králíčci…
Děti si mohly i zvířátka pohladit.
Děkujeme za milé přijetí a příjemně
strávené dopoledne.
V pátek 22. dubna 2016 nejstarší
děti z obou mateřských škol hned
ráno odvezl autobus do Kroměříže
na dopravní hřiště. Navázali jsme
tak na podzimní návštěvu. Děti
v první části se ve skupinách seznámily s dopravním hřištěm pod
vedením Městské policie Kroměříž. Procvičily si znalost dopravních
značek a v hlavní části si vyzkoušely v roli řidičů koloběžek a jízdních
kol i chodců řešení jednoduchých
pravidel silničního provozu.
V pátek 29. dubna 2016 se ve třídách „Sluníček“ a „Pastelek“ slétly malé čarodějnice a čarodějové.
Děti se dozvěděly, kde se nachází
vesnice „Ježibabí Lhota“ a za doprovodu kytary si zazpívaly písničku „Na svatého Jána“. Dále proběhla čarodějnická diskotéka a pak
nás čekaly různé soutěže: jak se na
lopatu sedá, let na koštěti mezi překážkami, o nejsilnější čarodějku…
Den plný čarování a kouzel se nám
moc vydařil.
Ani Kašpárek na nás nezapomněl
a přišel za námi s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní
učitelky. Děti ze třídy „Pastelek“,
„Berušek“ a „Rybiček“ navštívily
keramickou dílnu DDM Kojetín, kde
vyráběly dárky pro maminky, které
jim předají na blížící se květnové
besídce ke „Dni matek“.

V květnu také všechny děti z obou
MŠ vyrazí na školní výlet do ZOO
Lešná, ale hlavně se těšíme, že
nám počasí dovolí konečně využívat obě školní zahrady ke sportování a hrám.
vedení MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Okresní kolo
ve volejbalu
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se žáci
naší školy zúčastnili okresního kola
ve volejbale chlapců a dívek v Přerově.
Družstvo chlapců ve složení Jakub
Bureš, Adam Válek, Matěj Šóš, Ondřej Krčmař, Vojtěch Ošťádal, Petr
Machů a Petr Bureš nejprve vyhrálo základní skupinu bez ztráty setu.
Kluci se tak probojovali do finálového utkání, ve kterém nastoupili
proti druhému kojetínskému družstvu gymnázia. K vidění byl velmi
kvalitní volejbal. Ten potvrdil vyso-

Pevnost poznání
Počátkem března navštívili žáci pátých tříd naší školy zábavné interaktivní muzeum vědy v Olomouci,
stále populárnější Pevnost poznání. Komplex expozic, laboratoří, dílen, ateliérů a studií, sídlící v areálu
Korunní pevnůstky, nabízí netradiční prostředí pro objevování přírodních i společenských jevů „na vlastní kůži“. Připravené aktivity působí
doslova na všechny smysly malých
i dospělých návštěvníků. A jen tak
mimochodem rozšiřují jejich obzory
v oblasti přírodních, ale i společenských věd.
A jaké zážitky si naše děti přivezly?
Některé postřehy jsou vskutku pozoruhodné.
„Pevnost poznání má starověké

Tisková oprava
k článku Základní školy
náměstí Míru Kojetín
„Markétka“
z minulého čísla
Kojetínského zpravodaje:
Patronkou sbírky
je paní Radka Kolková.
Finance získané za sběr
víček jsou použity na Markétčiny
zdravotní pomůcky
a také pobyt u moře.
Za nesprávnou formulaci se
omlouvá autorka článku.
Ivana Panáková
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kou úroveň, na které se v Kojetíně
hraje. Chlapci z naší školy skončili
jako poražení finalisté na krásném
druhém místě.
Družstvo dívek ve složení Kateřina
Stavinohová, Radka Juroszková,

Tereza Pelikánová, Lucie Nesrstová, Tereza Pešková a Adéla Zavřelová předvedlo rovněž krásnou,
kvalitní hru. Holky vybojovaly pěkné
páté místo.
Luděk Vrtěl

hradby, ale vevnitř je moderní.“
„Byla tam tři patra. V prvním patře
byla historie. Historie byla úžasná, moc se mi líbila, protože jsme
si mohli vyzkoušet různé kostýmy
a taky spoustu jiných věcí.“
„Byl tam taky tunel, ve kterém jsme
mohli poslouchat, jak nás dobývají
vojáci.“
„Byl tam gyroskop a já jsem se na
něm točila a bylo to úžasné. Potom
tam byl tunel a vedl do černé místnosti osvětlené modrými mozky. Ve
vedlejší místnosti byl krunýř želvy
a záplava Olomouce a ještě jedna
suprová hra, kterou jsme ovládali
broukem.“
„Vyfotila jsem si mnoho zajímavých
věcí. Ještěrku, švába a mnoho dalších. Nejvíc se mi líbil velký mozek
a velké oko, do kterých se dalo

vlézt.“
„Byl tam i obří ježek v kleci, kterého
jsem dostala ven i dovnitř.“
„Byla jsem na vesmírné váze, podle
které bych na Slunci vážila 699 kg.“
„Ve vesmíru jsme pozorovali oblohu, hvězdy, planety. Moc se mi to
líbilo.“
„Nejvíc mě zaujalo promítání na
kulaté plátno. Vypadalo to jako doopravdy. První film, který se mi nejvíc líbil, se jmenoval Neuvěřitelný
vesmír. Moc se mi to líbilo.“
„Do Pevnosti poznání bych se ještě
určitě chtěla podívat, protože tam
není nic, co by se mi nelíbilo.“
„Na ten den nikdy nezapomenu.“
„Všichni tam určitě jeďte!“
Žáci 5.A, 5.B
ZŠ nám. Míru Kojetín,
Markéta Matějková

Dějepisná exkurze 8.A do Rožnova p. R.

5/16

Kojetínský zpravodaj

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Ovocentrum na škole
V rámci Světového dne zdraví
7. dubna 2016 a projektu Ovoce
a zelenina do škol se uskutečnil
na naší škole doprovodný program
Ovocentra z Valašského Meziříčí.
Odbornou přednášku veselou formou realizovali animátoři prostřednictvím divadla s veselým maskotem Citronem. Seznámili děti s tím,

Prevence ve stylu
Straight Edge
V rámci prevence se v naší škole
uskutečnila motivační přednáška v
podání Mistra světa na BMX Dominika Nekolného s protidrogovou
tematikou. Byla vedena ve stylu
Straight edge - žádné drogy, žádný tabák, žádný alkohol. Čelit problémům s jasnou hlavou, bavit se
přirozeně, za každých okolností být
schopný reagovat a mít čistý pohled na svět. Je to vnitřní disciplína.
V průběhu přednášky byli žáci mo-

Pozvánka na výstavu
výtvarných prací
Vážení rodiče, milí žáci a přátelé
naší školy,
dovolujeme si vás pozvat na
výstavu výtvarných prací žáků
škol, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže Mikroregionu Střední Haná „Pestrá paleta“ na téma
„O nejkrásnějšího kocoura“.
Práce budou vystaveny od 1. května 2016 po celý měsíc květen
a červen 2016 v budově Základní
školy Svatopluka Čecha v Kojetíně.
Přijďte se podívat, jak jednotlivci,
či skupiny vidí svého „nejkrásnějšího kocoura“ a představují nám jej
prostřednictvím zvolené výtvarné
techniky (malba, kresba, koláž, kašírování...).
Originály našich autorů (včetně
těch nejmenších) vypovídají o dětské potřebě a touze po barevném
sebevyjádření, fantazii, radosti
z tvoření na základě představ a pocitů.
Kresby svých ratolestí si většina
milujících rodičů pečlivě schovává
jako rodinné stříbro. Pojďme přivřít
oči, představit si některý obrázek
v rámu, pak jej pověsit na zeď

proč je důležité jíst ovoce a zeleninu, jaké vitaminy a prospěšné látky
obsahují ty nejznámější druhy ovoce a zeleniny. Vše probíhalo formou
dialogu s dětmi. Na závěr dostaly
děti ovoce a ovocné nápoje. Pedagogové obdrželi propagační materiály, aby je používali ve výuce. Nakonec se všichni mohli s maskotem
Citronem vyfotografovat.
D. Luxová
tivování nejen slovy, ale i předvedenou BMX SHOW na Autum Bikes
kole.
Kdo je Dominik Nekolný?
• mistr světa BMX v roce 2014,
• profesionální sportovec,
• Straight edge od roku 2005,
• lektor protidrogových přednášek
projektu Drugfree.cz,
• Showman se svým show týmem
bmxshow.eu,
• nejvíce potetovaný český sportovec,
• zakladatel oděvní značky do3ry.
Na základní škole hrál fotbal, ve

kterém to dotáhl až do reprezentace. Když skončil, začal se věnovat BMX Freestyle. To bylo zhruba
na přelomu prváku až druháku na
střední průmyslové škole elektrotechnické. Po odmaturování pracoval ve firmě Škoda Praha Invest,
kde pracoval jako projektant a veškerý svůj volný čas věnoval BMX.
Po několika letech se z Dominika
stal opravdový profesionál a začal
se BMX věnovat naprosto naplno.
V roce 2013 spouští svůj projekt
protidrogových přednášek.
D. Luxová

doma, u babičky, v zaměstnání,
nebo jej darovat. Stane se nejen
opravdovým originálem, který oživí zeď, ale zůstane vzpomínkou na
dobu našeho malého školáka.

Poděkování patří všem našim mladým umělcům, jež se svými pracemi představili a těm pedagogickým
pracovníkům, kteří je motivovali
a dovedli do samotné soutěže.

POZVÁNKA DO KINA
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Gymnázium Kojetín
Nejen prima byla prima
Jak titul této stručné a obrazové informace naznačuje, zapojili se do
programu letošní Veřejné akademie
7. dubna 2016 velkou měrou právě
naši nejmladší žáci – primáni. Tančili, zpívali, hráli a přednášeli. Jsme
rádi, že právě oni ukázali, že se do
budoucna máme na co těšit.
Samozřejmě, že i „známé tváře“
nezklamaly a obohatily program.
Alespoň některá jména tedy připomeňme. Trio P. Kozák, N. Dřímalová
a L. Konvičná se líbilo stejně jako
neuvěřitelné žonglování T. Hermanové. P. Havlíková s K. Míčkovou
předvedly scénický tanec s názvem
Fight song, tři sourozenci Takačovi v divadelní scénce cestovali na
severní pól, A. Paráková s Maybe
a Foxem předvedla dogdancing,
tedy psí tanec a drezuru. B. Gajová
působivě přednesla text A. Lindgrenové a J. Tabara tradičně uzavřel

program sólovým zpěvem s kytarou.
Hromadná vystoupení byla tentokrát tři a následovala v pořadí komorní sbor Prima nota, prima pak
tancovala a dále zazpívala se sólisty a s hudebními nástroji píseň
Stromy od dvojice Svěrák – Uhlíř.
Žáci ze sexty s 2. ročníkem připomněli píseň Can´t help falling
in love E. Presleyho ve čtyřhlasé
úpravě. Hostem na akademii byl
gymnastický oddíl TJ Sokol Kojetín
s vystoupením Šachy.
V předsálí mohli diváci zhlédnout
výstavku výtvarných prací žáků
školy a prezentaci studentské podnikatelské firmy EDGA. Ta v celostátní soutěži v Praze 14. dubna
2016 získala vynikající 3. místo
a další ocenění. (O tom více na jiném místě KZ).
Závěrem ještě nutno zmínit moderátorskou dvojici děvčat ze sekundy – N. Čechovou a K. Klabalovou.
Svým výkonem všichni jmenovaní

Druhý ročník a sexta - píseň

Moderátorky N. Čechová a K. Klabalová

přispěli k úspěchu akce, a proto
všem patří poděkování. I v budoucnu bychom rádi dali prostor žákům,
kteří tráví čas smysluplnými aktivitami a chtějí se o výsledky své práce podělit s veřejností.
Miroslav Matějček

T. Hermanová - Žonglování

A. Paráková - Dogdancing
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Celá prima

Fight song - scénický tanec

Prima se sólisty

Gymnastický oddíl - Šachy

Janek Tabara
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Gymnázium Kojetín
ARS POETICA
a naše Kristýna
V dubnu hostila Mohelnice účastníky soutěže ARS POETICA z celého regionu severní Moravy. Soutěž
uměleckého přednesu poezie, prózy a písní ARS POETICA – Puškinův památník má přispívat k poznávání ruské kultury a umění. Pořadateli festivalu jsou Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká
asociace rusistů, Česko-ruská společnost, z. s. a Obec spisovatelů.

Na soutěži mohou vystupovat žáci
všech typů škol – od ZŠ až po vysokoškoláky.
Kristýna Suchyňová ze sexty GKJ
soutěžila v kategorii mluveného
projevu a také v této středoškolské
kategorii obsadila 1. místo.
Porota její skvělý výkon a pěknou
ruštinu ocenila nejen diplomem
a věcnou cenou, ale také postupem
do celostátního kola. To se bude
konat v červnu v Ruském středisku
vědy a kultury v Praze.
M.D.

Úspěch „mladých
podnikatelů“
z kojetínského
gymnázia
Naše kojetínské gymnázium se ve
školním roce 2015/2016 přihlásilo
do programu Junior Achievement
(JA). JA je globální nezisková organizace s téměř stoletou tradicí, která umožňuje studentům okusit svět
podnikání. Vše od založení firmy až
po její likvidaci.
Na začátku roku před námi bylo několik důležitých rozhodnutí. Museli
jsme si vybrat, jaký obchodní typ firmy nám bude vyhovovat, ale hlavně
co bude předmětem našeho podnikání. Po několika poradách naší
vznikající firmy jsme se rozhodli, že
budeme vyrábět a prodávat vzdělávací stolní hry. A tak vznikla společnost EDGA.
A teď to hlavní, vymyslet produkt.
Padlo několik nápadů, ale zvítězila
hra zaměřená na dopravní výchovu
určená pro hráče ve věku 6–12 let.
Pojmenovali jsme ji „Vzhůru do provozu!“. Funguje na systému otázek
a odpovědí a jejím cílem je naučit
hráče, jak se mají bezpečně chovat
v silničním provozu.
Produkt jsme navrhli, nechali graficky zpracovat a také vyrobit. Když
jsme tohle všechno udělali, přešli
jsme na prodej. Primárně jsme se
zaměřili na prodej základním školám. Setkali jsme se s poměrně
velkým zájmem. Za necelé dva měsíce jsme totiž prodali kolem 90 %
všech skladových zásob.
Veškeré naše úsilí a nabyté zkuše-

nosti jsme zúročili 14. dubna letošního roku. Zúčastnili jsme se veletrhu JA studentských firem, který
se konal v obchodním centru Harfa
v Praze. To vyžadovalo určitou přípravu a vzhledem k tomu, že jsme
se začali chystat o něco později,
tak pro některé z nás to znamenalo
probdělé noci a spousty nervů. Ale
to vše se vyplatilo. Postoupili jsme
do finále a zařadili jsme se mezi
TOP šest firem. Teprve teď nás
ale čekal nejtvrdší oříšek – pohovor s porotou za zavřenými dveřmi.

I v této části jsme snad obstáli se
ctí. Když jsme pak stáli před pódiem a čekali na vyhlášení vítězů,
moderátoři nás dokázali řádně napínat. Nejdříve vyhlásili speciální
ceny. Těchto zvláštních kategorií
bylo několik a naše firma získala
ocenění v jedné z nich – nejlepší
veletržní stánek. A konečně to přišlo – vyhlášení hlavních kategorií.
Stali jsme se třetí nejlepší firmou
roku v obou hlavních kategoriích
a jsme tedy třetí nejlepší firma roku
v České republice. Nejedná se
o absolutní vítězství, ale pro nás to
znamená velký a hlavně nečekaný
úspěch.
Po návratu domů nás velmi potěšila část tiskové zprávy publikované
na stránkách Junior Achievement:
„Nejvíce cen na veletrhu posbírala
studentská firma EDGA z Gymnázia Kojetín, získala dvě třetí místa
a zvláštní cenu za nejlepší veletržní
stánek.”
Za studentskou firmu EDGA
Ondřej Gardavský
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Základní umělecká škola Kojetín
Úspěch ZUŠ Kojetín
v krajských kolech
soutěží MŠMT
Po vynikajících výsledcích v okresních kolech (viz dubnové číslo zpravodaje), jsme s napětím očekávali,
jak si povedou naši žáci na krajské
úrovni. Výsledek pečlivé a kvalitní
práce našich žáků a jejich pedagogů
je tady. Stejně jako v loňském roce
jsme i letos skvěle konkurovali výběru Olomouckého kraje. Krajská kola
celostátních soutěží MŠMT se konala v Zábřehu na Moravě a Lipníku
nad Bečvou.
V příslušných věkových kategoriích jsme obsadili jedno 3. místo, tři
2. místa a dvě 1. místa (viz umístění).
Skvělé výsledky se navíc podařilo
korunovat postupem do celostátního kola.
Úspěšným postupujícím je flétnové
trio, které soutěžilo ve IV. kategorii
a jako jedno ze čtyř nejlepších komorních seskupení bude repre-

zentovat Kojetín a Olomoucký kraj
6. května 2016 v Ústředním kole
celostátní soutěže, které se koná
v Orlové.
Kojetín může být právem hrdý na
svoji mládež, která na sebe upozorňuje tím nejlepším způsobem!
Umístění souborů v krajském
kole soutěží ZUŠ v komorní hře
s převahou dechových nástrojů
23. března 2016:
Žesťové trio (I. kategorie)
Vojtěch Hrušák, Adam Juračka, Jakub Žabenský – 2. místo.
Žesťový kvartet (III. kategorie)
Jan Hrušák, Josef Kusák, Radek Juračka, Štěpán Klech – 2. místo.
Žesťový kvintet (IV. kategorie)
Lukáš Procházka, Marie Tomaníková, Josef Kusák, Michal Jež, Zdeněk
Kvíčala (nezúčastnil se) – Zvláštní
cena poroty.
Flétnové duo (I. kategorie)
Angela Dynžíková, Jan Kočvara
– 1. místo.

Flétnové trio (IV. kategorie)
Aneta Dostálíková, Lucie Grygarová, Monika Kopřivová – 1. místo
s postupem do celostátního kola.
Umístění jednotlivců v krajském
kole soutěže ZUŠ ve hře na EKN
17. března 2016:
0. kategorie
Anežka Skřipcová – 2. místo
I. kategorie
Klára Zendulková – 3. místo
Veliké poděkování samozřejmě patří i rodičům našich žáků a také jejich pedagogům Lence Šindelářové,
Petře Smílkové, Lence Čechové,
Jířímu Leszczynskému a Liboru Žabenskému.
Gratujeme a držíme palce v celostátním kole.
Mojmír Přikryl
ředitel ZUŠ Kojetín

ZUŠKA PŘIPRAVUJE
28. dubna 2016
Koncert žáků v KD Křenovicích
5. května 2016
Večer muzikálové
a filmové hudby
6. května 2016
Celostátní kolo soutěže MŠMT
(Orlová)
13. května 2016
Jarní besídka žáků ZUŠ
18. května 2016
Výchovné koncerty
pro 1. třídy ZŠ
25. května 2016
Koncert souborů ZUŠ
26. května 2016
Koncert pro 2. - 5. třídy ZŠ
29. května 2016
Galakoncert Festivalu ZUŠ
Olomouckého kraje
(koncertní sál olomouckého
arcibiskupství)
1. června 2016
Absolventský koncert žáků
ZUŠ Kojetín
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Kvalifikace na MČR
mladších žáků
ve volejbale
Dne 16. dubna 2016 se již od ranních hodin kojetínská sportovní
hala otřásala v základech. Pětice
týmů ze Znojma, Zlína, Bojkovic,
Svitav a Kojetína se poprala o první
tři místa, která znamenala postup
na Mistrovství České republiky. Kluci se nám postarali o skvělou podívanou. Nejdramatičtějším utkáním
byl souboj proti soupeřům ze Svitav, který po pár velmi vyrovnaných
chvílích nakonec dopadl vítězně
pro naše kluky z Kojetína. A ve vítězném duchu se nesl celý turnaj.

Jarní ples
Ve středu 23. března 2016 se uskutečnil už šestý ročník Jarního dětského plesu. Jeho účelem bylo přivítat jaro a ukončit letošní plesovou
sezónu v Kojetíně. Jako každý rok
nám tradičně zahájili ples všichni účastníci úvodní promenádou
po sále. Následoval kratší proslov
dvou moderátorek ve verších. Po
proslovu nám ples zpestřily malé
roztleskávačky, které zatančily
hned dvě sestavy, a byly oceněny mohutným potleskem. Dále se
představila děvčata z výtvarného
kroužku Doplňkománie, která vytvořila atmosféru módní přehlídky a

Turnaj ve florbale
a stolním tenise
v Hranicích
Naši florbalisté z druhého stupně
hráli v přátelském turnaji s ostatními hráči z Hranic a Bělotína v sobotu 2. dubna 2016.

Byl to opravdu boj, který stál za to.
Kluci vybojovali 1. místo, čímž si
pojistili účast na MČR. Klukům budeme držet palce. Vlastně ne. Držet
budeme pěsti. Protože ty přinášejí
štěstí.

Soupiska: Šóš Matěj, Ptáček Tomáš, Meduna Jakub, Dočkal Jan,
Smolík Jakub, Hedviček Marek,
Hofírek Thomas, Krčmař Ondřej,
Horák Štěpán, Válek Adam
-nh-

ukázala své doplňky, které náramně vynikly na černém oblečení. Z módní přehlídky jsme se
přesunuli k tanečnímu vystoupení Vanilek, které se přeměnily v barevné lentilky. Hned po
jejich vystoupení se nachystaly
starší roztleskávačky, které se
předvedly se soutěžní sestavou,
se kterou vyhrály druhé místo
v taneční soutěži „O erb města
Litovel“. Jejich vystoupení sklidilo potlesk. Následoval volný tanec, který si užívaly nejen všechny
děti, ale i někteří dospělí. Po volném tanci se nám představily čtyři
taneční páry z Klubu sportovního
tance Swing Kroměříž a předvedly různé latinskoamerické
společenské tance. Vystoupení trvalo třicet minut a na
všechny přítomné udělalo
velký dojem. A protože jsme
hodně pozorovali, byla třeba změna. Mezi působivá
čísla programu patřili jistě
Lovci zvuků. Mohli jsme si
poslechnout hned několik jejich skladeb, které si
sami vytvořili a zahráli na

bubny. Dále nám přišly ukázat své
kresby šatů holky z Uměleckého
kreslení. Tyto kresby představovaly
výřez šatů, které měly holky právě
na sobě. Jako poslední vystoupení
se představily holky z Freedancu.
Ve svém tanci nám ukázaly, že:
„Žijeme len raz, práve tu a práve
teraz!“ A to se divákům moc líbilo.
Po posledním vystoupení si všichni
přítomní nachystali své vstupenky
a losovalo se o spoustu cen. Na závěr zazněla slavnostní fanfára pro
královnu a krále letošního jarního
plesu. Královnou se stala Amálka
Hřeblová a králem Aleš Krchňák.
Natálie Čechová
ze ZK Mladí reportéři

Podařilo se jim získat bronzové
místo. Ve stolním tenise v kategorii
mladších žáků vybojoval první místo Jan Mirwald a druhé místo David
Svoboda.
V kategorii starších žáků obsadil
Tom Nguyen druhé místo. Sportu
zdar!
-po-
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LT Třemešek na
víkendovém soustředění
V sobotu 9. dubna 2016 se setkali
účastníci z letního tanečního tábora
s názvem „Hledáme další hvězdy
do našeho souhvězdí“. Společně si
složili papírové origami „slinky“. Bohužel počasí nám nepřálo, pršelo,
proto jsme hráli různé hry v klubov-

Úklid revírů Jordán
a Uhřičák
Dne 1. a 2. dubna 2016 jsme s naším rybářským kroužkem Cyprinus
Carpio vyrazili na úklid rybníků Jordán v Kojetíně a Uhřičicích. Děti

Výlet do pstruží
líhně Bělá
V sobotu 9. dubna 2016 uspořádal
rybářský kroužek „Cyprinus Carpio“
výlet do pstruží líhně Bělá, která se
nachází v blízkosti Domašova nad
Bystřicí. Výletu se zúčastnilo čtrnáct dětí a přidali se k nám i tři rodiče. Pstruží líhní nás provázel hospodář MO ČRS Domašov nad Bystřicí Čestmír Janaštík. Poutavě nám
vysvětlil, jak samotný umělý výtěr
probíhá a proč je vlastně potřeba.
Umělý výtěr a vysazení plůdku do
přírody zajišťuje zachování původ-

Ukliďme Kojetín!
V sobotu 16. dubna 2016 se i Dům
dětí a mládeže stal součástí celorepublikové akce „Ukliďme svět
– Ukliďme Česko“.
Společnými silami s ostatními jsme
uklidili spoustu míst v Kojetíně. Byl
to jeden den určený pro úklid. Ovšem každý může přispět tím, že si

20

ně. Po večeři, na kterou si donesl
každý to, co má rád, jsme hráli celovečerní hru „Máme rádi Česko!“.
A třešničkou na dortu tohoto večera bylo hodinové táborové video,
u kterého jsme zavzpomínali, zasmáli se a hlavně se navnadili na
letošní tábor.
Dopoledne bylo opět deštivé, tak
nám nezbylo než hrát různé hry

a soutěže opět v klubovně. Marně
jsme čekali na sluníčko, abychom
mohli na hřiště, kde bychom se určitě více vyřádili. Kolem dvanácté
hodiny děti odešly domů a už se
těší v létě od 23. do 30. července
2016 na tábor s názvem „Pekelná
výzva“ v Třemešku.

se tak aktivně zúčastnily brigádnické činnosti ČRS MO Tovačov
a pomohly při úklidu břehů těchto
rybníků od odpadků. Tyto rybníky
uklízíme pravidelně již několik let
a pokaždé toho bývá na březích
opravdu dost. Je smutné, že si po
sobě nejsou někteří lidé schopni

uklidit a musí po nich udělat pořádek děti. Po úklidu jsme si udělali
ohýnek a opekli špekáčky. Všem se
akce líbila a byli jsme spokojení, jak
se vše vydařilo.
Vedoucí rybářského kroužku
„Cyprinus Carpio“ Kojetín
Tomáš Bělka a Slávek Ruman

ních populací pstruha obecného,
neboť vlivem zásahů člověka do
ekosystémů, nadměrným počtem
rybích predátorů, ale i sportovních
rybářů stále ubývá ryb, které by se
ve vodách přirozeně vytřely. Ubývá
i vhodných míst k výtěru (trdliště),
což způsobují zejména nevhodné
úpravy a regulace malých potoků
a říček. Vlastní líheň v budově má
kapacitu na líhnutí téměř jeden milion jiker, a to pstruha obecného
a pstruha amerického duhového
a lipana. Hlavní část veškeré produkce ryb slouží k zarybnění rybářských revírů a dostává se tak
do volné přírody. Po prohlídce nám

bohužel počasí nedovolilo rozdělat
oheň a opéct špekáčky, a tak jsme
vyrazili pěšky do 3,5 km vzdáleného Domašova nad Bystřicí, odkud
nám jel vlak zpět do Kojetína. Počasí nám bohužel nevyšlo, celodenní déšť nám zkomplikoval program, ale i tak jsme si výlet užili
a samotná exkurze na pstruží líhni
byla velmi zajímává s perfektním
komentářem pana hospodáře. Takže co zbývá dodat: příští rok si to
zase zopakujeme a snad tentokrát
i s lepším počasím!
Vedoucí rybářského kroužku
„Cyprinus Carpio“ Kojetín
Tomáš Bělka a Slávek Ruman

bude uklízet sám po sobě každý
den, abychom v příštím roce byli

překvapeni, že těchto nežádoucích
odpadků posbíráme méně!
ddm

Jana Kytlicová
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Rybářské závody
rybník Lukavec
Veselíčko 2016
V neděli 24. dubna 2016 vyrazil náš
rybářský kroužek „Cyprinus Carpio“
na dětské rybářské závody na rybník Lukavec u obce Veselíčko.
Celkový počet závodníků byl
43 dětí. Bodoval se každý centimetr
ryby jedním bodem a navíc za každého kapra byl bonus 20 bodů.
Děti z našeho kroužku uspěly na

jedničku. V celkovém pořadí to byla
první dvě místa! Lukáš Opelík vyhrál se součtem 754 bodů a na druhém místě se umístil Adam Kopečný se součtem 472 bodů. Kristýna
Navrátilová vyhrála kategorii dívek
výsledkem 285 bodů. Počasí nám
přálo. Ryby braly velmi dobře, nejvíce se chytali cejni a plotice. Adam
Polzer dokonce ulovil na plavanou
candáta a štiku. Tyto závody nám
vyšly na jedničku a už se těšíme na
příští ročník.
Tomáš Bělka

Připravujeme v květnu:
5. 5. 2016 (17.00 – 19.30 hodin)
Sportovní příprava pro všechny sportovce
5. 5. 2016
Místní kolo přírodovědně-ekologické
postupové soutěže vyhlášené MŠMT „Zlatý list“
7. 5. 2016
Patchwork
20. 5. 2016
Pohádkové dopoledne
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
27. 5. 2016
Festival zájmových kroužků
3. 6. 2016
Velká cena DDM – Závody v dračích lodích
pro 2. stupeň + odpovídající ročníky GKJ
Ukončení Velké ceny DDM
Výukové programy s dopravní tematikou
pro 3. - 5. třídy ZŠ
Výukové programy
Práce s keramickou hlínou

Bližší informace o všech zájmových kroužcích a akcích
najdete na internetových a facebookových
stránkách DDM Kojetín. Fotodokumentace ke všem
akcím je k dispozici na www.ddmkojetin.zonerama.com

Městská knihovna MěKS Kojetín
Duben v knihovně...
Noc s Andersenem
Šestnáctý ročník – kojetínský třetí
– společné pohádkové Noci s Andersenem proběhl v pátek 1. dubna 2016. Registrováno bylo 1633
čtecích míst, na kterých nocovalo
95.824 dětí a dospělých.
V České republice to bylo 639
knihoven, 582 škol, 90 dalších míst
jako jsou např. domy dětí, dětské

domovy, skauti, junáci i maminky
v soukromí…
Nocovalo se i na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku a dalších třicet
míst bylo napočítáno po celém světě, a to zásluhou Českých škol bez
hranic, krajanských spolků, velvyslanectví apod.
A kdo letos živě četl pohádky? Na
mnoha místech děti přivítal sám Andersen, jinde se děti setkaly s pohádkovými bytostmi, s žijícími auto-
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ry, herci, se zastupiteli měst a obcí.
Kojetínské děti, které si místo
v Noci s Andersenem vybojovaly
v soutěži „Vzhůru ke hvězdám“,
prožily kouzelnou noc plnou her,
soutěží, napětí i pohádek. Jejich
společníky se staly kouzelné bytosti knihovnické: smaragdová hvězda Iva, kometa–vlasatice Alena
a mořská víla Jitka, ale i další, jako
Kostkáč Luděk, černokněžník Petr,
kosmonaut Gagarin Pepa či tajemný ufon...
Hlavním tématem noci, jak už napověděla nominační soutěž, byly
hvězdy. Veškeré dění celého večera – soutěže, stezka odvahy – ten-

tokrát na půdu („vzhůru ke hvězdám“), čtení... bylo spjato s hvězdami, souhvězdími a astrologií.
Dokonce jsme se všichni podívali
hvězdářským dalekohledem, naše
pohádková postava Kostkáče se
proměnila ve hvězdáře a před budovou VIC nainstalovala skutečný dalekohled! Pozorovali jsme
souhvězdí Orion a Kasiopea, Psí
hvězdu Sírius, ale také hodiny na
kojetínském kostele!
I pohádkové čtení bylo o hvězdách.
Četlo se např. z knihy „Rákosníček
a hvězdy“ a blízkou tematiku si vybral
i náš host – starosta města Kojetína
Jiří Šírek, který předčítal z „Malého

prince“ A. de Saint-Exupéryho.
Třetí kojetínská Noc s Andersenem
úspěšně proběhla, nabita pozitivní
energií a elánem.
Tak opět za rok na shledanou děti,
moc jsme si to užili!
knihovnice

Už je ze mě čtenář!
Interaktivní literární beseda pro
1. třídy z knížky pro začínající čtenáře „Chobotem sem, chobotem tam“,
spojená se samostatnou činností
dětí, plnění různých úkolů z pracovního sešitu jmenované knihy.

Lekce informační výchovy
Katalogy knihovního fondu, popis, vysvětlení základních pojmů
a praktická cvičení. Pro žáky
3. a 4. tříd základních škol.

svůj fyzický, ale i psychický stav.
Její praxe – spojení fyzioterapie
s jógou – pomáhá mnoha potřebným lidem na cestě k uzdravení
i k sobě samým.

Knihovnické minimum
První seznámení s knihovnou pro
děti z MŠ Bezměrov.

William Shakespeare
Výstavka k 400. výročí úmrtí největšího dramatika všech dob.

Jóga – od staré Indie k dnešku
Ve středu 13. dubna 2016 proběhla v sále VIC přednáška fyzioterapeutky a cvičitelky jógy Radky Crhonkové, která se s účastníky podělila o své zážitky z pobytu v Indii,
kde absolvovala kurz zaměřený na
terapeutickou jógu (podzim 2015)
a povyprávěla o józe, která je považována za nejstarší cvičení na
světě, díky němuž můžeme zlepšit
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Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín: www.
mekskojetin.cz/mestska-knihovna, facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Módní poradna II.
4. května 2016 v 17.30 hodin
sál VIC Kojetín
Masarykovo nám. 8
Milé dámy, přijďte prožít
ryze dámské inspirativní
odpoledne, či podvečer
nad šálkem kávy
nebo čaje s profesionální
pražskou stylistkou
a vizážistkou
Danou Beranovou,
která poskytuje svoje služby
mnoha módním časopisům.
Dovíte se mnoho zajímavého
o osobním stylu, oblékání,
líčení, barevné typologii.
Již podruhé v naší knihovně!
Seminář s praktickými ukázkami
Hlaste se již nyní,
počet míst omezen!
(rezervace na tel. číslech:
581 762 295, 777 593 984)
Šperky FIMO
Výstava šperků Ivety Pouperové
5. – 13. května 2016
oddělení pro dospělé
čtenáře MěK MěKS Kojetín

KnihovnickÁ minima
První seznámení s knihovnou
pro děti z MŠ Kojetín - květen
Jak to bylo
v květnu 1945?
Literární beseda inspirovaná
knihou Petra Jiráka:
„Kojetín v době protektorátu“
– květen, pro žáky 5. tříd ZŠ
Tvořivá dílnička
výroba přáníček ke Dni matek
– květen, děstské oddělení
Kdo to nakreslil?
Vědomostní soutěž
– květen, pro školní družiny
Karel IV.
playboy, dobrodruh,
bonviván a kupec na trůnu
Literární beseda s hudebními
vstupy v rámci oslav 700. výročí
narození krále českého a císaře
římského Karla IV.
– 10. května 2016 v 10 hodin
Dům sv. Josefa
– 23. června 2016 ve 14 hodin
Centrum sociálních služeb
J. Peštuky, Kojetín

Týden čtení
30. května – 3. června 2016
Šestý ročník tradiční celostátní
akce v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“
V rámci tohoto týdne navštívíme
prvňáčky v jejich třídách a budeme
jim předčítat z knihy K. Smolíkové:
„Knihozřouti“, ty potom zůstanou
dětem ve škole k dalšímu
společnému čtení.
Knihy jsme získali v rámci
projektu „Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka“, jejímž cílem
je rozvoj čtenářských návyků
žáků již od prvního ročníku školní
docházky. Do projektu přihlašuje
letošní žáky prvních tříd základních
škol veřejná knihovna
ve spolupráci se školami v místě
působnosti knihovny.
Setkání se starostou
30. května ve 14 hodin
na radnici města
V rámci Týdne čtení se uskuteční
setkání dětí letošní Noci
s Andersenem se starostou města
Jiřím Šírkem na kojetínské radnici.

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Výstava Tělovýchova
v Kojetíně
a v Československu
V pondělí 11. dubna 2016 byla slavnostně zahájena vernisáží výstava
s názvem Tělovýchova v Kojetíně
a v Československu. Autorem této
expozice je František Riegl z Kojetína, se kterým naše MěKS Kojetín spolupracuje už řadu let. Po
uvítání návštěvníků a samotného
autora ředitelkou MěKS Kojetín Hanou Svačinovou, pronesl František
Riegl svoji krátkou zdravici, ve které
přítomné seznámil s jeho pohnutky
a okolnostmi, které ho vedly k vytvoření této expozice.
Zaplněné výstavní prostory galerie VIC nabízejí sondu do historie
české a moravské tělovýchovy od
dob Rakouska–Uherska až po současnost. Autor se zaměřuje především na významné spolky, jako
je Sokol, Orel, ale neopomíná ani
organizace regionálního významu
s přihlédnutím na město Kojetín.

Převážnou část výstavy tvoří fotografie z různých časových úseků, které jsou doplněny o datace
a výstřižky z dobového tisku. Zajímavé jsou také textilní materiály
- sokolské a orelské kroje a vlajky
podtrhující celkový dojem z této
expozice. Mimo historické textilie
návštěvníky bezesporu zaujmou
i odznaky připomínající všesokolské slety, spartakiády a další jiná
výročí či události v historii kolektivního cvičení. Výstava je hodnotným
počinem, jenž mapuje takřka století
a půl dlouhou tradici tělovýchovy
u nás. Autor výstavy Fratišek Riegl
rád ochotně podá fundovaný výklad
všem návštěvníkům, kteří tuto expozici navštíví. Dokonce si připravil
i audiovizuální koutek, kde zájemcům promítne je samotné při jejich
sportovních aktivitách. Určitě si nenechte tuto výstavu ujít a přijďte se
podívat, třeba se i na některé z fotografií poznáte. Výstava je otevřena
do 27. května 2016.
Na přání autora předkládám seznam audiovizuálních záznamů:

Žactvo 1. - 2. třídy (Pěchová, Látalová), Mladší žákyně (Prokešová
Marie), Starší žákyně (Berglová
Alena, Juřenová Jarmila), Aerobik (Bosáková Petra), Předškolní
děti (Bosáková Liba, Matoušková
Anežka), Mladší žáci (Juřen Lubomír, Tvrdý Mirek), Zdravotní TV
(Jelínková Marie), Starší žáci (Bobiš Broněk), Kalanetika (Gregorová
Marie, Večerková Jana), Rodiče
a děti (Stavinohová Ivana), Kondiční cvičení (Dáša a Jirka Juřenovi),
Aerobik (Wiltová Zuzana), Dorostenky (Prokešová Marie), Rekreační sport (Kufa Antonín).
-miza-
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Trocha historie nikoho
„nezabije“
V dnešní uspěchané době neuškodí malé zastavení a ohlédnutí se do
historie prostřednictvím výstav, které realizuje František Riegl, rodák
z Vyškova, z velké časti z vlastních
sbírek.
Letošní výstava v galerii VIC Kojetín je zaměřena na tělovýchovu
v Kojetíně a v Československu.
Expozice je věnována sokolskému
a orelskému hnutí. Také dělnické
hnutí mělo Federaci dělnických
tělovýchovných jednot, která se
v roce 1903 odštěpila od Sokola
a působila do roku 1938. Víte, že
naše sokolovna, která dodnes slouží na společenské, kulturní a sportovní akce, byla otevřena v roce
1928? Nebo kde byla v Kojetíně
orlovna? To se dozvíte na výstavě,
která přináší řadu zajímavostí, a to
do 27. května 2016.

Lijavec
I přes krásné počasí v úterý
12. dubna 2016 se v sále Sokolovny strhl Lijavec v podání Nahodilých
ochotníků z Vizovic. Tento herecký
spolek vznikl v roce 1995, jak už
napovídá název ve Vizovicích. Už
od počátku svého vzniku měli herci
jasno v oblasti výběru repertoáru,
který se skládá pouze z her nesmrtelného, leč nedoceněného velikána českých dějin, Járy Cimrmana.
Hra Lijavec nenechala bránice

Pozůstalost Ludmily
Mátlové-Uhrové
obohatí sbírky
kojetínského muzea
V úterý 19. dubna 2016 jsme se vydali na pracovní výlet do Bruntálu,
kde nás velmi mile přivítala Hana
Antlová, dcera významné kojetínské rodačky Ludmily Mátlové-Uhrové (1908–1978). Důvodem této
výjimečné návštěvy bylo předání
a zapůjčení cenných dokumentů, které se vztahují k osobnosti
Ludmily Mátlové a Kojetínu. Jsme
velmi rádi, že se nám dostaly tyto
jedinečné artefakty do rukou a po
dalším zpracování poslouží odbor-
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Je obdivuhodné, kde František Riegel i po osmdesátce, kterou loni
oslavil, bere energii na to , aby nám
přiblížil historii naší vlasti a Kojetína. Kolik úsilí je třeba k tomu shromáždit materiály od dokumentů,
fotografií až po unikátní exponáty jako třeba orelské kroje z roku
1909. Vše vždy pečlivě připraveno
do tematických celků. S přípravou
výstav mu pomáhá místní sběratel
Milan Zaoral.
František Riegl osobně každému
podá zajímavý výklad. Zejména
přivítá, když se na výstavě objeví
školáci a studenti.
Na pozdějších spartakiádách jsme
cvičili skoro všichni od školáků,
poupat, vojáků, dospěláků. Rád
bych se vrátil v osobní vzpomínce
ke spartakiádě v roce 1960 v Kojetíně. Chodil jsem do druhé třídy.
Z Nezamyslic jsme přijeli s nacvičenou skladbou pro dívky a hochy základní školy. Protože jsme měli ve

třídě málo děvčat, tak jsme spolu
s mým spolužákem Milošem vystoupili v dívčím oblečení a stali se
tak předchůdci travesti show. Nyní
na to s úsměvem vzpomínáme na
třídních srazech.
Na závěr chci Františku Rieglovi
poděkovat za zajímavé exkurze
do naší historie a popřát mu zdraví
a elán do příprav dalších záslužných počinů.
Jaroslav Bělka

přítomných návštěvníků v poklidu.
Herecké obsazení korespondovalo
s cimrmanovskou charakteristikou
postav, seminář i samotná hra měly
spád, a také scéna byla v duchu
tohoto žánru. Publikum bezesporu
ocenilo vtipné narážky, které byly
do scénáře zařazeny i mimo originální text pánů Smoljaka a Svěráka. Komedie s opravdovým deštěm
o rozpadu trouchnivějícího Rakouska–Uherska nabídla divákům
opravdu skvělý kulturní zážitek, což
potvrdili i herci, kteří nemuseli pou-

žít známou cimrmanovu scénu „Vichr z hor“.
-miza-

né i laické veřejnosti. Jedná se především o podklady a materiály pro
publikaci věnující se ptačím zpěvům v hanáckých písních, říkadlům
a lidovému vyprávění. Tuto publikaci již autorka nestihla bohužel
vydat, a navíc tehdejší politické
poměry nebyly nakloněny religiózním prvkům tohoto díla. Unikátní je
i soubor nahrávek na magnetofonových páskách s vyprávěním stařenky Josefy Uhrové (1860–1958).
Tyto nahrávky jsou hodnotné jak
po stránce dialektologické, tak po
stránce obsahové, jež mapuje historii všedního dne na hanáckém
maloměstě. Součástí pozůstalosti
Ludmily Mátlové jsou neméně významné zápisky, fotografie a sběry

národopisného materiálu z Kojetína i jeho nejbližšího okolí. Ludmila
Mátlová-Uhrová patří neodmyslitelně ke Kojetínu a my jsme rádi, že
se materiály vztahující k její osobě
vrátily zpět do jejího rodiště, pro
které vykonala neocenitelnou služ-
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
bu především tím, že zaznamenala
pro další generace mizející tance, písně a zvyky. I přes veškeré
ústrky, které rodina Uhrova zažila
v padesátých letech minulého století, si zachovala Ludmila Mátlová lásku a náklonnost k rodnému městu,

na které nikdy nezapomněla. Doufáme, že se nám podaří zpracovat její
poslední, nepublikované dílo Ptačí
zpěvy ke konečnému vydání, a tímto počinem částečně splatíme dluh,
který doposud máme vůči této sběratelce a nositelce lidových tradic.

Velké poděkování patří manželům
Ptáčkovým a Františku Uhrovi za
zprostředkování návštěvy u Hany
Antlové, která nám zpříjemnila celý
den vzpomínkami na svou babičku,
maminku i další rodinné příslušníky
a jejich osudy.
-miza-
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Taneční škola v Popůvkách
Vážení čtenáři,
dovolte, abych v záplavě negativních událostí valících se do našich
životů ze všech světových stran přispěchal s veskrze pozitivním svědectvím o společenských aktivitách
v místní části Popůvky.
Je tomu teprve několik týdnů, kdy
skupina nadšenců z Popůvek
a spřízněných osob z Kojetína začala přispívat k naplnění názvu kulturního střediska v Popůvkách. Po
vzájemné dohodě, nikým neorganizováni, rozhodli se každého nedělního večera odhodit své pracovní
nástroje, opustit své plačící děti,
zanechat holinky v brázdě a obout
lakované polobotky a lodičky a věnovat se výuce společenského tance. Výuka probíhala pod laskavým
a erudovaným vedením Moniky
a Marka Štecových, kteří s trpělivostí a pochopením sledovali, jak
se během těchto týdnů v některých
rozvinul netušený talent, v některých talent tušený, zatímco někteří
z nás pevně svírali pochodeň zapálenou legendou českého tance Lukášem Pavláskem.
První část výuky byla zakončena
závěrečnou lekcí, která se konala
v sobotu 2. dubna letošního jara.
Závěrečnou jsme zahájili předvedením společného tance, kdy jsme
entuziasmem a nasazením překryli
některé drobné nedostatky, závěrečná potom ke spokojenosti všech
účastníků i milých hostů pokračova-

la dalšími tanečními kreacemi spojenými s řadou nadšeně přijatých
překvapení.
Tak jak bylo netradiční složení našich tanečních kursů, doufám, že
se nám podaří vyhnout i tradičnímu
smyslu slova závěrečná a že se
jednalo pouze o došlápnutí prvního
tanečního kroku na dlouhé společ-

né cestě, která nás ještě čeká.
Monice a Markovi se do našich
myslí podařilo vpravit poselství, že
tanec je skvělá zábava a že tančit
může opravdu každý. Potěšilo by
nás, kdyby se nám na podobných
akcích podařilo toto poselství šířit
dál.
Petr Tejchman

Inzerce
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Jarní veselení
Jaro. Jak povzbudivé a plné síly je
toto roční období. Naděje pro přírodu a všechno živé, že má před sebou další kapitoly života. To je přeci
pořádný důvod k oslavě! Proto jsme
ani my nemohli vynechat tuto příležitost, abychom se sešli společně
se seniory na již tradičním jarním
posezení v sále Sokolovny Kojetín.
Kulturní program byl opět pestrý
a tak se přítomní návštěvníci mohli
pobavit vystoupením dětí z místní
Mateřské školy Kojetín, oddělení
Rybiček, které jim za kytarového
doprovodu učitelky předvedly veselé jarní pásmo básniček, písniček
a tanečků. Následovala milá návštěva přespolního seniorského sdružení, které si říká Chropyňské babky.

Letní semestr VU3V
je opět u konce
Ve středu 13. dubna 2016 se sešla
skupinka našich 26 studentů – seniorů, aby společně zhlédli poslední přednášku tématu Genealogie
– hledáme své předky. Celý semestr uběhl jako voda a jako všechny semestry předchozí a již na nás
čekal poslední dílčí test, ale i závěrečný test, který ověřil znalost učiva
studentů za celý semestr. Nálada
byla opět tak trochu slavnostní. Nejen proto, že se oficiálně uvidíme
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Ty si připravily program naplněný
básničkami, vtipy, hanáckými písničkami i dvěma scénkami. To vše
zakončily známou písničkou Karla
Hašlera Ta naše písnička česká,
kterou si s nimi s chutí zazpíval celý
sál sokolovny. Pak přišlo na řadu
hudební vystoupení našich mladých
hudebních nadějí, které navštěvují
místní základní uměleckou školu.
A tak jsme si poslechli ukázky hry
na zobcovou flétnu, klarinet i klávesy. Na ty nás také po celou dobu
odpoledního programu doprovázel
a svým zpěvem těšil Jiří Leszczynsky – MelodyMusic Kroměříž.
A na závěr patřilo pódium žačkám
a dorostenkám z místního Sokola
Kojetín, které si připravily dvě nové
skladby, s nimiž hodlají opět úspěšně reprezentovat na soutěžích.

Vše se nachýlilo v pozdních odpoledních hodinách do zdárného
konce a my věříme, že jsme opět
nabitým programem udělali radost
nejen přítomným hostům, mezi kterými nechyběl místostarosta Miloslav Oulehla, ale všem, kdo se tohoto odpoledne zúčastnili a již nyní
se těšíme na další společné setkání
v červnu tohoto roku.
A.H.

opět až na zahájení semestru zimního, ale také proto, že starosta Jiří
Šírek dodržel slovo, které dal studentům, jež ho navštívili na radnici
počátkem tohoto roku po absolvovaných promocích v Praze a přišel
se přímo do „třídy“ na výuku podívat. Statečně s nimi setrval nejen
po dobu trvání přednášky, ale též
při vyplňování testu. Taktéž si studenty prozkoušel dvěma otázkami
týkajícími se tématu, jež směřovaly
k místním kronikářům. Odpovědi
byly na výbornou, a tak se společně
a s úsměvem rozloučili studenti ne-

jen se starostou Jiřím Šírkem, ale
s celým tématem.
Již nyní se mohou těšit na doplňující konzultaci ke studovanému

5/16

Kojetínský zpravodaj

Centrum sociálních služeb Kojetín
tématu genealogie s osobou na
slovo vzatou, která jim má co říci.
S Jiřím Lapáčkem, ředitelem Státního okresního archivu Přerov,
se budou moci setkat ve středu
27. dubna 2016 a směřovat na něj
své dotazy týkající se studia rodokmenů a materiálů, které skrývají
jednotlivé archivy. Zkrátka dostanou malý návod „jak na to“ a kde
začít, pokud někdo chce pátrat po
svých předcích.
Dalším důvodem k radosti je sku-

v prostorách Víceúčelové klubovny
CSS Kojetín.
A.H.

tečnost, že ve studiu VU3V v našem konzultačním středisku Kojetín
pokračujeme a téma, které je pro
zimní semestr 2016/2017 vybráno, zní: „Dějiny oděvní kultury.“
V tématu si ozřejmíme některé důležité pojmy používané v módních,
oděvních i kulturních oborech, jako
jsou např. móda, vkus, idoly, trendy atd. a počátky klasické evropské
kultury (Kréta, Mykény, Řecko). Ale
bude toho mnohem víc. Začínáme
ve středu 5. října 2016 v 9.00 hodin,

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 KVĚTEN 2016 PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterý 10. 5. 2016 od 10.00 hodin
KAREL IV.
PLAYBOY, DOBRODRUH,
BONVIVÁN A KUPEC NA TRŮNU
Zveme vás na posezení s knihou, které nám
již tradičně zprostředkovávají pracovnice Městské
knihovny MěKS Kojetín. Beseda se uskuteční
k významnému jubileu Karla IV.
Program bude doplněn hudebním doprovodem.
Úterý 17. 5. 2016 od 10.00 hodin
Středa 18. 5. 2016 od 10.00 hodin
Pátek 20. 5. 2016 od 10.00 hodin
VÝROBA KVĚTINÁČOVÝCH PANÁČKŮ
Zveme vás na výrobu zahradní dekorace
z keramických květináčků.
Květináče si můžete zakoupit v zařízení.
Ozdobte si svoje zahrádky či byty.

Úterý 24. 5. 2016 od 10.00 hodin
Středa 25. 5. 2106 od 10.00 hodin
Pátek 27. 5. 2016 od 10.00 hodin
VÝROBA ZAHRADNÍ DEKORACE
Přijďte si s námi vyrobit dlaně na drobné skalničky,
které velmi pěkně oživí váš interiér, či malou zahrádku.
Čtvrtek 26. 5. 2016 od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele
i dobrodince. 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.
Rodinnou oslavu nebo svatbu
můžete slavit v prostorách VIC

K těmto příležitostem MěKS Kojetín
krátkodobě pronajímá
sál, bistro nebo nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Informace na telefonech:
581 202 202, 774 001 403
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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 2016 (v čase „máje“)
1. 5. 2016 neděle 5. po Velikonocích (Rogate)
bohoslužby
- od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (hlavní sál)
5. 5. 2016 čtvrtek „Nanebevstoupení (Oslavení) Páně“
První májová pobožnost
od 16.00 hodin na faře
8. 5. 2016 neděle 6. po Velikonocích (Exaudi)
bohoslužby
- od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (hlavní sál)
12. 5. 2016 čtvrtek
Druhá májová pobožnost
od 16.00 hodin na faře
15. 5. 2016 neděle Boží hod svatodušní (Letnice)
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (hlavní sál)

19. 5. 2016 čtvrtek
třetí májová pobožnost
od 16.00 hodin na faře
21. 5. 2016 sobota
žehnání pramenům
ekumenická slavnost
Zahájení lázeňské sezóny v lázních Skalka
od 12.00 hodin otevřen lázeňský areál, jarmark,
stánky, občerstvení, muzika; slavnost začíná
ve 14.30 hodin (lázeňský park „u pramenů“)
22. 5. 2016 neděle 1. po sv. Duchu (Nejsvětější Trojice)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (hlavní sál)
26. 5. 2016 čtvrtek Těla a Krve Páně (Corpus Christi)
ČTVRTÁ májová pobožnost
od 16.00 hodin na faře
29. 5. 2016 neděle 2. po sv. Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (hlavní sál)

„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 – na faře
a v klubovně modlitebny. Středa:
Klub dětí a mládeže "Dobrá zpráva"
v Klubovně modlitebny (1. středa
v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy
z Taizé v Husově sboru (1. středa
v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina
s besedou na faře v kanceláři (poslední čtvrtek v měsíci promítání
v modlitebně). Neděle: Bohoslužby
ve sboru (1. neděle v měsíci – rodinné bohoslužby, po jejich skončení
následuje tradiční „nedělní škola“
pro děti a mládež).
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 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 webových stránkách: http://ccshkojetin.
cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského
zpravodaje.

Emauzy: „Jak dlouho je možno kráčet s Ježíšem, aniž bychom věděli,
že je to on, a jak je možno v něho
náhle uvěřit! Jak dlouho je možno
trpět, aniž bychom věděli, proč,
a jak rychle je možno pochopit, že
už se nemáme ptát! Jak dlouho
je možno stěžovat si, že nás nikdo
nemá rád, a jak náhle je možno
ve chvíli smrti setkat se s tím jediným, který si nás zamiloval doopravdy!“

Vzpomínka na bratry fáráře, Dobromila, Emila...
Vděčná vzpomínka – 2. máje to
bude již devět let, co Pán života
a smrti dal svému věrnému služebníku, Dobromilu Malému, faráři
v Kojetíně, uzavřít pozemskou kapitolu jeho života. Cesta však neskončila. Věříme, že jeho příběh
pokračuje kapitolou novou, plnou
Dobra, Pravdy a Krásy. S vděčností vzpomínáme na etapy, kdy
jsme mohli jít společně a prosíme
všechny, kdo br. Dobromila znali
o tichou vzpomínku a modlitbu.
Vděčně vzpomíná jeho rodina i rodina církve.

Emil J. Havlíček, farář CČSH,
překladatel, literární kritik, publicista. Narozen 16. dubna 1941
v Kroměříži, zemřel 26. dubna
2012 v Rudě nad Moravou. Sloužil
v CČSH, náboženské obci Hostice,
hlavně jeho zásluhou byla vybudována v roce 1970 Miličova kaple.
Z politických důvodů byl více než
dvacet let perzekuován a postaven mimo službu. V té době psal
a přispíval pod pseudonymy Antonín Vrána a Jan Hanák do Českého
zápasu a napsal i několik knih. Proslul překlady Romana Bradstaettera a Jana Twardowskiho.
Jiří Pleva, kazatel
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Ze sportu - Kanoistika Kojetín
Mistrovství České
republiky dračích
lodí na dlouhé tratě
V sezoně 2016 připadla role pořadatele mistrovského závodu dračích lodí na dlouhé tratě opět Kanoistice Kojetín.
Závodu se zúčastnily oddíly z celé
republiky a do Kojetína tak přijely
vynikající posádky. DT Nymburk,
Stratos Předměřice, Pražský Výběr, ONV Box, RK Dragons Jablonec, Tragédky, W.I.L.D. Praha,
Velký Holky, Dragonclub Brno, ze
zahraničí ŠK Dračia Legia 2012.
Kanoistiku Kojetín reprezentovaly
posádky Wings, DT Kojetín Oldies
60+, DT Kojetín Oldies 50+, Akord,
Junioři Kojetín mix. Celkem bylo
přihlášeno a závodů se zúčastnilo
třináct mužských posádek, třináct
ženských posádek a v kategorii mix
startovalo devatenáct posádek.

Mistrovství
České republiky
na dlouhých tratích
Závodní družstvo Kanoistiky Kojetín se vydalo předposlední dubnový víkend (23. – 24. dubna 2016) na
důležité závody do Mostu na jezero
Matylda. Jednalo se o první letošní závody, které jsou zařazeny do
Českého poháru a zároveň byly pojaty jako Mistrovství České republiky na dlouhých tratích.
Naši závodníci nepodcenili tvrdou
zimní přípravu a jarní soustředění
v maďarském Dombori a na výsledcích to bylo hodně znát. Nezaskočily je ani velké výkyvy počasí
provázené chladem, dešťovými
i sněhovými přeháňkami.
Titul mistra České republiky na
dlouhých tratích získal Jiří Minařík,
a to hned dvakrát v kategorii C1
a C2 žáci na 5 km. Titul mistra
ČR náleží také Pavlovi Kapounovi
v kategorii K1 benjamínci B r.
2005 na 2 km a Tomáši Kapounovi
v kategorii K1 benjamínci C r. 2006
a ml. Společně pak bratři Kapounovi (Tom a Pavel) vyjeli v kategorii K2
benjamínci B+C na 2 km další titul
mistrů ČR.
Titul vicemistra ČR náleží Tondovi
Hrabalovi v kategorii C2 junioři na

Letošní sezona ČADL přinesla celou řadu změn jak v rozdělení soutěží, tak změnách názvů kategorií
a velkou změnou je rozšíření soutěže o závody malých dračích lodí
„tzv. desítek“.
Závody přijela natočit i ČT, a tak
některé momentky závodů měli
zájemci možnost zhlédnout na programu sport v regionech a ČT4.
Podrobné výsledky jednotlivých závodů jsou uvedeny na webových
stránkách Kanoistiky Kojetín a na
stránkách ČADL.

Závěrem bych chtěl poděkovat
všem členům oddílu, kteří se podíleli na přípravě tohoto závodu
a věřím, že všichni, kteří se závodů
účastnili aktivně prožili u nás v Kojetíně pěknou sportovní sobotu.
Trenér posádky 60+ P. Válek

5 km a titul vicemistryně ČR na K1
benjamínky A r. 2004 na 2 km vybojovala Petra Jurečková. Její setra Eliška Jurečková si dojela v kategorii C1 dorostenky na 5 km pro
3. místo.
Ostatní členové závodního družstva předvedli také velmi kvalitní
výkony, na kterých byla znát důsledná příprava. Všichni závodníci
za své výkony získali body (mimo
benjamínků), které se započítávají
do hodnocení jednotlivců a oddílů
Českého poháru.
Svou premiéru na závodech ČP
měla i kojetínská rozhodčí Jana
Úlehlová, která byla nominována
komisí rozhodčí SKR ČSK na post
rozhodčí na váze. Další nominace ji
čeká na mistrovství ČR na krátkých
tratích v Račicích.
Děkujeme všem závodníkům za
skvělé výkony.

K1 benjamínci B r. 2005 na 2 km – celkem 31 lodí: 1. místo Kapoun Pavel.
K2 benjamínci B r. 2005 + C r. 2006
a ml. na 2 km – celkem 25 lodí:
1. místo Kapoun P. - Kapoun T.
K1 benjamínky A r. 2004 na 2 km
– celkem 25 lodí: 2. místo - Jurečková Petra.
K2 benjamínky A r. 2004 na 2 km
– celkem devět lodí: 4. místo Jurečková Petra – Jurečková Eliška (PRV)
K1 žačky na 5 km – celkem 32 lodí:
11. místo - Úlehlová Markéta
(o umístění se musí podělit se Ševčíkovou Inkou s PRV - dojely ve
stejném čase)
K2 žačky na 5 km – celkem 16 lodí:
5. místo - Úlehlová M. – Menšíková
(OLO)
K1 žáci na 5 km – celkem 72 lodí:
10. místo – Zendulka Ondřej,
13. místo – Kapoun Miroslav.
K2 žáci na 5 km – celkem 32 lodí:
8. místo – Kapoun M. – Zendulka.
C1 žáci na 5 km – celkem 13 lodí:
1. místo – Minařík Jiří.
C2 žáci na 5 km – celkem šest lodí:
1. místo – Minařík – Štursa (SEZ).
C1 dorostenky na 5 km – celkem šest
lodí: 3.místo – Jurečková Eliška.
C1 junioři na 5 km – celkem 12 lodí:
6. místo – Tonda Hrabal.
C2 junioři na 5 km – celkem pět lodí:
2. místo – Hrabal - Janík (ONV).
Aleš Zendulka

Další umístění závodníků:
K1 benjamínky C r. 2006 a ml na
2 km – celkem 26 lodí: 4. místo Zendulková Klára (r. 2007), 6. místo
– Úlehlová Štěpánka (r. 2007).
K2 benjamínky Br. 2005 + C r. 2006
na 2 km – celkem 18 lodí: 5. místo
– Zendulková – Úlehlová Š.
K1 benjamínci C r. 2006 a ml. na
2 km – celkem 49 lodí: 1. místo –
Kapoun Tomáš (r. 2007).
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Ze sportu
Mistrovství České
republiky v teamgymu
Ve dnech 23. a 24. dubna 2016 se
uskutečnilo v Ostravě Mistrovství
České republiky v teamgymu.
V kategorii Junior I se podařilo obhájit prvenství děvčatům z TJ Chropyně. K vítězství jim napomohla děvčata z Kojetína ve složení:
Marie Medunová, Lenka Kusáková
a Veronika Vyskotová.
Gratulujeme jim k zisku zlaté medaile a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.
Ivana Kusáková

Jubilejní dvacátý
ročník Memoriálu
Rudolfa Silnouška
V sobotu 9. dubna 2016 se uskutečnil jubilejní, již dvacátý ročník oddílového Memoriálu Rudolfa Silnouška ve stolním tenise. Zápasy ve
skupinách určily osm čtvrtfinalistů.
Ve všech čtvrtfinálových zápasech
si podle očekávání poradili hráči
„A“ družstva a utkali se pak spolu
v semifinále. Tam Odehnal porazil
hladce Orsága 3:0, Prokeš po boji
Zítku 3:2. Souboj poražených semifinalistů vyhrál Zítka s Orságem
3:0, finále pak Odehnal s Prokešem
těsně 3:2, když otáčel čtvrtý set ze
stavu 4:9.
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Turnaj byl zároveň pomyslnou tečkou za další úspěšnou sezónou
stolních tenistů v Kojetíně. Zde jsou
konečná umístění všech družstev.
„A“ družstvu v sestavě Prokeš,
Odehnal, Zítka, Orság, Ocknecht
se podařilo udržet krajskou příslušnost ve středu tabulky s bilancí desíti výher, tří remíz a devíti proher.
„B“ družstvo hrající první třídu okresu v sestavě Orság, Kilhof, Vrtěl,
Pištělák, Malý obsadilo šesté místo
s bilancí 11-2-11.
„C“ družstvo ve druhé okresní třídě
– Malý, Frühbauer, Horák, Florián
skončilo sedmé (10-6-10).
„D“ družstvo (Gamba, Šírek, Michálek, Zedníček, Kopřiva, které vloni
postoupilo do třetí třídy okresu se
tvrdě střetlo s realitou a po několika

těsných prohrách padá z posledního místa zpět do třídy čtvrté. S bilancí 4-6-16.
Děkujeme za podporu Městu Kojetín a všem dalším sponzorům,
kteří se podílí na činnosti oddílu
stolního tenisu
T. Zítka, prezident oddílu
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Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2016
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny
2. 7. - 10. 7. 2016
Tábornická škola dorostu
pro účastníky ve věku 15 - 19 let
Vklad: 2.200 Kč
Přihlášky: Bronislav Bobiš
telefon: 777 116 443
e-mail: bobisb@seznam.cz

30. 7. - 6. 8. 2016
Tábor Rodiče a děti II.
pro děti ve věku 2 - 9 let
Vklad: 3.300 Kč (3.400 Kč)
Přihlášky: Zuzana Veselá
tel: 608 505 280, www.vrazne.net

Mimořádná nabídka:
Cvičitelům, kteří mají zájem
získat zkušenosti
ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

6. 8. - 13. 8. 2016
Rodinné hry - základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz

Další akce ve Vrážném:

10. 7. - 23. 7. 2016
Tábor žactva
pro děti ve věku 10 - 14 let
Vklad: 2.700 Kč
Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,
miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

Informace a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566

23. 7. - 30. 7. 2016
Tábor Rodiče a děti I.
pro děti ve věku 2 - 7 let
Vklad: 3.300 Kč
Přihlášky: Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262

20. 8. - 27. 8. 2016
Tábor Rodiče a děti IV.
pro děti ve věku 3 - 9 let
Vklad: 3.400 Kč
Přihlášky: Lenka Urbánková,
telefon: 777 030 811, e-mail:
lenicka.nemeckova@centrum.cz

13. 8. - 20. 8. 2016
Tábor Rodiče a děti III.

- táborová základna pronajata

30. 6. - 2. 7. 2016
Stavění tábora
Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443
27. 8. - 28. 8. 2016
Bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443
Podrobné informace
získáte
od vedoucích
jednotlivých turnusů
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Inzerce

REMODELING
PRODEJNY
ALBERT
V KOJETÍNĚ
Oznamujeme občanům
města Kojetína,
že budeme z důvodu
remodelingu
zavírat prodejnu
Albert
na ulici Olomoucká
dne 12. května 2016

Poděkování
Děkuji doktorovi Richardu Kobzovi a sestřičce
Jarušce za příkladné ošetření mé osoby. R.
34

znovu otevřeme
prodejnu
s novým
modernějším
vybavením
25. května 2016.

Všem se moc omlouváme
za vzniklé komplikace
a těšíme se na vás
ve středu 25. května 2016.
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Vzpomínky
Život končí, vzpomínka zůstává
Dne 15. května 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

paní Jiřiny Doleželové, rozené Beranové
Nikdy nezapomene dcera Jarmila s rodinou
Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý…
Dne 6. května 2016 by se dožil 75 let

pan Antonín Tomek z Kojetína
S láskou stále vzpomínají manželka Emílie, syn Antonín a dcera Milena s rodinami,
sestra Anna Pospíšilová a švagrové Božena a Marie s rodinami

Už jen kytičky květů na hrob Ti můžeme dát, zapálit svíci a tiše vzpomínat.
Dne 3. května 2016 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka

pana Vladimíra Svízely
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou

Dne 15. května 2016 to bude 21 let, co zemřel a 25. srpna 2016 by se dožil 73 let

pan Karel Večerka
Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 21. května 2016 by se dožil 90 let

pan Emil Vožda z Kovalovic
S láskou vzpomínají Zdena, Marie, Emílie a Josef s rodinami

Ráda bych věnovala vzpomínku člověku, který mě v životě hodně ovlivnil a moc pro mě
znamenal. Byla to naše babička. Narodila se nedaleko Vyškova v obci Pustiměř
jako jedna z osmi dětí. Chudoba, ve které vyrůstala, ji naučila vážit si všeho a všech
a snažila se k tomu vést i nás vnoučata. Přestože jsme ji zlobili, byla vždy trpělivá a laskavá.
Jako dobrovolná zdravotní sestra láskyplně pečovala o nemocné a umírající,
za což obdržela několik vyznamenání. Protože nemohli s manželem mít vlastní děti,
adoptovali a vychovali naši maminku, za což jsem jim neskonale vděčná.
Byla členkou místního JZD, kde dlouhá léta pracovala.
Její skromnost a obětavost byla neskutečná. Ochota rozdělit se s kýmkoli potřebným
i o poslední sousto byla pro ní samozřejmostí. Nikdy nezapomenu na její upracované ruce,
na pohlazení, kterým nikdy nešetřila, na její hlas, když se modlila nebo mi zpívala,
na víru vidět ve všem a všech jen to dobré...
Bohužel ubývá lidí, kteří ji znali, a tak, prosím, ty z vás, kteří si ji pamatujete,
věnujte jí vzpomínku.
Dne 11. května 2016 by oslavila své 110. narozeniny naše milovaná babička

paní Božena Pasmínková
S úctou a láskou vzpomínají vnučka Hilda s rodinou a se sourozenci
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Blahopřání
Dne 28. dubna 2016 oslavila 75. narozeniny

paní Jiřina Svobodníková z Popůvek
Pevné zdraví, štěstí, hodně lásky, méně starostí a více radosti přeje
manžel Miroslav, synové Miroslav, Jiří, dcera Zdeňka,
devět vnuků, šest pravnuků a rodina Kytlicova
Dne 30. března 2016 oslavila krásné životní jubileum
herečka, „herenda“, „augustka“, „anštandtka“, „betlemáčka“, „kominda“
a zároveň vedoucí „kumpanie“ Hanácká scéna MěKS Kojetín

Maruška „Imelda“ Němečková
Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a k temu ještě:
spoustu velkých „náloží“ a „kydů“, hodně „hauptek“ a „klád“, málo „čoklů“, „čurd“ a „hundů“,
stále „temu dávat šťávu“, málo „breptů“, hrát „jako živel“,
hrát „na plnou hubu“, vždy „mět plné barák“ a pořadné „lijavec“!
„Zlom vaz!“ přeje kolektiv pracovníků MěKS Kojetín a kolegové z divadelního souboru

Vzpomínky
Dne 4. května 2016 by oslavil své nedožité 60. narozeniny
a zároveň dne 7. května 2016 vzpomeneme 11. výročí úmrtí

pana Františka Kuciána
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Za celou rodinu Míla a František Kuciánovi

Jen kytičku na hrob ti můžeme dát, tiše postát a vzpomínat.
Dne 4. května 2016 si připomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička

paní Jarmila Šestořádová z Uhřičic
S láskou vzpomínají manžel Vojtěch a synové Aleš, Karel a Adam
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 5. května 2016 si připomeneme 5. smutné výročí úmrtí

pana Jaroslava Kratochvíla
S láskou stále vzpomíná rodina a dcery

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 22. května 2016 si připomeneme 10. smutné výročí, kdy nás opustila
milovaná manželka, maminka a babička

paní Božena Nováková, rozená Staňková, z Kojetína
S úctou a láskou vzpomíná a nikdy nezapomene manžel a synové s rodinami
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