
Prezident republiky Miloš Zeman navštívil Kojetín
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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

V rámci návštěvy Olomouckého kraje navštívil naše 
město v pátek 20. května 2016 prezident České repub-
liky Miloš Zeman. Byla to po devíti letech další návštěva 
hlavy státu v našem městě. Jak sám prezident řekl, je 
v Kojetíně již poněkolikáté, ve funkci prezidenta repub-
liky však poprvé. Prezidenta doprovázel hejtman Olo-
mouckého kraje Jiří Rozbořil.
Návštěva měla dvě části – v té prvé se prezident se-
tkal na radnici s členy rady města, tajemníkem MěÚ, zá-
stupci policie, hasičů a významnými podnikateli. Byla to 
neformální debata, zahrnující některá palčivá současná 
témata, ale i běžné životní starosti.

Ve druhé části návštěvy se pan prezident přemístil na při-
pravenou tribunu na Masarykově náměstí, kde proběhlo 
setkání s více než tisícovkou přítomných občanů Kojetí-
na a okolních obcí. Zodpověděl několik dotazů a vyjádřil 
své názory na některé problémy města i naší země. Poté 
se podepsal do kroniky města, dekoroval prapor města 
prezidentskou stuhou a převzal dárek v podobě plodů 
Hané – 51,5% hruškovici a velký koláč z kojetínské pe-
kárny se znakem našeho města. Na závěr poděkoval za 
přijetí i dárky, ocenil chování účastníků setkání, popřál 
přítomným vše dobré a slunce v duši a odejel i s dopro-
vodem na poslední část návštěvy Olomouckého kraje, 
do Čech pod Kosířem. 

Jiří Šírek, starosta města; foto: Jaroslav Kačírek 
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se dne 18. května 2016

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Ve zkratce

- vzala na vědomí  přerušení pro-
vozu Mateřské školy Kojetín v ter-
mínu od 18. 7. 2016 do 12. 8. 2016,
- povolila Mateřské škole Kojetín 
převod finančních prostředků ve 
výši 75.500 Kč z rezervního fondu 
do fondu investic a uložila odvod 
z fondu investic do rozpočtu zřizo-
vatele ve výši 119.500 Kč,
- souhlasila s realizací opravy pod-
lahy ve třídě MŠ z rozpočtu Města 
Kojetína v roce 2016,
- povolila Základní škole Kojetín, 
nám. Míru 83, příspěvkové organi-
zaci, převod finančních prostředků 
ve výši 240 tis. Kč z rezervního 
fondu do fondu investic a uložila 
odvod z fondu investic do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 300 tis. Kč,
- souhlasila s realizací akce re-
novace dvou učeben v této škole 
z rozpočtu Města Kojetína v roce 
2016,
- uložila Základní škole Kojetín, Sv.
Čecha 586, Kojetín, odvod z fondu 
investic do rozpočtu zřizovatele ve 
výši 40 tis. Kč a zároveň poskytnutí 
účelového neinvestičního příspěv-
ku z rozpočtu zřizovatele ve výši 
40 tis Kč, za účelem dofinancování  
projektu MŠMT na podporu vzdělá-
vání v jazycích národnostních men-
šin a multikulturní výchovy v roce 
2016 – projekt „Objevujeme Evropu 
a svět“,
- schválila přijetí účelové investiční 
dotace ve výši 50.000 Kč od posky-
tovatele dotace Olomouckého kraje 
na částečné financování rozšíření 

městského kamerového dohlížecí-
ho systému u sportovní haly v Ko-
jetíně, za podmínek stanovených 
ve smlouvě,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 7/2016 kterým se zapojují do roz-
počtu:
nové příjmy ve výši   571,50 tis. Kč
nové výdaje ve výši    571,50 tis. Kč,
- schválila zemědělský pacht po-
zemku parc. č. 2319, orná půda, 
o výměře 476 m2, v k. ú. Křenovi-
ce u Kojetína, za podmínek pachtu 
od 1. 10. 2016, na dobu neurčitou, 
výši pachtovného 8.106 Kč/ha/rok, 
s výpovědní dobou jeden rok, za 
účelem zemědělského obhospoda-
řování,
- schválila pronájem prostor slou-
žících k podnikání v budově poli-
kliniky ve III. nadzemním podlaží, 
MUDr. Lukáši Vaculovi, za účelem 
provozování soukromé lékařské 
praxe – ordinace gynekologie,
- schválila uzavření Smlouvy o vy-
konání přezkoumání hospodaření 
města Kojetína za rok 2016, mezi 
Městem Kojetínem a firmou OL AU-
DITING, s. r. o. za celkovou cenu 

65.000 Kč + DPH,
- schválila postup pro nakládá-
ní s nalezenými věcmi uloženými 
u Městského úřadu Kojetín déle 
než jeden rok,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru zájmovému sdružení Kromě-
řížská dráha ve výši 10.000 Kč, 
jako příspěvek na akce spojené 
s jízdami historických osobních vla-
ků na trati Kojetín – Tovačov v roce 
2016,  
- schválila poskytnutí peněžitých 
darů jako příspěvek na částečné 
pokrytí nákladů spojených s účastí 
na volejbalovém soustředění v Lig-
nanu v Itálii v termínu 17. - 26. 7. 
2016, 
- vzala na vědomí závěrečné hod-
nocení akce 24. ročník Přehlídky 
amatérských divadelních souborů 
„Divadelní Kojetín 2016“,
- vzala na vědomí organizační za-
jištění akce Kojetínské hody 2016 
a Kojetínské kulturní léto 2016,
- schválila zápis do kroniky města 
Kojetín, Kojetín III-Kovalovice, za 
rok 2015.

Jiří Šírek

Starosta města Kojetína 
zve na

 12. zasedání Zastupitelstva Města Kojetín, 
které se uskuteční v úterý 28. června 2016 

od 16.00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra,
 Masarykovo náměstí 8, Kojetín.

Jiří Šírek, starosta města

Z návštěvy prezidenta Miloše Ze-
mana v Kojetíně ještě pár postřehů. 
Připravit podobnou akci není jed-
nouché. Program je totiž na minutu 
přesně připraven a je zatížen řadou 
bezpečnostních procedur a přísný-
mi pravidly tzv. protokolu.
Organizačně jsme vše zajišťovali 
z „vlastních zdrojů“, jak lidsky, tak 
materiálně a musím z tohoto místa 
zcela nepokrtytě poděkovat všem, 
kteří se na této akci podíleli – ko-
lektivu zaměstnanců MěÚ Kojetín 
pod vedením Jany Nakládalové, 
pracovníkům Technisu Kojetín, s. r. 
o. s ředitelem Vlastimilem Psotkou, 

účinkujícím žákům ZUŠ Kojetín 
s ředitelem Mojmírem Přikrylem, 
strážníkům Městské policie Ko-
jetín s velitelem Adrianem Jiříkem, 
policistům ČR z oddělení Kojetín 
a vedoucí Martině Schrammové, 
Jirkovi Jirákovi za ozvučení, Božen-
ce Medunové za výborné občerst-
vení, které putovalo i do vrtulníku, 
kterým pan prezident odletěl do 
Prahy, pekárně MSH a Petru Smut-
kovi za krásný koláč, Markovi Odlo-
žilíkovi za hruškovici a všem, které 
jsem zde nestihl vyjmenovat.
A pro příznivce senzací na závěr: 
pan prezident si během návštěvy 

pochutnal na tlačenkových jedno-
hubkách, vykouřil tři cigarety a vypil 
tři deci neperlivé minerální vody.

Jiří Šírek
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Informace pro občany
Návštěva ze slovenské 
Senice
V úterý 17. května 2016 navštívila 
naše město delegace ze sloven-
ského města Senica, se kterým 
postupně navazujeme partnerskou 
spolupráci. Po naší návštěvě v úno-
ru letošního roku nám naši slovenští 
kolegové tuto návštěvu oplatili. Po 
přijetí na radnici jsme slovenským 
hostům ukázali některá místa v Ko-
jetíně. Zajímala je nová sportovní 
hala, sokolská zahrada, koupaliště 
s nově vybudovaným sportovním 
zázemím, vzdělávací a informační 
centrum s muzeem nebo bývalá 

synagoga v Husově ulici. Dohodli 
jsme se na další spolupráci v oblas-
ti sportu, kultury a volnočasových 
aktivit dětí a mládeže. Také proto 
se setkání kromě radních města 
zúčastnily ředitelky MěKS, DDM 
a gymnázia. Primátor města Senica 
Branislav Grimm se svým náměst-
kem Jánem Hurbanem a naším 
kamarádem Pavlem Sixtou, který 
je dnes senickým občanem, ocenili 
rozvoj našeho města v oblasti spor-
tu, kultury a dalších volnočasových 
aktivit a obdivovali velké možnosti, 
které svým občanům naše měs-
to může nabídnout. V mnohém je 
pro ně Kojetín inspirující, i když 

má Senica třikrát víc obyvatel a její 
fotbalisté hrají 1. slovenskou ligu.  
Doufám, že naše spolupráce bude 
pokračovat i nadále a projeví se 
konkrétními akcemi.          Jiří Šírek

Komunitní plánování 
sociálních služeb
ve městě Kojetíně   
Plánování sociálních služeb ve 
městě Kojetíně probíhá od roku 
2007 metodou komunitního pláno-
vání. Jedná se o zjišťování skuteč-
ného stavu nabízených sociálních 
služeb a potřeb občanů, které ne-
jsou naplněny. Ke stanovení potřeb 
občanů jsou každoročně realizo-
vána veřejná setkání v zařízeních 
poskytujících sociální služby (Cen-
trum sociálních služeb, Charita 
Kojetín) a v jednotlivých domech 
s pečovatelskou službou. Určová-
ní potřeb uživatelů sociálních slu-
žeb a veřejnosti je uskutečňováno 
také prostřednictvím dotazníkových 
šetření, a to vždy před aktualiza-
cí komunitního plánu. Na základě 
zjištěných potřeb je plánována na-
bídka sociálních služeb tak, aby 
lidé měli k dispozici takové sociální 
služby, které jsou nezbytné, kvalitní 
a snadno dosažitelné pro všechny 
zájemce. Během procesu komunit-
ního plánování sociálních služeb 

byl zpracován Komunitní plán so-
ciálních služeb města Kojetína na 
období let 2009-2011 a 2. komu-
nitní plán sociálních služeb města 
Kojetína na období let 2012-2016.  
Velký důraz je kladen na rozvoj te-
rénních služeb, především pečova-
telskou službu prováděnou v do-
mácnostech klientů poskytovanou 
Centrem sociálních služeb Kojetín 
a ambulantní služby poskytované 
v Centru denních služeb Charity 
Kojetín. Snahou je přizpůsobení se 
individuálním potřebám každého 
občana a umožnění jeho setrvání 
v domácím prostředí co nejdéle.   
V rámci komunitního plánování byla 
rozšířena nabídka činností poskyto-
vaných sociálních služeb, jak Cen-
trem sociálních služeb Kojetín, tak 
i Charitou Kojetín, dochází k neu-
stálému zkvalitňování poskytova-
ných služeb a prodlužování jejich 
provozní doby dle požadavků kli-
entů.   
U polikliniky bylo pro rodiny s dětmi 
vybudováno hřiště s herními prvky, 
které jsou přizpůsobeny dětem se 
zdravotním postižením, jsou rozši-
řovány volnočasové aktivity pro ro-

diny s dětmi i seniory, bylo zřízeno 
Poradenské centrum pro problémy 
se závislostmi provozované o.s. 
Kappa-Help Přerov, po celém úze-
mí města probíhají postupně bez-
bariérové opravy místních komuni-
kací, je vydáván Katalog poskyto-
vatelů sociálních služeb ve městě 
Kojetíně.  
Zřízení terénních a pobytových 
odlehčovacích služeb na Charitě 
Kojetín, které by umožňovaly uleh-
čit osobám pečujícím o seniory 
a osoby se zdravotním postižením, 
se doposud nepodařilo zrealizovat 
především z finančních důvodů.   
S Katalogem poskytovatelů sociál-
ních služeb města Kojetína, Komu-
nitním plánem sociálních služeb ve 
městě Kojetíně či dalšími dokumen-
ty zpracovanými v rámci procesu 
Komunitního plánování sociálních 
služeb ve městě Kojetíně se může-
te seznámit na webových stránkách 
města Kojetína http://www.kojetin.
cz/kpss/, (www.kojetin.cz) nebo na 
odboru vnitřních věcí, školství a kul-
tury MěÚ Kojetín, úseku sociálních 
věcí.                      Alice Přehnalová
odbor vnitřních věcí, školství a kultury   



Kojetínský zpravodaj 6/16

4

Čtvrtý ročník běhu Hanácká kojetínská desítka
Rekordní 4. ročník
Hanácké kojetínské
desítky
Loňský ročník poznamenalo chlad-
no. Letos skoro letní počasí v neděli 
22. května 2016 přilákalo rekordní 
počet běžců a běžkyň.
Již dětské běhy na jeden a tři ki-
lometry si vyzkoušelo čtrnáct dětí. 
Jeden kilometr běželi kluci a dív-
ky do deseti let. Nejrychleji trať 
proběhl Adam Dobiáš z Křenovic, 
na druhém místě Patrik Rašner 
z Olomouce a třetí místo obsa-
dila Stela Tomanová z Vyškova. 
Z Kojetína dále běželi Ondřej 
a Marek Florecovi, Tereza Večerko-
vá, David Štábl, Tereza Poláchová, 
Pavla Košťálová, Barbora Kodýt-
ková, Natálie Andrýsková a Marek 
Dobiáš z Křenovic, který doběhl na 
čtvrtém místě.
Běh dětí do patnácti let na tři kilo-
metry vyhrál Jakub Dočkal z Ko-
jetína před Jakubem Jeřábkem 
z Vyškova a třetí místo obsadila 
Sára Přecechtělová ze Švábenic. 
Z kojetínských dětí si tuto trať za-
běhly Tereza Baďurová, Lucie 
Večerková a také Alena Florová 
z Němčic nad Hanou.
Hlavní závod na deset kilometrů 
mužů a žen předčil počtem přihlá-
šených (74 mužů a 28 žen, celkem 
tedy 102 účastníků takřka z celé 
Moravy) předcházející tři roční-
ky, kdy nejvyšší účast byla v roce 
2015, a to 66 běžců.
Přestože teplota se blížila ke třiceti 
stupňům, tak se běželo příjemně, 
v mírném větříku, převážně ve stí-
nu kolem Moravy, rybníka Na Hrázi 
a mlýnského náhonu. Díky Berčí-
kům jsme mohli opět běhat přes 
jejich pozemek a vyhnuli se tak hr-
bolaté cestě po břehu Moravy. Le-

tošní přípravy si vyžádaly rozšíření 
koridorů likvidací náletového poros-
tu při náběhu k Mlýnskému náhonu 
(Struha) kolem plotu mlýna a z dru-
hé strany od střelnice. Letos běžci 
probíhali i Závodím a Stružní ulicí, 
což umožnilo bezprostřední kontakt 
s povzbuzujícími diváky.
Kdo byl nejrychlejší? V mužích Jiří 
Petr z Koválovic u Brna v čase 31:32 
a v ženách Irena Pospíšilová z AK 
Drnovice v čase 39:05, což jsou re-
kordní časy v historii závodu. Nej-
starším účastníkem byl Jiří Březina 
z SK Přerov ročník 1939, který zabě-
hl neuvěřitelný počet 610 maratonů!
A co běžci a běžkyně z mikroregi-
onu Střední Haná? Také rekordní! 
Osm žen a šestnáct mužů dokazu-
je, že běhu se věnuje čím dále více 
zájemců o zdravý pohyb.
Pořadí v kategorii „Nérychléši Ha-
nák a Hanačka“ bylo následující:
1. Josef Peřina (obhájil loňský titul) 
za 38:55, 2. Petr Křepelka 40:21, 3. 
Pavel Ernst 40:50 (všichni Kojetín).
1. Jitka Stojaníková (Křenovice) za 
49:10, 2. Lucie Zlámalová (Kojetín) 
51:14, 3. Kamila Krejsová (Kojetín) 
57:27.
Z Kojetína běželi ještě tito muži 
- Karel Grygar, Petr Zdražil, Ma-
rek Zdráhal, Ladislav Vysloužil, 
Josef Roh, Jiří Matoušek Jakub 
Ševeček, Martin Handl a nejmlad-
ší sedmnáctiletý Tomáš Kristek. 

Barvy mikroregionu dále reprezen-
tovali - tradiční účastník Ivo Ježek 
z Uhřičic, Pavol Kollárik ze Stříbr-
nic, Václav Papeš z Lobodic a Šte-
fan Šimek za ZOD Němčice nad 
Hanou.
Ženy byly kromě vítězky všechny 
z Kojetína, a to Eva Poláchová, Ro-
mana Florecová, Hana Machalová, 
Lenka Popovská a Petra Jancková.
Celkové hodnocení běžeckého mí-
tinku bylo velmi příznivé nejen po 
sportovní, ale i organizační strán-
ce. Díky podpoře sponzorů posky-
tujeme všem za lidové startovné 
50 Kč pestré občerstvení, a to vše 
v příjemném prostředí u řeky Moravy 
v areálu loděnice. Premiéru mají za 
sebou i nové vodácké stupně vítězů 
a přejme si, aby se na ně dostalo co 
nejvíce sportovců z Kojetína. 
Na závěr chci všem, kteří pomá-
hali s přípravou závodu, poděko-
vat - zejména manželce a členům 
rodiny, kamarádům a kamarádkám, 
vedení města a jeho organizacím 
(MěP, SDH, MěKS, DDM a ŠJ). 
A samozřejmě sponzorům, kteří 
nám zachovali svou přízeň, a vě-
řím, že přispějí i na příští 5. ročník, 
aby se Kojetín stal opět oblíbeným 
běžeckým místem.
Výsledky na www.liga100.cz
                     www.stmsvs.cz

Za organizátory běhu
Jaroslav Bělka

Nejlepší Hanáci a Hanačky

Před startem - jeden kilometr

Start kojetínské desítky

Vítěz Jiří Petr Nejlepší Hanák  Josef Peřina
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 6. díl
Orchestr Melodie
od roku 1960
Orchestr hrával pod patronací 
Osvětové besedy v Kojetíně.
Vedoucí: Jindřich Hájek (klari-
net, saxofon, baskřídlovka, popř. 
i trombon).

Orchestr Melodie byl pokračova-
telem orchestru Josefa Kotoučka, 
který hrával v Kojetíně a jeho okolí 
již od roku 1947, kde svou celoži-
votní hudební aktivitu Jindřich Há-
jek započal.
V orchestru mimo Josefa Kotoučka 
(klarinet a saxofon) hrávalo mnoho 
známých hudebníků, např.:
Alois Olšanský a Evžen Olšanský 
(klarinet, saxofon), Jindřich Hájek 
(klarinet, saxofon, trombon), Fran-
tišek Zdráhal (z Kovalovic) a Vladi-
mír Dřímal st. (křídlovky), Ladislav 
Olšanský (buben a tuba), Karel 
Skácel a p. Horáček (bicí) a další.
Asi v roce 1960 Jindřich Hájek, 

spolu s mladšími hudebníky z or-
chestru Josefa Kotoučka, založil 
svůj vlastní, univerzální orchestr 
s názvem „Melodie“, který pokra-
čoval i ve stejných aktivitách pod 
patronací Osvětové besedy v Ko-
jetíně. Orchestr hrával hlavně zná-
mé skladby dechovkového žánru, 
pochodové v průvodech či smu-
teční při pohřbech, ale i oblíbené 
skladby populárního charakteru na 
hudebních zábavách v Kojetíně 
a jeho okolí.
Během dlouhé existence orchestru 
Melodie se v něm vystřídalo mnoho 
známých hudebníků, jako Vladimír 

Dřímal ml., Jindřich Vymětal (kříd-
lovky), František Zdráhal (z Kova-
lovic – křídlovka), Josef Oščáďal 
(baskřídlovka), František Vymětal 
(trombon a zpěv), Václav Smola 
(trombon), p. Novotný (trombon), 
Zdeněk Motal (klarinet a saxofon), 
Evžen Olšanský, Vladimír Havela 
(klarinety a saxofony), Pavel Evan-
žin (klarinet, saxofon, bicí), Josef 
Černošek, Antonín Horák (es-trum-
pety), Bohuslav Šimčík (harmonika 
a es-trumpeta), Josef Dreiseitel st. 
(basa), František Václavíček (bicí), 
František Zdráhal (z Kojetína – bicí) 
a další.

Orchestr Melodie v nejznáměj-
ší sestavě pro vystoupení na ta-
nečních zábavách: vpředu zleva: 
F. Vymětal (zpěv), Z. Motal a Jin-
dř. Hájek (saxofony), B. Šimčík 
(akordeon), vzadu : F. Zdráhal 
(z Kovalovic – trumpeta), p. Novot-
ný (trombon) a F. Václavíček (bicí).

Orchestr Melodie v sestavě do 
průvodů a slavnostních akcí: vpře-
du zleva: kapelník Jindřich Hájek 
a Josef Oščáďal (baskřídlovky), Jin-
dřich Vymětal a František Zdráhal 
(křídlovky) a Evžen Olšanský (kla-
rinet), uprostřed zleva: František 
Vymětal (trombon), Josef Černošek 
a Antonín Horák (es-trumpety), vza-
du zleva – skryti: František Václa-
víček (heligon), Vladimír Skácel 
(bicí).

Orchestr Melodie v sestavě do 
průvodů a k pohřebnímu doprovo-
du: vpředu zleva: J. Hájek a p. Ka-
dlčák (baskřídlovky), J. Vymětal a F. 
Zdráhal (křídlovky), uprostřed zle-
va: F. Vymětal (trombon), J. Černo-
šek a B. Šimčík (es-trumpety), vza-
du zleva: F. Václavíček (heligon), 
V. Skácel (bicí).
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 6. díl
Školní hudební skupina 
Calypso
- 1961
Skupina hrála pod záštitou Osvě-
tové besedy v Kojetíně.
Vedoucí: Miloš Ticháček

Obsazení: Emil Dočkal (klavír), Mi-
loš Ticháček (harmonika), Jaroslav 
Sýkora (kytara), Jiří Horák (bicí), 
Jaroslav Žídek (klarinet), Milan Lu-
čan (saxofon), František Nikodým 
(trumpeta), Josef Gardavský (trom-
bon). Zpěv: Marie Malá a Marta Ni-
kodýmová.

"Calypso" - rok 1961 - zkouška 
v sále Osvětové besedy v Kojetí-
ně, vzadu zleva: J. Sýkora (kytara), 
J. Horák (bicí), F. Nikodým (trum-
peta), vpředu zleva: M. Lučan (sa-
xofon), M. Ticháček (harmonika) 
a E. Dočkal (klavír).

"Calypso" - rok 1961 - vystoupení 
v sále Osvětové besedy v Kojetí-
ně, vzadu zleva: J. Sýkora (kytara), 
M. Ticháček (harmonika), J. Gar-
davský (trombon), J. Horák (bicí), 
vpředu zleva: F. Nikodým (trum-
peta), M. Lučan (tenor-saxofon), 
J. Žídek (klarinet), E. Dočkal (kla-
vír), M. Malá a M. Nikodýmová 
(zpěv).

"Calypso" - rok 1961 - zleva: F. Nikodým, M. Ticháček, J. Horák 
a J. Gardavský.

Městské kulturní středisko Kojetín
počítá s vydáním brožované pub-
likace, proto prosíme a vyzýváme 
všechny pamětníky, hudebníky, 
zpěváky, bývalé i současné ka-
pely, aby sledovali na stránkách 
zpravodaje pojednání o kojetín-
ské hudbě a zpěvu a pokud by 
poznali nám neznámé tváře nebo 
právě jejich hudební počin zde ne-
byl obsažen, ať se, prosím, zkon-
taktují s MěKS Kojetín (kancelář 
nám. Republiky 1033, telefon: 
581 76 20 46, 774 001 405) pro 
doplnění. Předem děkujeme!

Zaznamenal a zpracoval
František Nikodým
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Jak jsme začínali
• Během roku 1953 došlo k reor-
ganizaci státní správy a v blízkém 
Kojetíně byla zřízena nová jede-
náctiletá střední škola. Současně 
bylo rozhodnuto, že žáci z nového 
okresu Kojetín přejdou do nově zří-
zené školy v Kojetíně. Osobně jsem 
změnu spíše uvítal, mohl jsem po-
užívat pohodlnější vlakové spojení 
z Tovačova do Kojetína. Tatínek 
však nenahlížel jako já a neviděl 
důvod měnit školu. Nicméně otco-
va snaha o mém setrvání v Přerově 
navzdory jeho úsilí nebyla vysly-
šena. A tak i já jsem se zvědavos-
tí v září 1954 nastoupil do Kojetí-
na. Některé spolužáky jsem znal 
z Přerova, s dalšími přicházejícími 
z Prostějova, Kroměříže a z dalších 
měst jsem se pak seznámil. Udivilo 
mě, že ne všichni měli ročník naro-
zení 1938, značná část se narodila 
v roce 1939. Později jsem zjistil, že 
školská reforma je vlastně průběž-
ně probíhající proces různých zkou-
šek a omylů, který ve školství trvá 
doposud. Profesoři nebyli zdaleka 
všichni mladí a nezkušení, spíše 
naopak. Po stránce profesionality 
bylo všechno pořádku.
(Vzpomíná Pavel Perutík, Tovačov, 

nyní Rožnov pod Radhoštěm.
Dále Pavel Perutík.)    

• Zprávu o založení Jedenáctile-
té střední školy v Kojetíně jsem já 
a moji rodiče přivítali s velkým nad-
šením. Byla totiž naděje, že se budu 
moci vrátit z Jedenáctileté střední 
školy v Jeseníku domů, do Němčic 
nad Hanou a do Kojetína dojíždět. 
Dojíždění nebyl žádný problém. 
Cestou na nádraží v Němčicích 
jsem téměř denně potkávala „za 
uličkou“ spolužáka Františka Řezá-
če a do školy jsme jezdili spolu.  
Ke svému velkému překvapení jsem 
se v Kojetíně setkala se svým oblí-
beným profesorem Jindřichem Ra-
schendorferem, kterého jsem měla 
v sedmé třídě němčické školy.
Všichni naši kantoři byli výborní 
a každý z nich by si zasloužil pí-
semnou vzpomínku. Prožili jsme 
toho s nimi – a oni s námi – hodně.

(Vzpomíná Eva Eichhorn 
– Maráková, Němčice nad Hanou, 

nyní Gainesville, Florida, USA. 
Dále Eva Maráková.)

• Několik vzpomínek na naše dva 
roky na JSŠ v Kojetíně. Zase jsme 
byli na chmelové brigádě a nastou-
pili jsme do školy asi druhý týden 
v září. Kompletně noví spolužáci, 
byli jsme z části ze čtyř tříd gymná-
zia v Prostějově, část z několika pa-
ralelek gymnázia v Přerově, Anička 

Adensámová devátou třídu absol-
vovala v Kroměříži, Eva Maráková 
v Jeseníku. Ač ze čtyř různých škol, 
přece jsme se nějak rychle sžili 
a rozuměli jsme si.

 (Vzpomíná Ludmila Střasličková, 
Kojetín, nyní Jeseník.

Dále jen Ludmila Střasličková.)

• Bezstarostný život, spojený s ob-
dobím základní školy, znamenal 
s přestupem na gymnázium přece 
jen řadu nových povinností a zod-
povědnější přístup ke studiu. Pro 
mne osobně byl první rok gymna-
ziálního studia v roce 1953 spojený 
s dojížděním do Prostějova, pro-
tože v Kojetíně byla jedenáctilet-
ka založena až v roce 1954. Proto 
jsem na kojetínské jedenáctiletce 
prožil jen dva roky, dva krásné roky. 
Byly to roky, později v dospělos-
ti, oživované zážitky z doby mládí 
a vzpomínkami na bývalé spolužáky.
Na gymnaziální dobu vzpomínám 
rád, přestože sociální situace mých 
rodičů nebyla příznivá. Počátkem 
války se museli rodiče vrátit z bý-
valé Podkarpatské Rusi, 2. světová 
válka a poválečné období měly vliv 
na naši životní úroveň. Studium na 
jedenáctiletce bylo pro mě tím nej-
lepším prožitkem a rád na tuto dobu 
vzpomínám.
(Vzpomíná Zdenek Klapil, Kojetín, 
nyní Zlín. Dále jen Zdenek Klapil.) 

Vzpomínky na vyučující 
a na vyučování
Vladimír Kopřiva
• Jmenoval se Vladimír, ale říkali 
jsme mu jednoduše „starý“, pří-
padně zdvořileji „starší“ Kopřiva, 
i když ho bylo možno odlišit od 
jeho kolegy Jaroslava, jeho křest-
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ním jménem. Nakonec on sám 
sebe tak nazýval také, dokonce 
i v němčině, kterou vyučoval. Kdysi 
jsme měli přeložit do němčiny větu: 
„U starého Kopřivy je hodina němči-
ny nekonečná“, jaksi nám to nešlo, 
tak nám to předvedl sám: „ Bei dem 
alten Kopřiva ist die Deutschstunde 
endlos.“
U profesora Vladimíra Kopřivy mě 
zaujal nejvíce způsob vyučování 
němčiny, která mě tehdy zaujala 
a doposud stále zajímá. Pan profe-
sor měl zřejmě dobrý hudební sluch, 
a tak nás „cepoval“ ve správné vý-
slovnosti. Museli jsme takto dohá-
nět, co jsme v předchozím školním 
roce u jiných učitelů jaksi odsouvali 
na vedlejší kolej. On těch jazyků 
uměl více, na spartakiádě (1955) 
v Praze hovořil s cizinci plynně an-
glicky. Na klopě jeho saka mě také 
zaujal odznáček se zelenou hvěz-
dičkou, odznak to esperantistů, jak 
mi pan profesor vysvětlil. Vyučovací 
hodiny oživoval různými příhodami 
a písničkami.
Vladimír Kopřiva měl němčinu evi-
dentně rád, někdy ji nazýval „samo-
spasitelnou“, i když toto označení 
odvozující svůj původ ještě z doby 
Rakouska–Uherska“, používal s ná- 
dechem ironie. Dbal na to, aby-
chom se jako jeho žáci dopouštěli 
co nejmenšího počtu chyb.

(Pavel Perutík)

Josef Jordán, Václav Váňa, Jaro-
slav Kopřiva a další…
• Pochopitelně jsme měli úplně 
nové učitele. Profesor Jordán češ-
tina, ruština, v 11. třídě pak učil 
češtinu profesor Váňa. Profesor 
Jaroslav Kopřiva učil moji oblíbe-
nou chemii, biologii a také zeměpis. 

Ráda na něho vzpo-
mínám, protože nás 
hodně naučil a vždy se 
k nám choval slušně. Ni-
kdy nikoho neponižoval, 
nezesměšňoval, ostat-
ně stejně jako profesor 
Jordán a profesor Váňa. 
První hodinu byla češti-
na, druhou matematika. 
Té nás učil ředitel Karel 
Palla. S odstupem času 
možno konstatovat, že 
do hodiny přišel pečlivě 

připravený. Choval se k nám rovněž 
velmi slušně, jenže nikdy, zejména 
v geometrii, mu nestačila vyučovací 
hodina, takže pokračoval ještě ce-
lých dvacet minut do velké přestáv-
ky. Po zazvonění, na třetí hodinu, 
přišel do třídy na chemii Jaroslav 
Kopřiva, uklonil se, promiňte sou-
druhu řediteli a vycouval ze třídy. 
Po třech minutách přišel opět do tří-
dy a našel status quo. Soudruh ře-
ditel stojí na židli a rýsuje na tabuli 
rovinu ró, rovinu sigma a rovinu tau. 
Po ujištění už končíme,  odejde prof. 
Kopřiva na chodbu a když soudruh 
ředitel opět nevychází, vejde znovu 
a trpělivě čeká až se ředitel Palla 
odporoučí. 
Našim třídním byl prof. Vladimír 
Kopřiva. Učil nás němčině, rýsování, 
tělocviku. Byl svérázný a na němči-
nu vzpomínám jen v dobrém. Po po-
zdravu, když se chtěl někdo omluvit, 
křičel: Deutsch, nur Deutsch, ich 
verstehe nicht Tschechisch, spre-
chen sie mit Händen und Füssen, 
aber Deutsch, nur  Deutsch. 
Od Vánoc jsme v tělocviku, který 
také učil, nacvičovali na spartakiá-
du, to už bylo veselejší.

(Ludmila Střasličková)

Matematika, jazyk český, dějepis, 
chemie, deskriptiva
• Některé zážitky jsou i přes ten vel-
ký časový odstup stále živé. Vidím 
jako dnes paní třídní profesorku Pe-
třivalskou, díky jejímuž podání ma-
tematiky byl tento předmět mým ob-
líbeným i na vysoké škole a později 
jsem jej externě v době pracovního 
poměru vyučoval.
• Zásluhou výborné výuky jazy-
ka českého profesorem Váňou 
jsme získali solidní základy v naší 
mateřštině, stejně jako v ruštině, 

přednášené oblíbeným profesorem 
Jordánem.  K našemu logickému 
uvažování pak jistě přispěl předmět 
logika, prezentovaný profesorem 
Koplíkem.
• Vzpomínám na profesora děje-
pisu Raschendorfera, který i tento 
předmět, pro někoho neatraktivní, 
dovedl přednášet velmi poutavě 
a studenty ke studiu i do života ak-
tivoval rčením, že „mezi slepými je 
jednooký králem“.
• V žádném případě nemohu za-
pomenout na profesora Jaroslava 
Kopřivu, který podnítil můj zájem 
o chemii a tím zásadně ovlivnil celý 
můj další život.          (Zdenek Klapil)
• Na gymnaziální léta nemám žád-
né smutné vzpomínky… Co mi stu-
dium nedalo? Bohužel bylo nutné 
volit mezi deskriptivou a latinou, 
nešlo si vybrat oboje. Za to ovšem 
kojetínská škola nemůže. Profesor-
ský sbor měl být na nás přísnější.
Deskriptivu nás učil profesor Havel-
ka. Díky němu jsem všechno uměl 
už v hodině a na vysoké škole jsem 
se na zkoušku nemusel vůbec učit.
• Profesor Váňa se upřímně di-
vil, proč jsem si vybral na majáles 
k recitaci zrovna Seifertovy verše. 
A když v Katolických novinách vy-
šla báseň, jejímž autorem byl Kamil 
Kalina, přišel za mnou, že se mu ta 
básnička líbila. Byl trochu zklama-
ný, že jsem ji nenapsal já.
• Logika byl první předmět, který mi 
moc nešel do hlavy a začal jsem 
tomu rozumět až na vysoké škole.

(Kamil Kalina, Nezamyslice,
nyní Brno)

Dějepis ještě jednou…
• Nikdy nezapomenu na den, kdy 
přišel do třídy profesor Jindřich Ra-
schendorfer, vzal učebnici dějepisu 
štítivě do dvou prstů a řekl nám, že 
následující kapitoly (myslím, že se 
jednalo dějiny Československa od 

Setkání 1976. Prof. Jordán a Kopřiva

Setkání 1976. Prof. Jordán mezi námi
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roku 1945 a dějiny KSČ) nás učit 
nebude. Učebnici nechal spadnout 
na podlahu a vyprávěl nám příbě-
hy z řecké mytologie. Bylo to na tu 
dobu odvážně gesto a velmi jsem si 
ho za to vážila. V Kojetíně učil děje-
pis a latinu.             (Eva Maráková)
• Profesora Raschendorfera  jsem 
trochu litoval, bylo patrné, jak se 
zjevnou nechutí učil současné ději-
ny Československa.  (Kamil Kalina)

I  písně mají svůj osud...
• Profesor Vladimír Kopřiva měl 
dobrý hudební sluch, nejen že 
dbal na správnou výslovnost, ale 
k jeho vyučovacím metodám patřil 
také zpěv. Naučil nás několik písní 
a k jedné z nich se váže následující 
historka:
Tak se stalo, že jsem jednou pro-
dléval ve společnosti mladých lidí 
z tehdejší NDR a chtěje se jim nějak 
předvést, zazpíval jsem jim písnič-
ku „Ich hatt‘ einen Kameraden…“, 
jak nás ji pan profesor kdysi naučil. 
Ukončiv zpěv, rozhlédnu se kolem, 
očekávaje projev ocenění. Nic, hro-
bové ticho. Pak mi to vysvětlili: „Ta 
písnička je u nás zakázána, proto-
že ji kdysi zpívali vojáci bojující za 
Třetí říši.“ Tak jsme se domluvili, že 
jim zazpívám jinou: „Es war’n  ein-
mal drei Entelein…“ (Byla jednou tři 
káčátka). Ta byla nezávadná. Ká-
čátka za nic nemohla, a všichni byli 
spokojeni. Ale stejně, i ta předchozí 
písnička je pěkná, ona přece za nic 
nemůže.                   (Pavel Perutík)

Vzpomínky
nad maturitním tablem
• Nad maturitním tablem přemýš-
lím o tom, jaké byly po maturitě 
naše další osudy, kde všude jsme 
zanechali otisky své činnosti, svoji 
stopu. Především jsem ji zjistil ve 
školství, kultuře a památkové péči, 
kde působilo nejvíce mých spolužá-
ků, celkem dvanáct. V různých po-
zicích působili na školách základ-
ních, středních i vysokých, v oblasti 
kultury a památkové péče. Dále pak 
v oblasti bankovnictví (Mezinárodní 
investiční banka). 
• Výrazný otisk své činnosti zane-

chali čtyři spolužáci ve zdravotnictví 
- v gynekologii, ve vojenském lékař-
ství, v biochemii a  na Slovensku v 
očním lékařství.   
• Naši spolužáci (tři) působili také 
v československé armádě.   
• Hlubokou  stopu  čtyř  spolužáků  
nalezneme v průmyslových závo-
dech naší země -  ve výpočtovém 
středisku  První brněnské strojírny, 
následně ABB,  v podniku Barum 
ve Zlíně, zvláště v nově vybudo-
vaném závodě v Otrokovicích, ve 
vývojovém středisku podniku Tesla 
Rožnov p. R. Svými zkušenostmi 
a znalostmi se podíleli na stavbách 
silnic, dálnic, železnic a mostů, pře-
devším na Ostravsku. 
• Mimo území Evropy, v USA, zane-
chali svoji stopu – otisk své činnosti 
dva spolužáci. Jeden na Univerzitě 
Jižní Floridy v Tampě a naše spolu-
žačka na univerzitě v Gainesville na 
Floridě (příprava podkladů, získání 
potřebných povolení a prosazení 
výuky češtiny). Čeština se učí na 
Katedře evropských studií dopo-
sud. Pro americké studenty češtiny 
byla zorganizována na Karlově uni-
verzitě v Praze Letní škola.

In memoriam 
Je tomu již šedesát let od chvíle, 
kdy nás uchvátil „vítr života“. Se-
tkávali jsme se, někdy se nás sešlo 
více, jindy méně. Někteří se nedo-
stavili z důvodů vážných, jiní se ani 
neomluvili. Mnozí neprojevili zájem 

o setkávání vůbec. V běhu života 
se nám jaksi ztratili.  
Mnozí však přijít nemohli, protože 
odešli tam, odkud se nevrací. Těm 
věnuji toto malé zastavení:
Marta Jedličková – Vránová 
- pocházela z Dobromilic, po matu-
ritě administrativní pracovnice.
Antonín Bělka (Tonda) 
- nejstarší z nás, ke studiu nastoupil 
ze zaměstnání, z cukrovaru Němči-
ce n. H.
Tomáš Horák (Tom)
- výborný astronom, přednášel 
v USA.
Bedřich Laucký (Beďa) 
- voják duší -  tělem, působil ve Vy-
škově.
Karel Lehký (Kája) 
- učitel ve Velkých Losinách, rád 
nás v lázních vždy viděl a vítal.
Rafael Sázel (Ráfek) 
- ředitel Gymnázia v Orlové. Jeho 
portrét namaloval otec akad. malíř 
Jan Sázel.
František Konečný
- učitel, ředitel školy, divadelní reži-
sér, naposledy režíroval divadelní 
hru „Jak je důležité míti Filipa“.
Vojtěch Malčík (Vojta)
- voják, jeho stopa nám zmizela na 
Šumavě.
  Nezapomeneme!

Ze vzpomínek spolužáků sestavil 
František Řezáč.

Fotografie archiv Ivy Králové 
a Václava Noska

grafická spolupráce Václav Nosek.
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Před třemi sty lety
se narodil Jan Tomáš 
Kuzník

V roce 1716 se narodil Jan To-
máš Kuzník, básník a buditel staré 
Hané. Přestože neznáme ani mís-
to, ani přesné datum jeho narození, 
z údajů v kojetínské úmrtní matrice 
z roku 1786 se můžeme dočíst, že 
zemřel 13. dubna ve věku 70 let. 
Letos tedy uplynolo 300 let od jeho 
narození. 

Výročí - Jan Tomáš Kuzník
Tomáš Kuzník (někdy psán též 
Kužník nebo Kuschnik) se pravdě-
podobně narodil na Hané, po stu-
diu v Kroměříži působil jako rektor 
v Napajedlích, kde se oženil a za-
ložil rodinu. Později se přestěhoval 
do Kojetína, kde byl ustanoven rek-
torem. Zde pobýval až do své smrti. 
Jeho zetěm byl pozdější kojetínský 
rektor Antonín Přibyl.
Byl autorem jadrných básní o útra-
pách selského lidu a básní zobrazu-
jící těžký život Hanáků.  Kuzníkovu 
tvorbu zachránil před zapomenutím 
moravský buditel Heřman Gallaš, 
který ji opsal pro svou Múzu Morav-
skou vydanou Tomášem Fryčajem 
v roce 1813. Dříve bylo připisováno 
Kuzníkovi i autorství tzv. Nejstar-
ší mapy Hané, či několika dalších 
skladeb.  
Že se jedná o důležitou regionální 
osobnost nejen současnosti, svěd-
čí i fakt, že na hanáckého básníka 

Tomáše Kuzníka vzpomnělo město 
Kojetín již v roce 1936. Máme tak 
v Kojetíně nejen ulici nesoucí jeho 
jméno, ale i pamětní desku připo-
mínající jeho působení v našem 
městě, usazenou přibližně v mís-
tech, kde Kuzník působil na staré 
kojetínské škole. U této příležitosti 
byla vydána i publikace s básněmi 
Tomáše Kuzníka Hanácké písně 
z časů roboty, kterou připravil k tisku 
J. Heidenreich. Slavnost věnovaná 
T. Kuzníkovi proběhla v Kojetíně 
před osmdesáti lety, ve dnech 28. 
- 29. června 1936. Tehdy se konaly  
dvoudenní oslavy výročí narození 
veršovce staré Hané Tomáše Kuz-
níka. 
Z pozvánky Rady města Kojetína 
na tuto slavnost se můžeme dočíst, 
že měla dvě části.  Nejprve v neděli, 
28. června ve večerních hodinách 
proběhla ve dvoraně Sokolovny 
slavnostní akademie s kulturním 
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Výročí - Jan Tomáš Kuzník
programem. Na něm, mimo jiné, vy-
stoupil čtyčicetičlený pěvecký sbor 
Přerub z Přerova, za řízení Jožky 
Gardavského, slavnostní proslov 
o kulturním poslání Hané měl Dr. 
Arne Novák, profesor Masarykovy 
univerzity v Brně, o Tomáši Kuzní-
kovi, hanáckém básníku a školním 
rektoru v Kojetíně přednášel Dr. 
Julius Heidenreich, docent Kar-
lovy univerzity v Praze. Z hudeb-
ních děl zazněly skladby převážně 
českých autorů, zazněly i dvě árie 
ze staré hanácké opery Veritas 
Exulaus od Jana Kuzníka a auto-
ra hudby Josefa Schreiera. Dále 
byly recitovány Kuzníkovy básně, 
o hudební doprovod se posta-

ral Sokolský orchestr. Na závěr 
zazněla státní hymna. V pondělí 
29. června od 10. hodin dopoledne 
slavnost pokračovala tímto progra-
mem: Po slavnostním průvodu, za-
hájení a uvítání přítomných hostí 
následoval slavnostní proslov do-
centa Karlovy univerzity Dr. Julia 
Heidenreicha, dále projevy přihlá-
šených hostí a odhalení pamětní 
desky. Na závěr slavnosti opět za-
zněla státní hymna. 
Snad jediným obrazovým doku-
mentem atmosféry z této slavnosti 
je fotografie kojetínského fotografa 
Karla Plíhala, pořízená u příležitos-
ti odhalení pamětní desky. U mikro-
fonu vidíme Dr. Julia Heidenreicha 

(po roce 1945 používal příjmení 
Dolanský), jenž měl jistě ke Kojetí-
nu vřelý vztah – vždyť,  jak uvádí 
záznam v městské kronice z roku 
1953, …Julius Dolanský – Heide-
nreich, všetulský rodák, prožil dět-
ství a studentská léta v Kojetíně... 
Dále na fotografii můžeme poznat 
ostatní osobnosti Kojetína té doby 
- Ferdinanda Venclíka či Andělína 
Sedláčka, dále italské a ruské le-
gionáře, zástupce politických stran 
a v neposlední řadě kojetínskou 
veřejnost.

Volně z dostupných pramenů
vypsal Josef Bibr

(autor není historik)

Junák – český skaut – Středisko 714.03 Kojetín
Výlet do zooparku
a dinoparku Vyškov

Loni náš skautský oddíl vytvořil na 
zkoušku družinku malých benja-
mínků předškoláčků. Děti se během 
roku seznamovaly s ostatními čle-
ny, učily se novým dovednostem, 
věnovaly se rukodělným činnostem 
a každou schůzku si zahrály zají-
mavé hry. Na 21. května 2016 jsme 
naplánovali výlet do Vyškova. Mimo 
skřítků se zúčastnili i starší skauti 
a skautky, kteří nám byli nápomoc-

ni. Počasí nám přálo a děti byly 
nadšené nejen z pravěkých zvířat 
z doby druhohor, ale i z živých zví-
řátek, které si mohly pohladit. Zaujal 
je také vláček, 4D kino, ale hlavně 
se vydováděly na všech zábavných 
hřištích. Výlet se opravdu vydařil.
Děti ještě čeká rozloučení se skaut-
ským rokem. A doufáme, že příští 
rok se řady našich nejmenších roz-
rostou o nové členy.

Eva Takačová – vedoucí oddílu
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Anketa
Květen je tradičně dobou maturit, a proto studenti 2. ročníku Veronika 
Churá a Miki Strejčků položili několika maturantům následující otázky:

1. Jak probíhaly tvoje přípravy?
2. Jak ses cítil/cítila v den maturity?

3. Z jakého předmětu jsi měl/měla největší obavy?
4. Jak se chystáš své úspěchy oslavit?

Lucie Takačo-
vá, oktáva
1. Jak do kte-
rých předmětů. 
Ovšem poslední 
dva týdny byly 
velmi chaotické 
a hektické, tj. po 
písemné části 

maturity. Pomohla mi hodina zeměpi-
su v primě.
2. Sice nervózně, ale už jsem to ra-
ději neřešila.
3. Celé studium z angličtiny a týden 
před maturitami se přidala i čeština.
4. Klasika - pustím si metal, Me-
dicopter 117, navštívím knihovnu 
a snad se vydám i na nějakou tu túru. 

Barbora
 Zatloukalová, 

oktáva
1. Když za-
čnu povinnou 
četbou, tak tu 
jsem měla vy-
pracovanou již 
o prázdninách 

minulého roku. Na začátku oktávy 
už to šlo celkem rychle, vypracová-
vala jsem si angličtinu a matemati-
ku, no a tak měsíc před maturitou 
jsem se začala pořádně učit (teda 
fakt na maximum až po didaktických 
testech). Každý den jsem si naplá-
novala, co a kdy se budu učit a sna-
žila jsem se to prostě dodržovat.
2. Nebyl to pěkný pocit. Byla jsem 
nervózní, ale během doby, co jsem 
byla na potítku, to ze mě celkem 
spadlo. Ale tím si musí projít každý.
3. Největší obavy jsem měla asi 
z angličtiny. Ještě jsem se trošku 
bála i matematiky.
4. Oslavila jsem to s rodiči doma 
dobrou večeří a také jsme s ostat-
ními spolužáky zašli po maturitě na 
oběd, večer jsme chvíli poseděli 
a lehce to oslavili. Ještě nás čeká 
rozlučka, takže si myslím, že bude-
me slavit ještě hodně dlouho.

Ptali se
Veronika Churá
a Miki Strejčků

Dominik Kan-
tor, oktáva
1. Do března 
jsem si shro-
mažďoval infor-
mace ke každé-
mu předmětu, 
tři týdny před 
zkouškou jsem 

se začal připravovat na konkrétní 
předmět.
2. Pociťoval jsem nejistotu, ale ner-
vozitu jen mírnou. 
3. Na každém předmětu bylo něco, 
z čeho jsem měl obavy.
4. Odpočinkem a aktivním volnem.

Veronika Zezulová, 4. ročník
1. Přípravy trvaly čtyři až pět týdnů.
3. Čeština.
4. Pokud bude co slavit, tak jen 
s přáteli, hned ve středu po matu-
ritě.

Petra Havlíková, 4. ročník 
1. Připravovala jsem se průběžně 
celý rok, intenzivněji asi měsíc. 
3. Těžko říct, v každém předmětu 
jsou otázky, které bych si nerada 
vytáhla.
4. S přáteli.

Školní jídelna Kojetín

 Den otevřených dveří s ochutnávkou obědů  
Zveme vás na Den otevřených dveří do naší jídelny,

který se koná dne 15. června 2016.
Jídelna bude pro návštěvníky otevřena od 14.00 do 17.00 hodin.

  
Program:

● Prohlídka prostor ● Ochutnávka našich obědů a svačinek
v rámci zdravé výživy formou švédského stolu
● Beseda na téma Zdravá strava v naší jídelně     

Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci školní jídelny.  
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín
Měsíc květen pro nás každoročně 
začíná oslavami svátku všech ma-
minek. Proto jsme pozvali své blíz-
ké a potěšili jsme je na oslavě Dne 
matek  nejen písničkou, básničkou, 
ale také jim ukázali, jak jsme po-
hybově nadaní. Někdo podaroval 
maminku zasazenou kytičkou, jiný 
vlastnoručně vyrobeným dárkem, 
či výrobkem z keramiky. Za vše 
sklidily děti rozzářený úsměv své 
maminky a velký potlesk všech pří-
tomných.
Na pátek 13. května 2016 se tě-
šily děti z obou mateřských škol. 
Byl to Den požární bezpečnosti, 
kdy jsme se všichni vypravili na 
návštěvu hasičského záchranného 
sboru. Děti si prohlédly auta, jejich 
vybavení, poslechly si zvuk sirény 
a obdivovaly rychlý sjezd hasičů po 
tyčích dolů do garáží. Děkujeme za 
ukázky, poučení a příjemně stráve-
né dopoledne.
Již tradiční květnovou akcí MŠ je 
každoročně školní výlet. Obavy 
z počasí byly veliké, nakonec jsme 
ale ve středu 18. května 2016 
všichni odjeli autobusy za exotický-
mi zvířaty do ZOO Lešná. Měli jsme 
možnost vidět zvířata, o nichž jsme 
si celý týden vyprávěli ve třídách 
a zblízka jsme se mohli seznámit 
s prostředím, ve kterém žijí. Těšili 

jsme se také na dobroty v baťůžku 
a na pořádný řízek, který nám při-
chystaly paní kuchařky ve školní jí-
delně. Zážitků bylo plno a vůbec se 
nám nechtělo z výletu domů.
Jako každý měsíc se přišel za dět-
mi „podívat“ Kašpárek, který všech-
ny pobavil maňáskovou pohádkou 
v podání paní učitelek.
V rámci spolupráce s Městskou 
knihovnou MěKS Kojetín navštívi-
ly předškolní děti 24. a 25. května 
2016 dětské oddělení. Knihovnice 
Iva Kusáková seznámila děti s pro-
středím knihovny a s dětskou litera-
turou. Snažíme se, aby děti získaly 
ke knihám pěkný vztah a vracely se 
k nim především coby školáci, kdy 
si již budou číst samy. A k tomu nám 
právě pomáhají tyto besedy. Děti se 
loučily s tím, že se do knihovny urči-
tě vrátí a  přijdou si vypůjčit pohád-
kové knížky se svými rodiči. 
V pátek 27. května 2016 děti 
z obou mateřských škol v sále So-
kolovny zhlédly koncert Pavla No-
váka „Řemeslo má zlaté dno“, který 
pro děti zorganizovalo MěKS Ko-
jetín. Navázali jsme tak tematicky 
na náš vzdělávací program a kon-
cert byl již malou předzvěstí oslav 
Dne dětí.
A teď už nás čeká poslední měsíc 
tohoto školního roku – červen. Tě-
šíme se na Den dětí, který všechny 
třídy z obou mateřských škol osla-

ví na školní zahradě přehlídkou 
dravých ptáků. Také se jako kaž-
doročně rozloučíme s budoucími 
prvňáčky v obřadní síni MěÚ Ko-
jetín. Mladší děti ze třídy „Srdíček“ 
a „Koťátek“ navštíví dětské oddě-
lení kojetínské městské knihovny. 
A pomalu už začneme vzpomínat 
na to, co jsme všechno v průběhu 
školního roku prožili…    vedení MŠ

Besídka Rybičky

Besídka Koťátka

Besídka Srdíčka

Výlet do Lešné - Sluníčka

Pohled pro maminku - Sluníčka

U hasičů - Koťátka U hasičů - Rybičky U hasičů - Sluníčka



Kojetínský zpravodaj 6/16

14

Základní škola nám. Míru Kojetín
Další školní rok
v družině zase za námi
Školní rok 2015/2016 se pro dění 
ve školní družině stal ve spoustě 
směrech výjimečným. Hned v za-
čátcích nám do týmu přibyly dvě 
nové paní vychovatelky. Obě si 
naše děti hned oblíbily. Posily za-
padly do života ve škole rychle 
a bez jakýchkoli problémů.
Kroužky ve školní družině letos 
nahradily různé zajímavé činnos-
ti. Střídalo se výtvarné a pracovní 
tvoření, hry v tělocvičně, kuchtění 
v kuchyňce, půjčování knih v měst-
ské knihovně, programy na domeč-
ku aj. Vědomi si toho, že děti chtějí 
nejvíce po čtyřech až pěti hodinách 
v lavicích odpočívat, hrát si volně 

ve svých skupinkách a vyběhat 
se venku, jsme pro ně dělali ma-
ximum. Opět nás trochu zamrzela 
škodolibost lidí s poléváním laviček 
olejem a upozorňování na to, že 
děti moc křičí, ale s tím už asi nic 
neuděláme.
Nezapomněli jsme však na každo-

roční spolupráci s PČR, HZS, celo-
denní výlety a čeká nás nocování 
v družině, které je takovým malým 
rozloučení s končícím školním ro-
kem. Děkujeme za spolupráci všem 
organizacím, rodičům za sponzor-
ské dary a dětem za opět spoustu 
zážitků.

Krajské kolo ve vybíjené 
smíšených družstev

Ve středu 11. května 2016 se žáci 
pátých tříd ZŠ náměstí Míru zú-
častnili krajského kola ve vybíjené 
smíšených družstev v Prostějově. 
Probojovali se do něj po úspěšném 
absolvování okrskového i okres-
ního kola v Přerově, v nichž s vel-
kou převahou obsadili 1. místo. 
V okresním kole žáci porazili obá-
vanou sportovní školu Velká Dlážka 
z Přerova neuvěřitelným skóre 20:0.
V krajském kole se ovšem zásadně 
změnila úroveň hry. Bojovali tu totiž 
nejlepší týmy z celého Olomouc-
kého kraje - Zábřeh, Olomouc, Je-
seník, Přerov a za Prostějov přímo 
dva skvělé týmy. Byly to opravdu 
boje plné rychlých střel, švidráků 
i metelic. I přesto jsme první dva zá-
pasy vyhráli a plni energie, sebevě-
domí a pohody nastoupili proti týmu 

Reálného gymnázia Prostějov. Za-
razila nás zřetelná fyzická převaha 
borců gymnázia - bohužel i ta her-
ní. Než jsme se stačili vzpamato-
vat, dostali jsme první těžký nářez. 
I přes velkou bojovnost a snahu 
jsme vynikajícímu soupeři podlehli. 
Poté následovala další prohra, ten-
tokrát od týmu z Olomouce. Opět 
velký boj, který nás stál hodně sil. 
Trochu jsme posmutněli, protože 
náš velký sen o poháru z kraje se 
pomalu rozplýval. Pak jsme se ale 
vyhecovali a řekli si, že poslední zá-
pas zkrátka vyhrajeme, a s bojovým 
pokřikem a vypětím posledního 
zbytku sil jsme se vrhli na soupeře 
z Prostějova. Rvali jsme se jako lvi 
a nakonec s celkem drtivou převa-
hou zvítězili. Obrovská radost, eu-
forie i hrdost, že tým naší školy je 
třetím nejlepším z celého Olomouc-
kého kraje. Ke štěstí a úspěchu 
nám pomohl obrovský maskot Míša 
v krásném dresu ZŠ náměstí Míru 

Kojetín a vítězný míč z předchozího 
kola. Velké poděkování patří všem 
malým velkým bojovníkům – žákům 
pátých tříd naší školy ve složení: 
Martin Ligač, Adam Svačina, Jiří 
Koutný, Lukáš Jura, Ondřej Jura, 
Adam Šoustek, Berenika Fíková, 
Michal Gabera, Víťa Zapletal, Adam 
Polcr a Simona Novotná. Děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy i sa-
motného města Kojetín!

Iva Trefilková

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Cestovatelia
Je název projektu, jenž realizuji 
prostřednictvím moderních infor-
mačních technologií ve spolupráci 
s paní učitelkou Jeneiovou ze ZŠ 
Pankúchova v Bratislavě.
Během trvání projektu se děti ze 
šesté třídy  mají seznámit s českým 
cestovatelem Emilem Holubem 

a slovenským Moricem Beňov-
ským. Žáci již vytvořili mapy jejich 
cest a zjistili si jejich osudy. Nyní 
si prostřednictvím videokonferencí 
sdělí své poznatky. Nově nabyté 
vědomosti z geografie a historie 
poté zpracují ve společné prezen-
taci.
Cílem je nejen poučení dětí o vý-
znamných osobnostech, ale také 

zvýšení jejich kompetencí týkají-
cích se práce s ICT atd. Důležitým 
faktorem je mezinárodní rozměr 
projektu, který je pro děti velmi in-
spirující. Spolupráce se slovenskou 
partnerkou je vynikající a doufám, 
že i v příštím školním roce v ní bu-
deme pokračovat. 

Pavel Navrátil,
vyučující ZŠ Sv. Čecha
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Návštěva
hasičské zbrojnice

Pátek a ještě k tomu třináctého? 
Právě tento den si vybrali místní 
profesionální hasiči, aby veřejnosti 
a především dětem, jak z řad úplně 
těch nejmenší, až po ty větší, přece 
jen už trošku odrostlé, ukázali čím 
se zabývají a jak to vlastně „u nich 
doma“ vypadá. Děti si mohly pro-
hlédnout zásahové vozy, na vlastní 
kůži si vyzkoušet hasičskou bundu, 
přilbu, ale také procvičit své svaly 
při zvedání nelehké techniky, kte-
rá slouží například k vystřihávaní 
osob z nabouraných automobilů. 

Během názorné besedy si děti zo-
pakovaly, jak postupovat při volání 
na tísňovou linku, jaké informace 
do telefonu sdělit a jak se vlastně 
při požáru zachovat. V závěru be-
sedy samozřejmě nemohly chy-
bět všetečné dotazy našich žáčků 
a věřte, že byly mnohdy velmi zají-
mavé a pan hasič se někdy i trošku 
zapotil, a to třeba v momentu, kdy 
se jedna žačka zeptala a „jste váž-
ně ženatý?“ I takové věci mohou 
děti někdy zajímat. A samozřejmě 
nemohla chybět ani zkouška sirény 
a modrého majáku, to bylo radosti! 
Chtěla bych touto cestou velmi po-
děkovat všem místním hasičům, že 
si na děti našli čas, věnovali se jim 

Týden zdraví
Na konec měsíce dubna (25. - 29. 
dubna 2016) pravidelně zařazuje-
me Týden zdraví. Žáci naší školy 
tuto tradici už velmi dobře znají. 
Protože „zdraví“ je velmi široký 
pojem, očekávají vždy, co pro ně 
v tomto týdnu po domluvě s třídními 
učitelkami, učiteli a vyučujícími při-
pravíme. Při našich aktivitách nám 
významně pomáhají i další organi-
zace.  
V letošním školním roce jsme se 
zaměřili na osobní hygienu, dentál-
ní hygienu, zdravý životní styl, pro-
tipožární prevenci, ochranu člověka 
za mimořádných událostí a environ-
mentální výchovu. Tato témata byla 
po celý týden i náplní hodin prvou-
ky, přírodovědy, přírodopisu, těles-
né a občanské výchovy a výchovy 
ke zdraví. Vyučující přistoupili ke 
všem aktivitám velmi zodpovědně, 
připravili několik projektů, do nichž 
se žáci aktivně a s chutí zapojili.
Ve čtvrtek jsme si všichni vyzkou-
šeli, jak se chovat, pokud by byl na 
škole vyhlášen požární poplach. 

Tato cvičná evakuace školy a úkoly, 
které žáci plnili při projektovém dni 
Ochrana člověka za mimořádných 
událostí, byly dobrou zkouškou 
na situace, se kterými se můžeme 
všichni v běžném životě setkat.
Jako každý rok i letos připravili čle-
nové HZS výukový program pro 
žáky 1. - 3. a 6. ročníku. Jejich pou-
tavé povídání o nebezpečí požáru, 
zásadách první pomoci i ukázky 
výstroje a techniky zaujmou žáky 
vždy. Za jejich ochotu a preventivní 
činnost jim patří dík.
Všechny aktivity v tomto týdnu vy-
cházely z projektu Zdravá škola 
a rozvíjely kompetence žáků obsa-
žené v našem školním vzdělávacím 
programu Škola pro všechny.
Mladším dětem se nejvíc líbil Ba-
revný týden. Třídy na 1.stupni ka-
ždý den soutěžily, kolik částí oble-
čení dané barvy na sobě děti mají. 
Letos se do soutěže zapojil i druhý 
stupeň a také učitelky.
Výstupy a fotogalerie ze všech čin-
ností budou k vidění v prostorách 
školy.

Miluše Štefanová

a v tak náročné práci, jakou musí 
vykonávat, si našli celé dopoledne 
a stanici i s výkladem všem ná-
vštěvníkům ukázali. Ještě jednou 
velké díky!

Ivana Hýbnerová

Gymnázium Kojetín
Na vítězné vlně
Rok se s rokem sešel a už tu máme 
další ročník soutěže základních 
škol a víceletých gymnázií ve vo-
lejbale hochů. Loňská úspěšná re-
prezentace Gymnázia Kojetín se 
dokázala probojovat až do republi-
kové kvalifikace. Letos máme opět 

reprezentační družstvo složené 
z hráčů volejbalového klubu Sokol 
Kojetín, kteří nedávno vybojovali 
postup v klubových soutěžích mlad-
ších i starších žáků na „republiku“. 
Gratulujeme!
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se naši 
reprezentanti zúčastnili okresní-
ho kola soutěže ve volejbale ho-

chů. Jeho organizátorem byla ZŠ 
Přerov, Velká Dlážka 5. Hrálo se 
v Městské sportovní hale v Přero-
vě. Celá organizace turnaje byla 
bezchybná. Šest přihlášených 
chlapeckých týmů bylo rozlosová-
no do dvou tříčlenných skupin, ve 
kterých se hrálo systémem každý 
s každým. Vítězové z obou skupin 
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Gymnázium Kojetín

Studenti gymnázia
opět v televizi

Už podruhé se naši žáci z tercie 
(Lucie Konvičná, Vojtěch Lička) 
a kvarty (Tadeáš Sochor, Filip No-
votný a Jakub Okruhlica) ocitli 

před televizními 
kamerami v sou-
těžním  pořadu U6. 
V souboji se utka-
li s  gymnáziem 
z Ostravy a sou-
těžním tématem 
se tentokrát stala 
kartografie. Ovšem 
soutěžící porov-
nali své síly nejen 
v teoretických zna-
lostech, ale také ve 
sportovních disci-
plínách, které sou-

těž doplňují, a dále ve zručnosti. 
Výsledkem byl, po zpočátku velmi 
vyrovnaném boji, úspěch našich 
barev a studenti si tak mohli zaslou-
ženě z Ostravy odvézt nejen pří-
jemné zážitky, ale i hodnotné ceny.

Primáni v Chropyni
Ve čtvrtek 12. května 2016 se třída 
prima Gymnázia Kojetín zúčastnila 
náborového turnaje v národní há-
zené. Turnaj proběhl v Chropyni 
na házenkářském hřišti za koupa-
lištěm. Tato sportovní soutěž byla 
rozdělena na kategorii chlapců 
a dívek. Na turnaji se prezentovaly 
třídy: 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B ze ZŠ 
Chropyně a prima GKJ. Hrálo se 
dle pravidel národní házené, která 
se od klasické liší zejména rozmě-
rem branky a hrou v poli.
Naši třídu v kategorii chlapců re-
prezentovali Kamil Zalabák, Robin 
Přecechtěl, Vojtěch a Matěj Lan-
grovi, David Bibr, Adam Vladimír 
Procházka, Šimon Novotný, Marek 

Hedvíček a Daniel Moťka, v katego-
rii dívek Adéla Buráňová, Lucie Ber-
kyová, Nicol Vyvialová, Aneta Něm-
cová, Martina Dorota Bašková, An-
gela Dynžiková, Kristýna Astrová, 
Barbora Gajová a Eliška Gambová. 
Turnaj proběhl za krásného jarní-

ho počasí, byl dobře zorganizován, 
obešel se bez vážnějších zranění 
a Gymnázium Kojetín zaslouženě 
získalo prvenství v obou kategori-
ích. Gratulace všem reprezentan-
tům!

Kamil Zalabák, prima

se utkali o jedno postupové místo 
do krajského finále. Našimi soupeři 
ve skupině byly ZŠ Hustopeče a ZŠ 
Přerov – Želátovská. 
Družstvo Gymnázia Kojetín při-
stoupilo zodpovědně k oběma zá-
pasům. Soustředěnou a kvalitní 
hrou porazilo soupeře bez ztráty 
setu. V závěrečném zápase se 
kluci utkali s vítězem druhé skupi-
ny ZŠ náměstí Míru Kojetín. Tento 
„bratrovražedný“ zápas, ve kterém 
proti sobě nastoupili hráči jednoho 
volejbalového týmu, byl ozdobou 
turnaje. Nutno pochválit oba týmy 
za předváděnou hru. Z vítězství 
v poměru 2:0 se nakonec radova-
li reprezentanti Gymnázia Kojetín.  
Stali se šampiony okresu Přerov 

a vybojovali si postup do krajského 
finále. To se konalo 27. dubna 2016 
v Šumperku. Organizátorem byla 
ZŠ Šumperk, 8. května.  V kategorii 
hochů se kvalifikovali ZŠ Prostějov, 
ZŠ Loštice, ZŠ Zlaté Hory a naše 
škola. Na vítězné vlně hrající tým 
Gymnázia Kojetín smetl všechny 
soupeře a s přehledem si vybojo-
val nejen krásný pohár, ale i právo 
startu v Republikové kvalifikaci sku-
piny E. Ta se hrála 12. května 2016 
v Bílovci. Náš tým po bojovných 
a vyrovnaných výkonech obsadil 
3. místo. 
Gymnázium Kojetín reprezentova-
li v okresním kole Jakub Meduna, 
Jakub Smolík, Michael Nicolas Ho-
fírek, Jan Dočkal, Tomáš Macek, 

Štěpán Horák a Josef Kusák.
V krajském kole a v Republikové 
kvalifikaci skupiny E hrála naše re-
prezentace ve složení Jakub Smo-
lík, Thomas Daniel Hofírek, Michael 
Nicolas Hofírek, zázračně uzdra-
vený Jan Dočkal, Tomáš Macek 
a narychlo probuzený Josef Kusák. 
Kondiční trenérkou byla slečna Bar-
bora Gambová a odborný „přísný“ 
dohled měl Radek Ptáček, kterému 
také děkujeme za zajištění dopravy 
na turnaj. 
Hlavní poděkování patří hochům za 
výbornou reprezentaci školy. Pře-
jeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů.                                   

J.Š.
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Základní umělecká škola Kojetín
Úspěšná ZUŠ Kojetín
v celostátní konkurenci
Školní rok 2015/16 se blíží ke kon-
ci a žákům i pedagogům naší ško-
ly se daří zúročit celoroční práci 
a prezentovat se kvalitními výkony. 
Soutěžní rok pro naši zušku skon-
čil opět skvělým úspěchem. Trio 
zobcových fléten, které hraje ve 
složení: Aneta Dostálíková, Lucie 
Grygarová a Monika Kopřivová, po-
stoupilo, jak již jsme informovali do 
celostátního kola, které se uskuteč-
nilo 6. května v Orlové. 
Za svůj výkon v tomto ústředním 
kole získala děvčata krásné 2. mís-
to, přičemž 1. místo nebylo uděle-
no. 

Bonusem pro toto seskupení i pro 
naši školu je možnost vystoupit na 
Festivalu základních uměleckých 
škol Olomouckého kraje. Na tomto 
Festivalu se představí pouze vybra-
né soubory a jednotlivci, kteří jsou 
zárukou vysoké úrovně interpreta-
ce zvoleného repertoáru.
Během května absolvovali naši žáci 
celou řadu koncertů a náročných 
vystoupení.
Byl to například Večer muzikálové 
a filmové hudby. Některé písně ze 
světových muzikálů a známé melo-
die z filmů, které zazněly na tomto 
večeru, budete mít možnost slyšet 
například 8. června 2016 na Masa-
rykově náměstí při otvírání Kojetín-
ského hudebního léta.

Malý dechový orchestr zajistil kul-
turní program a dotvořil atmosféru 
svým vystoupením při návštěvě 
prezidenta republiky.
Proběhl také náš tradiční Koncert 
souborů, Koncert pro první stupeň 
základních škol a vystoupení na-
šich žáků pro 1. třídy a MŠ sv. Jo-
sefa.
Červen zpravidla bývá poklidnější, 
pomalu se završuje kolotoč besídek, 
koncertů a vystoupení a přichází za-
sloužené zvolnění tempa. Letos je 
ovšem tento měsíc, alespoň podle 
již naplánovaných akcí, dokladem 
rčení, že výjimka potvrzuje pravidlo, 
a tak si v tomto školním roce podle 
všeho naše škola udrží vysoké tem-
po až do finiše.                         -zuš-

ZáPIS DO ZUŠ KOJeTíN
Pro některé žáky nastal čas rozloučit se

absolventským vystoupením se svou školou,
pro jiné, potencionální muzikanty,
kterých je v Kojetíně jistě spousta,

nastala doba přijít a stát se jedním z nich.

Právě pro tyto děti je určena naše poslední důležitá informace

ve dnech 20. - 24. června 2016
bude probíhat v době od 12.30 do 16.30 hodin

zápis nových žáků do Základní umělecké školy,

a to v těchto studijních zaměřeních:

Přijďte, těšíme se na vás.

Akce v měsíci červnu
1. 6. 2016 - 16.30 hodin, sál ZUŠ

Absolventský koncert

2. 6. 2016 - 16.00 hodin, sál ZUŠ
Besídka učitelek

M. Ščurkové, L. Čechové

6. – 10. 6. 2016
Postupové zkoušky

8. 6. 2016 - 17.00 hodin
Koncert v rámci

Kojetínského hudebního léta
Masarykovo náměstí

14. 6. 2016
Setkání nejlepších žáků

s vedením města

16. 6. 2016, 16.00 hodin, sál ZUŠ
Besídka učitele

J. Leszczynského

20. 6. 2016 - 16.00 hodin, sál ZUŠ
Besídka učitelek

M. Venclíkové, L. Šindelářové
P. Smílkové

● klavír
● elektrické klávesové nástroje

● zpěv
● příčná flétna

● zobcová flétna
● klarinet

● trubka (pozoun, tuba, tenor)

● lesní roh
● bicí, kytara

● elektrická kytara
● baskytara

● housle
● akordeon

● PHV
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily

Modely
a modelaření
Věřím, že většina z nás chlapů od 
šesti let si někdy, alespoň jednou, 
zkusila postavit nějaký model. Ať 
ze dřeva, papíru, nebo z plastikové 
stavebnice, funkční, či jen do vitrín-
ky. Proto mi asi dáte za pravdu, že 
pokud se model má líbit, pak jeho 
stavba je náročná na čas, um a tr-
pělivost.
Je mnoho kroužků na DDM v našem 
městě, ale asi jedinečný je právě 
na dobu výroby každého díla. Tím 
je dáno, že pokud začneme práci 
na začátku školního roku, potom 
naše úsilí končí ke konci tohoto ob-
dobí a finální produkt pak vypadá 
podle ostatních kritérií. Výjimkou 
jsou ti modeláři, kterým již tato čin-

nost přešla do krve jako koníček 
a mají možnost pracovat i doma.
Nastiňuji to proto, že tito stavitelé se 
nebojí jít s kůží na trh a účastní se 
během roku různých výstav, soutěží 
a prezentují své výtvory. V letošním 
roce se zatím zúčastnili jen Veliko-
nočního Prostějova, kde nás zdár-
ně reprezentoval Ondra Sedláček, 
který s modelem Hetzeru vyhrál 
1. místo. Ostatní se v silné konku-
renci tak vysoko neumístili, ale sty-
dět se nemusí nikdo z nich. V čase 
tisku tohoto čísla se účastníme vý-
stavní soutěže v Tovačově, která 
se dostává do povědomí modelářů 
střední Evropy, a začínají se zde 
objevovat krásné výtvory. Od červ-
na se chystáme na další akce, které 
pokračují až do konce roku.
Tímto bych chtěl také poděkovat 
našemu odchovanci Ondřeji Mořic-

kému za jeho pomoc mladým mo-
delářům při jeho občasných návště-
vách kroužku. Má plno dobrých ná-
padů a má jim co předat. Šlechtí jej 
jeho skromnost, a proto by se sám 
svými úspěchy nepochlubil. Jen 
v letošním roce se účastnil několika 
soutěží a i v těch nejvýznamnějších 
se umístil na 1. místech. Nejvzác-
nější jsou z Vídně a z maďarského 
Mošoně, které jsou v evropském 
měřítku opravdu významné. Byl 
také nominován na mistrovství Ev-
ropy v Británii jako jeden z mála 
z naší republiky.
Pokud budeme mít takové příznivce, 
kteří se také zajímají o naši mládež, 
máme dobré předpoklady do bu-
doucna. Již nyní se těším na nováč-
ky v příštím školním roce.
Za kroužek plastikových modelářů 

M. Ševeček

Sportovní nábor
Celé odpoledne 5. května 2016 
se neslo ve sportovním duchu. 
Po celé tělocvičně byla přichys-
tána zábavnou formou stanovi-
ště, která zasahovala do sfér at-
letické a gymnastické průpravy 
a technických dovedností s míčem. 
Po projití si stanovišť byla možnost 
vyzkoušet si některé ze sportovních 
testů vytrvalosti, síly a obratnosti či 
předpokladů. U každého stanoviště 
stáli hráči a hráčky volejbalového 

týmu TJ Sokol Kojetín, kteří děti 
průběhem celého odpoledne pro-
vázeli. Celkem přišlo čtyřicet dětí.
                                                       -nh-

Zlatý list
Dne 5. května 2016 se konala tra-
diční přírodovědná soutěž Zlatý list, 
která je vyhlášená Českým svazem 
ochránců přírody ve spolupráci 
s Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy. Soutěž je určena pro 
žáky 4. až 9. tříd. Jejím smyslem je 
umožnit setkání dětem s hlubším 
zájmem o přírodu, formou soutě-
že ověřit a porovnat své znalosti. 
Tříčlenné hlídky na jednotlivých 
stanovištích prověřily své znalosti 
v oblastech: ochrana přírody, ži-
votní prostředí, geologie, zoologie, 
botanika, neživé složky ekosysté-
mu (např. meteorologie, klimatolo-
gie). Do krajského kola v Olomouci 
v mladší i starší kategorii postoupily 
kolektivy z Gymnázia Kojetín. Cel-
kem se Zlatého listu zúčastnilo 108 

žáků ze základních škol z Kojetína, 
Tovačova a Gymnázia Kojetín. Tím-
to děkujeme zaměstnancům Města 
Kojetín, Lesů ČR, Ústavu pro hos-
podářskou úpravu lesů a dalším 
dobrovolníkům z Kojetína za aktivní 
pomoc na jednotlivých stanovištích. 
Bez jejich pomoci by nebylo mož-
né akci uspořádat. Mysliveckému 
sdružení Morava Kojetín děkujeme 
za zapůjčení areálu střelnice.   -ep-
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Den Země
Ve dnech 20. a 21. dubna 2016 se 
280 žáků prvního stupně základ-
ních škol z Kojetína zúčastnilo pro-
gramu připraveného k oslavě Dne 
Země. Žáci si na jednotlivých vědo-
mostních i zábavných stanovištích 
vyzkoušeli třídění odpadu, zásady 
chování v přírodě a prověřili své 
znalosti z prvouky a přírodovědy. Za 
spolupráci děkujeme Městu Kojetín 
a Mysliveckému sdružení Morava 
Kojetín.                                       -ep-

3. 6. 2016
Velká cena DDM – Závody v dračích lodích

pro 2. stupeň + odpovídající ročníky GKJ
Ukončení Velké ceny DDM

4. 6. 2016
Den dětí v Kovalovicích

10. 6. 2016
Den otevřených dveří Agrodružstvo

14. 6. 2016
Taneční nábor Klubu sportovního tance

Swing Kroměříž

20. 6. 2016
Turnaj v ringu o putovního Jaryna

24. 6. 2016
Střelecký den Tereos TTD, a. s., lihovar 

27. 6. 2016
Běh proti drogám

1. 7. 2016
Přespání v Křenovicích

Výukové programy s dopravní tematikou
pro 3. - 5. třídy ZŠ

Výukové programy
Práce s keramickou hlínou

PřiPravujeme v červnu:

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
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Květen v knihovně...
Módní poradna II.
Seminář, proložený praktickými 
ukázkami, s profesionální stylistkou 
a vizážistkou Danou Beranovou 
proběhl 4. května 2016 v podvečer, 
v sále VIC. Dámy, které se této 
akce zúčastnily, si volily témata, 
o která měly zájem. Nejvíce dotazů 
bylo na barvu vlasů, vhodný účes, 
či výběr brýlí. Dana Beranová nám 
ukázala vhodné barevné kombina-
ce, poradila jak sestavit základní 
šatník, uvázat šátek... a přivezla 

mnoho krásných modelů na ukáz-
ku. Některé kousky  si dámy mohly 
už ten večer odnést domů.
Všechny jsme si užily inspirativní, 
ryze ženský podvečer s šálkem 
kávy nad tématy, které nás, ženy, 
zajímají a s člověkem, který jim 
opravdu rozumí.
Dana Beranová je pražská profesi-
onální stylistka a vizážistka spolu-
pracující s mnoha reklamními agen-
turami, časopisy, filmaři a fotografy.
Více na www.stylistkaberanova.cz

Šperky FIMO
Výstava šperků Ivety Pouperové

Knihovnická minima
1. seznámení s knihovnou pro před-
školní děti MŠ Kojetín

Jak to bylo v květnu 1945?
Literární beseda inspirovaná kni-
hou P. Jiráka: „Kojetín v době pro-
tektorátu“, kterou vydalo k 70. výro-
čí od ukončení druhé světové války 
MěKS Kojetín. Pro žáky 5. tříd ZŠ.

Tvořivá dílnička
Výroba přáníček ke Dni matek.

Kdo to nakreslil?
Vědomostní soutěž pro školní dru-
žiny.

Karel IV., playboy, dobrodruh, 
bonviván a kupec na trůnu
Literární beseda s hudebními vstu-
py v rámci oslav 700. výročí naro-
zení krále českého a císaře římské-
ho – Karla IV. pro uživatele Domu 
sv. Josefa dne 10. května 2016.

Jitka Lorencová

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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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.

literární hODinka
v uhřičicích

7. června 2016 v 9.30 hodin 
Společné čtení pohádek, příběhů, 

říkadel a básniček spojené
s návštěvou místní knihovny.

Pro MŠ Uhřičice (Týden čtení)

literární hODinka
v křenOvicích

30. května - 3. června 2016
Společné čtení regionálních bájí

a pověstí B. Štégra
Pro ZŠ Křenovice (Týden čtení)

Den Dětí v knihOvně
1. června 2016

Hry a soutěže pro děti
Dětské oddělení - školní družiny

tvOřivá Dílnička
červen, dětské oddělení

Výroba záložek do knihoven

knihOvnická minima
červen, MŠ Kojetín - Srdíčka
První seznámení s knihovnou

velký knižní BaZar
14. - 15. června 2016
8 - 12 a 13 - 17 hodin
1. patro VIC Kojetín

Masarykovo nám. 8, Kojetín
Výprodej straších

opotřebovaných knih

karel iv., PlayBOy,
DOBrODruh, BOnviván

a kuPec na trůnu
23. června 2016 ve 14.00 hodin

Centrum sociálních služeb
J. Peštuky, Kojetín

„Také si o Karlu IV. myslíte jen to 
nejlepší? Není divu – byl to génius 

PR a marketingu doby gotiky.
Ještě dnes se od něj mnozí politici 

mohou učit. Ne, že by Karel IV.
nebyl ztělesněním řady ctností. 

Měl však i druhou tvář.
Tu, o nichž se na školách neučí...“ 

Ukázka z naší besedy.
Zaujala Vás?

Přijďte si ji poslechnout celou!
Literární beseda s hudebními 

vstupy v rámci oslav 700. výročí 
narození krále českého a císaře 

římského – Karla IV.

Městská knihovna MěKS Kojetín

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna, facebooku

a rajče.net – Městská knihovna 
MěKS Kojetín

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Módní přehlídka
V pátek 29. dubna 2016 proběhla 
v sále Sokolovny prodejní módní 
přehlídka značky Marko.In. Na im-
provizovaném módním molu mohli 
diváci spatřit ladné křivky nejen ko-
jetínských žen a dívek, které byly 
oděny v nové kolekci Marko.In pro 
rok 2016. Součástí přehlídky byl 
i stylistický koutek s Marko Lopati-
čem a bezplatné image poradenství 
cenných rad.                          -miza-

Muzejní výlet do Prahy
Ještě neuplynul ani týden od ná-
vštěvy u paní Hany Antlové v Brun-
tále, která nám věnovala do depo-
zitáře kojetínského muzea cenné 
dokumenty z pozůstalosti Ludmily 
Mátlové-Uhrové, a už jsme byli po-
zváni paní Lenkou Růžičkovou do 
Prahy, kde jsme si měli vyzvednout 
hanácký kroj a další předměty pro 
naše kojetínské muzeum.
Advokátka Lenka Růžičková nás 
přivítala ve svojí vile v Praze i se 
svojí maminkou Zdenou Růžičko-

vou, která nám řekla podrobnější 
informace k darovaným předmě-
tům.
Mimo kroje hanáckého, kyjovského 
a časti kroje veleckého byly mezi 
dary i hračky z období kolem dru-
hé světové války, oděvní součástky 
z první poloviny dvacátého století 
a malovaná hanácká truhla ze za-
čátku devatenáctého století.
Díky vzornému uložení se zacho-
valy textilie v neobyčejně dobrém 
stavu i přes jejich stáří. Tyto, pře-
devším textilní artefakty, obohatí 
kojetínské muzeum a poslouží jako 

srovnávací materiál při studiu lido-
vého oděvu na území Moravy.
Děkujeme Lence Růžičkové a její 
mamince Zdeně Růžičkové za to, 
že se rozhodly obohatit sbírky prá-
vě našeho muzea o tyto jedinečné 
předměty, a že i přes svůj dlouho-
letý život v Praze nezapomínají na 
rodnou Hanou.
V neposlední řadě patří poděkování 
Olze Odehnalové, která je dlouho-
letou rodinnou přítelkyní dárkyně 
a celou návštěvu spolu s předáním 
předmětů zprostředkovala.

-miza-
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín

Koncert Pavla Nováka
V pátek  27. května 2016 si MěKS 
Kojetín připravilo pro nejmenší po-
sluchače koncert Pavla Nováka 
s názvem Řemeslo má zlaté dno. 
Asi v hodinovém pořadu poutavým 
způsobem seznámil známý zpěvák 
a bavič děti s různými druhy ma-
nuálních profesí. Na jevišti zazněly 
známé i méně známé tematické pís-
ničky. Děti si s chutí zazpívaly, do-
konce i zatančily a dozvěděly se, že 

za poctivé řemeslo se nemusí nikdo 
stydět, protože kvalitního odborníka 
si všude váží a předcházejí si ho. 
Pavel Novák tak zábavnou formou 
motivoval nejmenší a přesvědčil je 
o tom, že řemeslo má opravdu zlaté 
dno a nepatří pouze do skanzenu 
nebo jako ukázka na jarmarcích 
a trzích. Snad tento koncert zažeh-
ne v malých návštěvnících pomy-
slný plamínek a v budoucnu se při 
výběru povolání přikloní k řemeslu, 
protože kvalitních a zručných od-

borníků pomalu, ale jistě v dnešní 
době kvapem ubývá.             -miza-

Divadelní představení 
Hoří, má panenko!
V pátek 27. května 2016 zavítalo 
na sokolovnu Docela velké divadlo 
z Litvínova s inscenací Hoří, má 
panenko! Tato legendární komedie 
autorů Miloše Formana, Jaroslava 
Papouška a Ivana Passera, je di-
vákům známá nejen z televizních 
obrazovek, ale i jako dramatický 
počin ochotnic z Křenovic, které 
s touto hrou před několika lety za-
hájily svou úspěšnou divadelní 
dráhu. Návštěvníci tak mohli porov-
nat výkony jak profesionálních, tak 
i amatérských herců. V hlavních 
rolích této inscenace se představili 
David Suchařípa, Josef Náhlovský 
a Jana Galinová, která je známá te-
levizním divákům ze seriálu Ulice, 
kde vystupuje jako Miluše Urbano-

vá, drbna a  kamarádka paní Nyklo-
vé. Jana Galinová se také nemalou 
mírou podílela na úpravě a inovaci 
scénáře ke zmiňované hře. Posta-
vu Lojzíka Hanouska měl ztvárnit 
Pavel Nový, který bohužel ze zdra-
votních důvodů nepřijel, proto mu 
aspoň touto formou přejeme brzké 
uzdravení a návrat na divadelní prk-
na. Inscenace Hoří, má panenko! 
nabídla divákům chvíle plné humo-
ru. Formanovský styl byl doplněn 

o zajímavé zápletky, které byly tvo-
řeny s úmyslem nekopírovat doslova 
původní scénář. Děj byl zasazen do 
současné doby, což podtrhlo aktuál-
nost této hry, která ve své době po-
buřovala nejen hasiče, ale i tehdejší 
politické pohlaváry a vůbec všech-
ny, kteří se v ní poznali. Děkujeme 
litvínovským hercům za uvedení této 
komedie u nás a doufáme, že Hoří, 
má panenko! se v Kojetíně nehrálo 
naposledy.                              -miza-

Posezení s cimbálovou 
muzikou Dubina

V pátek 20. května 2016 si přišli na 
své milovníci lidové hudby a dobré 
zábavy vůbec. V sále VIC se roze-
zněl cimbál, basa a samozřejmě 
i libozvučné housle. To vše v po-
dání známé regionální cimbálové 
muziky Dubina, kterou vede primáš 
Luděk Koutný. Ten nás tentokrát 
mile překvapil a přivezl si s sebou 

dětský soubor Chropyňáček, který 
se pod jeho vedením umístil v roce 
2015 na krásném 2. místě v celo-
státním kole lidových nástrojů Ná-
rodní soutěže ZUŠ v Mikulově. Děti 
z Chropyňáčku zahrály a zazpívaly 
asi v půlhodinovém vstupu písničky 
z Hané, Slovácka a dalších koutů 
naší vlasti. Po vystoupení nejmen-
ších, kteří sklidili zasloužené ova-
ce, se celý večer nesl v přátelském 
a uvolněném duchu.
Pořadatele potěšila nejen účast 

Kojetínských, ale také přítomnost 
návštěvníků ze širokého okolí. Pro 
hladové, žíznivé a tancem zmože-
né bylo v kavárně VIC připraveno 
bohaté občerstvení a lahodné moky 
všech druhů. Zábava trvala do ran-
ních hodin a potvrdilo se tak, že 
lidová písnička, které mnozí před-
povídali zánik už v první polovině 
20. století, je stále živá a zaujímá 
nedílné místo v životě současného 
člověka.

 -miza-
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Kácení kojecké májky
Že není májka jako májka o tom 
se přesvědčili diváci v neděli 29. 
května 2016 na nádvoří VIC v Ko-
jetíně, kde si pro ně připravila diva-
delní skupina Mimoni krátkou, ale 
za to plodnou scénku ze života ko-
jetínských menšin i většin. Kácení 
májky by proběhlo docela v klidu, 
kdyby si na ni nedělaly zálusk hned 
dvě etnické skupiny, a to vietnamští 
a rómští spoluobčané. Do toho 
všeho se nachomýtli zloději, kteří 
šli původně krást železo, ale pro-
tože teď nejsou jeho výkupní ceny 
příznivé, dali přednost ztepilé ko-
jecké májce. Naneštěstí byl jeden 
ze zlodějů těžce zraněn majitelem 
májky Bohušem a nepomohla mu 

ani odborná lékařská pomoc, kte-
rá po odejmutí zbytečných orgánů 
usoudila, že je to případ pro doktora 
Bartáka. Napálené vietnamské gej-
ši se dožadovaly své májky, kterou 
poctivě vykšeftovaly s Bohušem za 
desetilitrový demižón saké a byly 
značně rozhořčené, když místo ní 
viděly jenom prázdné místo. Vše 
vyřešili, ke spokojenosti všech, du-
chapřítomní zloději, kteří májku sice 
nepoctivě ukradli, ale za to poctivě 
namazali na chleba a rozdělili mezi 
přítomné. Bývalý majitel májky pan 
Bohuš Stejskal posléze konstato-
val: „Zloděj, vietnamec, cigán, Ko-
ječák nebo hrdina, jsou jedna velká 
rodina.“ Na konec si všichni společ-
ně zapěli písničku s přáním, aby se 
v tomto čase, příští rok sešli zase. 

Ty májko kojecká, což pak si tak 
hezká, že se dnes o tebe všeci 
peró?
Tradyjadydá, tradyjadydá, že se 
dnes o tebe všeci peró.

Jen ať se neperó, radši se najijó, já 
nésu stavěná pro hádání,
Tradyjadydá, tradyjadydá, já nésu 
stavěná pro hádání.

Tak my vám děkujem, májku dnes 
zapijem a za rok sejdem se zase 
tady!
Tradyjadydá, tradyjadydá a za rok 
sejdem se zase tady! -miza-

Srpnové městské oslavy

kOjetínské hODy 2016
12. srpna 2016 – 14. srpna 2016

Pátek 12. srpna 2016
vernisáž výstavy fotografií, obrazů a keramiky tvůrčí skupiny Signál 64, hudební festival Kojetínská kytara, 

předhodová diskotéka, taneční večery...

Sobota 13. srpna 2016
Soutěže hasičů, volejbalový turnaj Střední Moravy, setkání harmonikářů, hodová zábava...

Neděle 14. srpna 2016
krojovaný průvod městem a Ječmínkova jízda králů, přehlídka národopisných souborů,

koncerty dechové hudby a cimbálové muziky, kolotoče, jarmark, autovláček, hry a soutěže pro děti,
soutěž v pojídání pukačů, koncerty - Ponožky pana Semtamťuka, Jelen, Penzistor...

Program bude upřesněn...

Výstavy z depozitáře kojetínského muzea
Ztracená tvář hané

Ze života na Hané (selská jizba, lidový kroj, vybavení domácnosti, zemědělství...)
OBraZy s PříBěhem

archeOlOGické náleZy kOjetínska a PrOměny kOjetínskéhO  náměstí
13. června 2016 – 31. července 2016

Vzdělávací a infromační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: pondělí - pátek 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin, sobota a neděle 10 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin
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Kam za kulturou

Zlínští divadelníci již mají nachystanou kolekci titulů, 
kterou sestavili pro nové divadelní předplatné na sezo-
nu 2016/2017.
„Zajímá nás, zda se nám podaří uchránit rodinu před 
rozpadem (Srpen v zemi indiánů), nenaletět pokrytec-
kým šmejdům (Tartuffe), uvěřit velkým vizím v čase kri-
ze (Já, Baťa) a přitom nebýt za blbce (Blbec k večeři). 
Chceme věřit, že každé zlo bude nakonec odhaleno 
a potrestáno (Past na myši) a že ženy a muži přesta-
nou vést své nesmyslné boje (Noc na Karlštejně). Ale 
chceme si také s úsměvem připomenout, že bychom 
nikdy neměli zapomínat na Dobré mravy, protože jedině 
v klidném a otevřeném dialogu můžeme najít svou kotvu 
Mezi nebem a ženou,“ přibližuje nový dramplán zlínské-
ho divadla jeho umělecká šéfka Hana Mikolášková.
Předplatné je právě v prodeji a diváci mohou opět vybí-
rat z jeho několika typů podle svých časových možnos-
tí. Majitelé předplatného uvidí tituly s více než 40% sle-
vou oproti jiným divákům. „Chceme zdůraznit, že letos 
se předplatné vyplatí více než kdykoli jindy,“ podotýká 
ředitel zlínské scény Petr Michálek.
Kromě výhodné ceny mohou předplatitelé čerpat mno-
ho dalších bonusů: kromě stálého místa v hledišti podle 
jejich přání a pevných termínů mají přednostní právo 
rezervace na všechna představení včetně vybraných 
hostů, program na dva měsíce dopředu a divadelní 
zpravodaj Tady a teď jim bude doručován do schránky 
zdarma a také mohou využít oblíbené služby hlídání 
dětí zdarma u odpoledních předplatitelských skupin.

Více informací najdete na www.divadlozlin.cz.

Městské divadlo Zlín vstupuje do nové dekády – 71. sezony
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Trénovaní paměti
pomocí čísel
V měsíci květnu jsme si pro naše 
seniory připravili trénink paměti 
na téma „hrajeme si s čísly“. Šlo 
o jednoduché matematické příkla-
dy, kvízy i hádanky v zábavné for-
mě vhodné k procvičování paměti, 
jenž byly založené na rozdílných 
principech. I když byla účast menší 
než obvykle, nejvíce úkoly ocenili ti, 
kteří rádi luští/řeší křížovky. Zadání 

nebylo nikterak matematicky nároč-
né a některé se spíše jevily k využití 
logického myšlení. I přes počáteční 
obavy se seniorům podařilo většinu 
úkolů vyřešit a zároveň se dobře 
pobavit. Trénink paměti je důležitý 
v každém věku a občas takové zo-
pakování jen prospěje. Na závěr 
jsme si na odlehčení zahráli čísel-
nou hru Bingo a tím si završili pří-
jemně strávené odpoledne.
Těmito setkáními se snažíme pře-
dejít sociálnímu vyloučení seniorů 

a také utužujeme jejich vzájemné 
vztahy a kamarádství.               Ž.H.

Za odkazem
slovanských apoštolů
V měsíci dubnu jsme zorganizovali 
letošní první výlet pro naše seniory v 
rámci poznávání krás našeho okolí 
a navštívili jsme Velehrad, který je 
jedním z nejvýznamnějších pout-
ních míst v České republice.  Na 
výlet jsme se všichni moc těšili, a i 
když bylo chladné počasí, sluníčko 
nám hřálo do zad a tak jsme si naši 
výpravu za poznáním historie dávno 
minulé mohli plně užít. 
Po příjezdu na Velehrad jsme se 
přesunuli k hlavnímu vstupu bazili-
ky, kde jsme společně s průvodky-
ní započali prohlídku této nádherné 
stavby, kterou nám zde zanechali 
naši předkové. Dověděli jsme se, 
že klášterní kostel byl nejdříve za-
svěcen Nanebevzetí Panny Marie 
stejně jako kostel v Kojetíně. Až 
později se do jeho názvu přidali 
světci Cyril a Metoděj. Bazilika nás 
okouzlila svoji velikostí a krásou. Z 
dostupného zdroje víme, že Vele-
hrad a jeho historie se začala psát 
před více než 800 lety, kdy zde vy-
budovali klášter cisterciáci. Starší 
duchovní tradice však sahá až do 
9. století, kdy na Moravu přišli slo-
vanští věrozvěstové Konstantin 

a Metoděj. Celý areál baziliky Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila 
a Metoděje i okolí prošlo rekon-
strukcí, zahradnickými úpravami 
a my celou tu nádheru viděli na 
vlastní oči. Prohlídka s průvodkyní 
byla velmi zajímavá, plná informací 
a nových poznatků. 
Po prohlídce jsme si zašli na chutný 
oběd do místní restaurace. Přišel na 
řadu menší odpočinek a posilnění 
se na další prohlídku do nedalekého 
Archeoskanzenu Modrá, kde byla 
také domluvena prohlídka s průvod-
cem. Archeoskanzen tvoří sídliště s 
palisádovým opevněním, bránou a 
strážními věžemi. Uvnitř se nachází 
repliky soudobých staveb včetně po-
lozemnicových chat, řemeslnického 
okrsku a domu představujícího sídlo 
místního velmože, tzv. paláce. Měli 
jsme možnost dozvědět se podrob-
nosti o životě obyvatel Velké Moravy. 
Prošli jsme si kde jakou chýši či cha-
lupu, ale ze všeho nejvíc nás zauja-
la místní příroda, zvířátka, která ve 
skanzenu chovají, výhled do okolí a 
celkový dojem, který na návštěvníka 
dýchne dávnými časy a nabíjí pozi-
tivní energií na hodně dlouho. Snad 
i nám, 44 účastníkům, tato energie 
vydrží minimálně do příštího výletu.                                        

A.H.

Letní semestr VU3V
je opět u konce

Ve středu 13. dubna 2016 se sešla 
skupinka našich 26 studentů – se-
niorů, aby společně shlédli posled-
ní přednášku tématu Genealogie – 
hledáme své předky. Celý semestr 
uběhl jako voda a jako všechny se-
mestry předchozí a již na nás čekal 
poslední dílčí test, ale i závěrečný 
test, který ověřil znalost učiva stu-

dentů za celý semestr. Nálada byla 
opět tak trochu slavnostní. Nejen 
proto, že se oficiálně uvidíme opět 
až na zahájení semestru zimní-
ho, ale také proto, že starosta Jiří 
Šírek dodržel slovo, které dal stu-
dentům, jež ho navštívili na radnici 
počátkem tohoto roku po absolvo-
vaných promocích v Praze a přišel 
se přímo do „třídy“ na výuku podí-
vat. Statečně s nimi setrval nejen 
po dobu trvání přednášky, ale též 
při vyplňování testu. Taktéž si stu-

denty prozkoušel dvěma otázkami 
týkajícími se tématu, jež směřovaly 
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k místním kronikářům. Odpovědi 
byly na výbornou a tak se společ-
ně a s úsměvem rozloučili studenti 
nejen s panem starostou Jiřím Šír-
kem, ale s celým tématem. 
Již nyní se mohou těšit na dopl-
ňující konzultaci ke studovanému 
tématu Genealogie s osobou na 
slovo vzatou, která jim má co říci. 
S  Jiřím Lapáčkem, ředitelem Stát-
ního okresního archivu Přerov, 
se budou moci setkat ve středu 

27. dubna 2016 a směřovat na něj 
své dotazy týkající se studia rodo-
kmenů a materiálů, které skrývají 
jednotlivé archivy. Zkrátka dosta-
nou malý návod „jak na to“ a kde 
začít, pokud někdo chce pátrat po 
svých předcích.
Dalším důvodem k radosti je sku-
tečnost, že ve studiu VU3V v na-
šem konzultačním středisku Kojetín 
pokračujeme a téma, které je pro 
zimní semestr 2016/2017 je vy-

bráno, zní: „Dějiny oděvní kultury“. 
V tématu si ozřejmíme některé dů-
ležité pojmy používané v módních, 
oděvních i kulturních oborech, jako 
jsou např. móda, vkus, idoly, trendy 
či počátky klasické evropské kul-
tury (Kréta, Mykény, Řecko). Ale 
bude toho mnohem víc. Začínáme 
ve středu 5. října 2016 v 9.00 hodin 
v prostorách Víceúčelové klubovny 
CSS Kojetín.

A.H.

Genealogie
– Hledáme své předky

Studenti virtuální univerzity mají 
sice v našem konzultačním stře-
disku již za sebou sérii předná-
šek, která se vztahovala ke studiu 
Genealogie. Jelikož se nám ale 
naskytla příležitost, dozvědět se 
podrobněji, jak se orientovat ve 
vyhledávání matrik, kartoték poli-
cejních přihlášek apod., sešli jsme 
se v naší Víceúčelové klubovně 
s Jiřím Lapáčkem, ředitelem Stát-
ního okresního archivu v Přerově 

(Henčlově), aby nám o studované 
problematice řekl něco víc. A věřte, 
bylo co poslouchat. Seznámil nás 
s archivními fondy a sbírkami Čes-
ké republiky, poradil, jak se orien-
tovat v jednotlivých matrikách, spi-
sové službě, pozemkových knihách 
a urbářích, indikačních skicách či 
urbariálních fasích. Vyzkoušeli jsme 
si vyhledávání v různých archivech 
napříč celou republikou. Zkrátka, 
dopoledne nabité informacemi, ze 
kterých šla mnohým hlava kolem. 
Jsem ale přesvědčená i dle ohla-
sů přítomných studentů, že jsme si 
z této přednášky odnesli mnoho 

cenných a praktických informací, 
které nám budou přínosem a pomo-
hou nám dopátrat se svých předků 
a najít tak své rodové kořeny.

A.H.

            DůM SVATÉHO JOSeFA 
CeNTRUM DeNNíCH SLUžeB PRO SeNIORY A LIDI Se ZDRAVOTNíM POSTIžeNíM

PROGRAM NA MĚSíC ČeRVeN 2016  PRO VŠeCHNY 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

Charita Kojetín

Středa 15. 6. 2016 od 10.00 hodin
výrOBa ZahraDní DekOrace

Výroba květináčových panáčků nebo dlaně na drobné 
skalničky, které pěkně oživí váš interiér a zahrádku.

Úterý 21. 6. 2016 od 14.00 hodin
Cyklus zdravotních přednášek lékařů na téma

POrucha výživy
aneB výživa ve ZDraví a nemOci
Miloš Táborský - „Syndrom spánkové apnoe

a jeho riziko pro kardiaka a diabetika“
Renata Aiglová - „Metabolický syndrom“
Yvona Hrčková - „Thyreopatie a obezita.

Pověry a mýty!“
Beata Brošová - „Pohybová aktivita a obezita“

Zdarma měření krevního tlaku!

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.

Středa 22. 6. 2016 od 9.00 do 17.00 hodin
Den Otevřených Dveří

charity kOjetín
Všechna zařízení Charity Kojetín

otevřena pro veřejnost. 
● Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

(Kroměřížská 198, Kojetín)
● Rodinný klub Maria (Kroměřížská 198, Kojetín)

● Centrum denních služeb pro seniory
– Dům sv. Josefa (Komenského nám. 49, Kojetín)

Přijďte se seznámit s činností našeho zařízení.
Prodejní výstava výrobků našich uživatelů. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Čtvrtek 30. 6. 2015 od 9.00 hodin
mŠe svatá

za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince. 

Dle zájmu možná i doprava charitním automobilem.

Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

5. 6. 2016
Neděle – Mezinárodní den dětí a mládeže

rODinné BOhOslužBy
- od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

- od 10.00 hodin v Husově sboru

12. 6. 2016
Neděle – 4. po svatém Duchu

BOhOslužBy
- od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu) 

- od 10.00 hodin v Husově sboru

Program svátečních setkání v červnu 2016 (v čase „Svatodušním“)
„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů.  Zachariáš 4,6b

19. 6. 2016
Neděle – 5. po svatém Duchu

BOhOslužBy
od 10.00 hodin v Husově sboru

26. 6. 2016
Neděle – Svatojánská

slavnOstní BOhOslužBy
od 10.00 hodin v Husově sboru

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí,
kdokoli Ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele;

jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.“  Skutky apoštolské 10,34-35

Srdečně zveme k návštěvě našich 
pravidelných setkávání: 
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství 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 (po-
slední čtvrtek v měsíci promítání 
v modlitebně). Neděle: Bohoslužby 
ve sboru (1. neděle v měsíci - rodin-
né bohoslužby, po jejich skončení 
následuje tradiční „nedělní škola“ 
pro děti a mládež).

Oznámení: Od 20. do 22. června 
2016 bude farní úřad uzavřen z dů-
vodu synody v Brně.
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Huso-
va 796, kancelář v přízemí) je k dis-
pozici členům i veřejnosti od pondě-
lí 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 pří-
stupná členům i veřejnosti. Po dobu 
obřadů jsou prostory sboru nepří-
stupné k prohlídce, máte-li zájem 
o prohlídku sboru (synagogy), kon-
taktujte předem farní úřad či Vzdě-
lávací a informační centrum Ko-
jetín, Masarykovo náměstí 8. Naše 

společenství je „otevřené“ všem 
„hledajícím“. Podrobnější informa-
ce a aktuální data setkání i mnoho 
dalšího najdete na našich webo-
vých stránkách: http://ccshkojetin.
cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského 
zpravodaje. 

        Jiří Pleva, kazatel

Husův sbor jaro2016

Zájezd z olomouckého Husova sboru CČSH do Kojetína, 
pátek 20. 5. 2016 - prohlídka synagogy

Žehnání pramenů lázně Skalka, 
sobota 21. 5. 2016
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Ze sportu - Kanoistika Kojetín
Sprint a dlouhé tratě
na Pastvinské přehradě
V neděli 22. května 2016 se druž-
stvo nejmladších benjamínků a be-
njamínek Kanoistiky Kojetín zúčast-
nilo závodů v rychlostní kanoistice 
na Pastvinské přehradě v Orlických 
horách. 
Za krásného slunečného počasí se 
naši nejmladší závodníci seznámili 
s úplně novou lokalitou a závodními 
tratěmi na 200 m a 2 km. Bylo vidět, 
že ani to dětem nedělalo problém, 
aby předvedly skvělé výsledky.                              
Za mohutného povzbuzování ze 
břehu protínaly modrobílé dresy 
našeho oddílu cílovou pásku na 
předních pozicích. Ve všech kate-
goriích, ve kterých děti startovaly, 
jsme dosáhli na medaile. Z řad roz-
hodčích v cíli bylo slyšet „...zřejmě 
dobrý oddíl.“ Celkem se závodů 
zúčastnilo patnáct oddílů z Čech 
a Moravy. 
Kanoistiku Kojetín reprezentovali 
tito závodníci:

Kapoun Pavel – benjamínek 
B r. 2005 – K1 200 m – 2. místo, K2 
200 m – 1. místo, K1 2 km – 2. místo
Bartáková Kateřina – benjamínky 
B r. 2005 – K1 200 m – 1. místo, K2 
200 m – 4. místo, K1 2 km – 2. místo
Zendulková Klára – benjamínky 
D r. 2007 – K1 200 m – 1. místo, K2 
200 m – 5. místo, K1 2 km – 1. místo
Úlehlová Štěpánka- benjamínka 
D r. 2007 – K1 200 m- 2. místo, K2 
200 m – 5. místo, K1 2 km – 3. místo
Kapoun Tomáš – benjamínek 
D r. 2007 – K1 200m – 1. místo, K2 
200m – 1. místo, K1 2 km- 1. místo

Havlíček Tomáš – benjamínek 
D r. 2007 – K1 200 m – 2. místo, K1 
2 km – 11. místo
Chovanec Martin – benjamínek 
D r. 2007 – K1 200 m – 3. místo, K1 
2 km – 9. místo
Prokeš Antonín – benjamínek 
D r. 2007 – K1 200 m – 5. místo, K1 
2 km – 5. místo
Váňa Adam – benjamínek E a ml. 
r. 2010 – K1 200 m – 5. místo, K1 
2 km – 3. místo
Všem závodníkům blahopřejeme 
k dosaženým výsledkům.

A. Zendulka

Kojetínští kanoisté
vyhráli Moravský pohár
O víkendu 28. a 29. května 2016 
uspořádal oddíl rychlostní kanoisti-
ky již 58. ročník Moravského pohá-
ru, který je nejstarším závodem na 
Moravě a druhým v Čechách.
Jezdí se od roku 1956 a kromě roků 
záplav 1997 a 2002, schází se pra-
videlně výbor oddlu, aby důstojně 
uspořádal především pro mladší 
pokolení vodáckého potěru, zá-
vody na které se bude vzpomínat 
i po letech. Letošní závod se nese 
i do oslav šedesáti pěti let trvání ka-
noistiky v Kojetíně, která od šede-
sátých let minulého století má své 
pravidelné místo mezi úspěšnými 
oddíly.

Město s počtem obyvatel některé 
malé pražské čtvrti, dokázalo za 
léta své činnosti, že i v malých po-
měrech lze vychovat úspěšné spor-
tovce od malých závodníků až po 
veterány. Kanoistika začátkem tisí-
ciletí dostala nový impulz v přílivu 
nových členů pro závodění dračích 
lodí. Kojetínské posádky se prosa-
dily na evropských i světových mis-
trovství a loňský titul Mistrů světa 
posádky je toho nejlepším důka-
zem.
Pod vedením trenérů A. Zendul-
ky, Fr. Krejčiříka a Mir. Kapouna 
již třetím rokem vyrůstá generace 
mladých kajakářů a kanoistů, kte-
ří se řadí do špičky mladých re-
prezentantů ČR. Mladý kolektiv to 
dokázal tento víkend, kdy při účas-

ti dvanácti oddílů, jasně zvítězil 
v celkovém hodnocení. Po zdolání 
všech absolvovaných jízd na tratích 
500 a 200 m získal celkových 365,5 
bodů. Druhý skončil oddílem TJ 
Spartak Přerov s 250,5 body a na 
třetím místě se umístil loňský vítěz 
za Slovenska ŠK Kajak Moravany 
nad Váhom s 217,5 body.
Ne vždy se dokáže spojit výkonnost 
s počtem obsazených závodů, ne-
boť toto vítězství bylo teprve čtvrté 
v pořadí, kdy zvítězil kolektiv domá-
cích závodníků na závodě o Morav-
ský pohár.
Blahopřejeme jim nejen k vítězství, 
ale i v pokračování dobrých výkonů 
na mistrovstvích ČR.

Kanoistika Kojetín

Plavali
„Draci po řece Moravě“
V sobotu 7. května 2016 se repre-
zentační posádky dračích lodí seni-
orů 60+ a 50+ v rámci soustředění 
a přípravy na mistrovství Evropy 
v Itálii rozhodly otestovat svou fy-
zickou a psychickou odolnost zdo-
láním čtyřiceti kilometrového sjezdu 
řeky Moravy z Kojetína do Uherské-

ho Hradiště.  
Sraz a začátek akce byl v kojetín-
ské loděnici v devět hodin. Do do-
provodného vozidla jsme si uložili 
náhradní oblečení a něco k jídlu 
a pití. Pomohli jsme „Válečkovi“ 
připojit vlek na dračí lodě, odrazi-
li jsme od mola a vyjeli jsme směr 
Hradiště.
Řeka Morava je regulovaná a sou-
částí regulačních opatření jsou 
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i jezy, které upravují průtok řeky 
a zároveň vytvářejí pro vodáky pře-
kážku, přes kterou se musí lodě 
přenést. Na tomto úseku řeky jsou 
tři vodní díla: Strž Kroměříž, jez Bě-
lov, jez a zdymadlo Spytihněv. 
Počasí nám velmi přálo a tak jsme 
si užili nádherné vody a slunce. 
Vítr nám pomáhal tím, že nám fou-
kal do zad a tak nám jízda po řece 
velmi pěkně ubíhala. Jen ten, kdo 
takovou zátěž absolvoval dokáže 
posoudit jak náročné je překonat 
takovou vzdálenost jízdou na lodi.
Přestože většina účastníků jsou 
již dámy a pánové v letech, doká-
zali jsme vzdálenost z Kojetína do 
Hradiště což je 40 km zdolat za čas 
těsně pod čtyři hodiny a tak jsme si 
dokázali, že naše výkony jsou na 
velmi dobré úrovni a nezbývá než 
si jen přát, aby nám taková vitalita 
a radost ze sportovních výkonů vy-
držela ještě hodně dlouho.

Trenér posádky 60+ Pavel Válek

Ze sportu - Kanoistika Kojetín

Kroměříž - peřeje pod mostem Jez Bělov - krátká přestávka

Jez Bělov - taktická porada Plavební komora Spytihněv

Ze sportu - Sokol Kojetín
Čokoládová tretra
Čokoládová tretra je otevřená bě-
žecká soutěž pro děti od 0 do 11 let 
z řad široké veřejnosti. Již pět let se 
koná v devatenácti městech České 
republiky. Čokoládové běhání  je 
soutěž zaštítěná organizátory IAAF 
World Challange Zlatá tretra Ostra-
va. Patronem Čokoládové tretry je 
trojnásobný olympijský vítěz, troj-
násobný mistr světa a světový re-
kordman, legenda světové atletiky 
Jan Železný.
V Olomouci se konala Čokoládová 
tretra dne 16. května 2016 a zú-
častnili se i naši kluci z Kojetína. 
Nejlepší časy zaběhli: Daniel Po-
povský 12:52 na 60 m, čímž získal 
1. místo, Vojtěch Maga s časem 
19:22 na 100 m získal 5. místo 
a Michael Hrabčík s časem 37:98 
na 200 m získal 12. místo. Děkuji 
za účast i Martinovi Poláchovi, Ště-
pánu Kapounovi, Filipovi Kettnero-
vi, Davidovi Popovskému, Davidovi 
Zlámalovi, Dominiku Hoškovi, Mar-
ku a Ondřeji Florecovým. Přes ob-
rovskou konkurenci si kluci odnesli 
domů krásné časy a nové zážitky.

Lenka Popovská



Kojetínský zpravodaj 6/16

32

Dětský duatlon
Ve čtvrtek 12. května 2016 se na 
sokolské zahradě uskutečnil Dět-
ský duatlon. Každým rokem tímto 
závodem končíme cvičení Hopíku. 
I přes značné nasazení všech dětí 
se nám podařilo vyhodnotit vítěze. 
V dívkách zvítězila Sárinka Ošťá-
dalová a z kluků se na prvním místě 
umístil Mirek Polách. Tímto gratulu-
jeme! 

Ze sportu - Sokol Kojetín
Děkuji rodičům za spolupráci a dě-
tem za to, že byly tak skvělé celý 
rok. Přeji krásné prožití letních 

prázdnin a již se těším na shledání 
v září.    

                Lenka Popovská

Akademie Sokola
Ve středu 4. května 2016 uspořádal 
TJ Sokol Kojetín v sále Sokolovny 
Kojetín veřejnou přehlídku cvičení. 
Pod taktovkou Marka Štece, který 
celý program uváděl, se na pódiu 
vystřídalo osm cvičebních jednotek 
a přes sto dětí. Na úvod jste mohli 
zhlédnout ukázku cvičební hodiny 
starších žákyň pod vedením Len-
ky Plevové a Pavly Minaříkové, po 
nich následovalo veselé tancování 
usměvavých dětí z Hopíku a Lenky 

Popovské ve spolupráci s Tomáš-
kem Ptáčkem. Následovalo hbité 
cvičení předškoláků, ve kterém 
předvedli své dovednosti na nářadí 
spolu se svými cvičitelkami Libuší 
Bosákovou, Evou Horákovou a Len-
kou Poláchovou. Pak následovala 
ukázka cvičební hodiny mladších 
žákyň na žíněnkách a kladině pod 
vedením Marie Prokešové, Zuzany 
Šubíkové a Lenky Plevové. Mlad-
ší žáci za doprovodu píšťalky ne-
ztráceli rytmus při přeskoku bedny 
a kozy za dopomocí Lenky Popov-

ské a Lenky Poláchové a při sko-
cích na trampolíně se nám před-
stavil Bronislav Bobiš a jeho starší 
žáci. Krásné zakončení nám připra-
vily mladší i starší žákyně se svými 
pódiovými skladbami plné nároč-
ných gymnastických prvků získané 
během celého školního roku.
Chtěli bychom poděkovat všem 
dětem za celoroční přípravu a rodi-
čům za spolupráci. 
Děkujeme za příjemnou atmosféru, 
kterou jste nám během vystoupení 
vytvořili.   Cvičitelé TJ Sokol Kojetín
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Sbor doborovolných hasičů Popůvky
Mladí hasiči z Popůvek 
a okolí opět první
Nastala doba, kdy se každoročně 
zahajují soutěže v hasičském spor-
tu. A stejně jako v loňském roce 
se i letošní první klání uskutečnilo 
dne 30. dubna 2016 v Popůvkách. 
Místní SDH hostil sedm družstev 
z okresu Přerov. 
Je třeba vyzdvihnout skutečnost, že 
mladí hasiči z Popůvek v obou ka-
tegoriích potvrzují svou roli favoritů, 
obsadili ve zmíněných kategoriích 
obě první místa, a pokračují tak 
v úspěšné a prospěšné zájmové 
aktivitě, která navazuje na úspěchy 
v minulé sezóně. V loňském roce 
se družstva totiž dostala až do celo-
státního kola v Hlinsku v Čechách, 
kde obsadili místo páté. Za úspěchy 
lze poděkovat samozřejmě dětem, 
ale bez obětavé práce vedoucích 
– Pavla Skácelíka a Adély Šim-
kové – by to jistě nešlo. Lze snad 

prozradit zajímavý malý detail: obě 
družstva se na soutěž poctivě při-
pravovala, ale „ostrý“ útok s vodou 
jsme letos viděli poprvé až při sou-
těži samotné. Výsledné časy mluví 
samy za sebe: mladší žáci 22:29, 
starší 16:93.
Výše zmíněnými výkony se druž-
stva nominovala do okresního kola, 
které se uskutečnilo v Lobodicích 
14. května 2016. I tady obě druž-
stva potvrdila, že patří k nejlepším 
a po získání dvou druhých míst po-

stupují na Přebor Moravské hasič-
ské jednoty v Brně, který se koná 
4. června 2016. Za zmínku stojí, 
že starší žáci dostali ještě pohár 
za nejrychlejší požární útok. V ka-
tegorii mladších žáků – jednotlivců 
obsadila Natálie Krejsová 1. mís-
to, Adam Toráč 3. místo a Matyáš 
Zatloukal se umístil na 4. příčce 
z 23 účastníků. Přejeme i v dalším 
soutěžení hodně úspěchů.

M. Matějček

TFA Popůvky 2016
(nejtvrdší hasič přežije)

Rok utekl jako voda a zase se ko-
nala soutěž o nejtvrdšího hasiče. 
V neděli 8. května 2016 se na hřišti 
v Popůvkách konal 6. ročník železné-
ho hasiče, na který si přijelo poměřit 
své síly sedm desítek soutěžících.
Tento ročník byl zařazen do LIGY 
TFA Moravské hasičské jednoty. 
Byla to druhá soutěž, kde si jednot-
livci mohli vybojovat cenné body do 
celkového hodnocení.
Soutěž slavnostně zahájil prezident 
Moravské hasičské jednoty Zdeněk 
Milan, který závodníkům popřál mno-
ho úspěchů. Soutěžící závodili ve 
čtyřech kategoriích: kategorie A muži 
do 35 let, kategorie B muži nad 35 let, 
kategorie C ženy. Závodníci těchto 
kategorií na sobě nesli výstroj hasi-
čů, kterou používají při zásazích. Její 
váha je cca dvacet kilogramů.
Každý musel zdolat fyzicky nároč-
nou trať, která se skládala z násle-
dujících úseků: po startu přeskok 
dvoumetrové bariéry, roztažení dvou 
proudů B do vzdálenosti šedesáti 
metrů, šedesát úderů v hamerboxu 
10 kg kladivem (třicet úderů do hor-
ní části a třicet do dolní), přenesení 
dvou závaží o hmotnosti 25 kg do 
vzdálenosti čtyřiceti metrů, přesunu-
tí 70 kilového závaží po 1,5 metrové 

kolejnici pomocí pětikilogramového 
kladiva, proskočení oknem 60x60 
cm, pronesení dvacetikilogramové-
ho závaží tunelem tam i zpět a na-
konec přenesení 70 kg figuríny na 
vzdálenost dvacet metrů. Celková 
délka trati měřila něco kolem 250 
metrů. Poslední kategorie D byly 
děti školkou a školou povinné do 
dvanácti let.
Každý soutěžící bojoval ze všech 
svých sil, ve snaze dosáhnout nej-
lepšího možného výsledku. Nej-
lepší výsledné časy byly velmi vy-
rovnané, ale bohužel první může 
být jenom jeden. V kategorii A vy-
hrál Martin Plšek z HZS OLK ÚO 
Přerov, v kategorii B Tomáš Máca 
z JSDH Brno - Slatiňany, v kategorii 
C Veronika Urbanová z SDH Stano-
vice. V kategorii D vyhrály všech-
ny děti, protože celou trať zvládly 
s nejlepšími výsledky.

Pro obtížnou a fyzickou náročnost 
tratě bohužel ne všichni soutěžící 
závod úspěšně dokončili, ale i přesto 
jim patří obdiv za odhodlání a účast. 
Závěrem bych chtěl poděkovat 
sponzorům za věcné dary a rovněž 
těm, kteří se podíleli na organizaci 
soutěže. Děkuji všem soutěžícím za 
účast a doufám, že se opět všichni 
sejdeme za rok na TFA Popůvky 
u dalšího ročníku Železného hasiče.

David Šimek SDH Popůvky
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Kojetínské koupaliště v roce 2016



6/16 Kojetínský zpravodaj

35

Inzerce
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UPOZORNĚNí
Zubní ordinace

MUDr. Jaroslavy Noskové
oznamuje

změnu telefonního čísla
na

 608 764 593

Inzerce

NA FACEBOOK

SLeDUJTe
 AKTUáLNí DĚNí 
Ve MĚSTe NA:

www.kojetin.cz

DISKUZe, NáMĚTY 
A PODNĚTY NA 

FACeBOOKOVSKÝCH 
STRáNKáCH:

kOjetínské nOvOty

KULTURNí
NOVINKY A AKCe

(MěKS, knihovna, VIC, 
muzeum) NA:

www.mekskojetin.cz
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Vzpomínky

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 24. června 2016 uplyne 30 let od úmrtí mého manžela

 pana Miroslava Nesvadby
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají manželka Miroslava, syn Marek a dcera Martina s rodinami

Dne 6. června 2016 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí

paní Marie Brázdilové

Vzpomínají syn Miroslav, vnučka s rodinou,
sestry Jindra a Libuše a přátelé

Dne 8. června vzpomínáme úmrtí

paní Věry Kubíkové

S láskou vzpomínají maminka, děti Filip a Vendula
a sestra Dáša s rodinou

Dne 1. června 2016 by oslavil 80. narozeniny

pan Antonín Coufalík 
Dne 3. června 2016 by oslavil 50. narozeniny

pan Lubomír Coufalík
S láskou stále vzpomíná maminka a manželka Marie, syn a bratr Antonín

a rodina Ošťádalova, Kusákova a Janečkova 

Dne 25. června 2016 by se dožila 90 let naše maminka, babička, prababička

 paní Vlasta Hrňová

S láskou stále vzpomínají dcera Vlasta a syn Stanislav s rodinami

Upozornění
INFORMAČNí KANCeLáŘ

VZDĚLáVACíHO A INFORMAČNíHO CeNTRA
BUDe V LeTNíCH MĚSíCíCH

ČeRVeN, ČeRVeNeC A SRPeN
OTeVŘeNA V SOBOTU I V NeDĚLI!

PROVOZNí DOBA:
pondělí - pátek 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin

sobota a neděle 10 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin
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V sobotu 21. května 2016 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

František Urbánek

                                                                 Blahopřejeme!                                         Foto: J. Večeřová

Jakub Svozil Klára Florová

Matyáš Chovanec Mikuláš Mezník Kateřina Vybíralová

Vítání občánků

Soňa Vysloužilová Michaela Šťastníková Filip Štefan

Vzpomínky

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne  9. května 2016 by se dožil 86 let
a 1. června 2016 uplynou tři roky, co nás navždy opustil

pan Jaroslav Zapletal (Károš)

S láskou vzpomínají manželka Marie a děti Jaroslav,
Marie a Naďa s rodinami, vnoučata, pravnoučata,

ostatní příbuzenstvo, sousedi a kamarádi.


