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Kojetínské kulturní léto 2016
S příchodem prázdnin a letních měsíců pro vás připravilo Městské kulturní středisko Kojetín již tradičně bohatý program. Letos obohatilo zaběhnuté akce o několik
novinek a souhrnně je nazvalo jako Kojetínské kulturní
léto. Přesto, že některé z nich proběhly již v červnu, větší
část programu je pro vás připravena v průběhu července
a srpna. A oč se vlastně jedná? Největší novinkou pro
zájemce o kulturní akce je bezpochyby úspěšná realizace dlouho plánovaného letního kina. Během prázdnin
budou mít návštěvníci možnost zhlédnout celkem sedm
filmů, z toho pět určených pro dospělého diváka a dva
pro děti. Podrobný seznam všech promítaných filmů si
můžete nalistovat uvnitř tohoto čísla. Velké poděkování
v tomto případě patří Ladislavu Polákovi, který obětoval
mnoho svého volného času a poskytl nezbytnou techniku pro promítání.
Další akcí pořádanou Městským kulturním střediskem
Kojetín je Kojetínské hudební léto. V předchozích letech tato „přehlídka“ hudebních uskupení navazovala na
Kojetínské hody a probíhala v jednom týdnu. V letošním
roce jsme se rozhodli onen týden hudby rozprostřít během průběhu celého léta. Přesto, že se nám tři skupiny
představily již v červnu, a to konkrétně 8. června 2016
Základní umělecká škola Kojetín a následně 22. června 2016 dvě kapely - The Endorians a Arrhythmia, další
vás na kojetínském náměstí již brzy čekají. Ve středu
13. července 2016 vystoupí pěvecký soubor Cantas pracující při MěKS Kojetín společně s hodonínskou country
kapelou Countrio. Ve středu 27. července 2016 stráví
příjemné pozdní odpoledne milovníci dechové hudby ve
společnosti kapely Morkovčanka. Hudební léto završí
v pátek 26. srpna 2016 rockový večer, jehož přesný program bude v nejbližší době doplněn.
Jednou z největších akcí, která se v našem městě v průběhu roku koná, jsou bezesporu Kojetínské hody. Letošní termín slavností připadá na 12. - 14. srpna 2016.
V pátek se na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra Kojetín uskuteční již čtvrtý ročník Kojetínské kytary,
na které vystoupí úspěšní kojetínští umělci. V sobotu
13. srpna se v Sokolovně setkají milovníci hry na harmoniku. Hlavní program nedělního dne bude tradičně
probíhat na Masarykově náměstí. Během dopoledne se
uskuteční Ječmínkova jízda králů za doprovodu dechové hudby Hanačka z Břestu, která se později představí

v samostatném programu, starosta města předá hodové právo a vystoupí několik národopisných souborů se
svými pásmy. V odpoledních hodinách proběhne soutěž
v pojídání „pukačů“ a program završí vystoupení hned
třech hudebních skupin - Ponožky pana Semtamťuka,
Penzistor a Jelen. Zároveň od 14. hodiny bude na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra k tanci a poslechu hrát cimbálová muzika Dubina.
Od 11. června 2016 je otevřena výstava obrazů z depozitáře kojetínského muzea s názvem Obrazy s příběhem,
jejímž autorem je Milan Zahradník. Tuto výstava vystřídá
výstava ukázek práce tvůrčí skupiny Signál 64 pracující
pod MěKS Kojetín, jejíž slavnostní vernisáž proběhne
v pátek 12. srpna 2016. Jako překvapení letošních hodů
chystáme expozici s názvem Hrůzostrašné sklepení
v prostorách pod budovou VIC na Masarykově náměstí. Doufáme, že tato expozice zatraktivní turistický ruch
v našem městě a bude k potěše jak malým, tak i dospělým návštěvníkům. Tuto populárně-naučnou atrakci plánujeme postupně doplňovat a bude příchozím přístupná
po celý rok.
Sledujte aktuální dění na stránkách Městského kulturního střediska Kojetín - www.mekskojetin.cz a na facebookových stránkách.
-jakšír-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 38. schůzi dne 8. června 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč,
tj. 50 % předpokládaných nákladů,
na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín ochrannými prostředky dle specifikace uvedené ve smlouvě, od poskytovatele
dotace Olomouckého kraje za podmínek stanovených ve smlouvě,
- schválila spolufinancování dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín ochrannými
prostředky dle specifikace uvedené
ve smlouvě, ve výši min. 50% předpokládaných nákladů z vlastních
prostředků města Kojetína zahrnutých v rozpočtu na rok 2016,
- schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč
žadateli KAPPA-HELP o. s., Přerov
na částečné financování činnosti
Poradenského centra pro problémy

se závislostmi a terénní program
pro osoby ohrožené drogovou závislostí, za podmínek stanovených
ve smlouvě,
- schválila rozpočtové opatření
č. 8/2016, kterým se zapojují do
rozpočtu:
nové příjmy ve výši 85,00 tis. Kč
nové výdaje ve výši 85,00 tis. Kč,
- schválila poskytnutí souhlasu
Města Kojetína jako vlastníka nemovitých a movitých věcí v areálu letního koupaliště v Kojetíně
nájemci - Technis Kojetín spol.
s r.o. s podnájmem části areálu letního koupaliště tzv. „Beach zóny“
o výměře 2.686 m2, spolku SK Kojetín 2016, z. s., za účelem výkonu
sportovní činnosti, s účinností od
1. 6. 2016.
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 304,

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 318 m2 jehož součástí je stavba, budova s č. p. 62, rodinný dům
a pozemku parc. č. 305, zahrada
o výměře 176 m2, vše ve vlastnictví Města Kojetína v katastrálním
území Kovalovice u Kojetína, zájemci o koupi, za min. kupní cenu
600.000 Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem
spojených kupujícím – v tom právní
služby, správní poplatek při vkladu
práva do KN a daně z nabytí nemovitosti,
- nesouhlasila se zapojením Města Kojetína k výzvě Úřadu vlády
České republiky, Odboru pro sociální začleňování, ke spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování v procesu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
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Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 12. zasedání dne 28. června 2016
zabývalo těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo rozpočtové opatření nem v roce 2015 ze dne 1. 6. 2016, ru dobrovolných hasičů Popůvky“
č. 10/2016, kterým se zapojují do - vzalo na vědomí zápis č. 2/2016 ze dne 29. 5. 2016
– kontrolního výboru, o provedené - vzalo na vědomí zápis ze zaserozpočtu:
nové příjmy ve výši 6 030,40 tis. Kč kontrole „Kontrola činnosti Osadní- dání finančního výboru ZM ze dne
Jiří Šírek
nové výdaje ve výši 6 030,40 tis. Kč, ho výboru Popůvky a Jednotky sbo- 15. 6. 2016.
- schválilo přijetí daru pozemku,
a to ideální poloviny parc. č. 7019,
zahrada o výměře 186 m2 a pozemku id půl parc. č. 7211 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 599 m2,
z vlastnictví p. Angely Caveness
Weisskopf, bytem Battery Lane,
Spojené státy americké do vlastnictví Města Kojetína a schválilo uzavření darovací smlouvy,
- schválilo umístění pamětní desky rodině Weisskopfových na místě
bývalého domu č. p. 9 v ulici Příční,
- schválilo dodatek č. 8 zřizovací
listiny Městského kulturního střediska Kojetín,
- vzalo na vědomí výroční zprávu
společnosti TECHNIS Kojetín spol.
s r. o. za rok 2015,
- vzalo na vědomí vyhodnocení
topné sezóny za rok 2015,
- vzalo na vědomí zápis č. 1/2016
– kontrolního výboru, o provedené
kontrole „Následná veřejnosprávní
kontrola vyúčtování peněžitých dotací, poskytnutých Městem Kojetí-
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Ve zkratce
● Během pár uplynulých týdnů jsem
měl možnost se potkávat s žáky
a mladými lidmi z Kojetína o něco
častěji, než obvykle. Ať už to byly
děti, které mě navštívily v rámci
aktivit Městské knihovny MěKS
Kojetín, studenti kojetínského gymnázia, kterým jsem předával maturitní vysvědčení, úspěšní kojetínští volejbalisté – mistři republiky
v žácích, se kterými jsem byl přijat
vedením Olomouckého kraje, nejúspěšnější žáci všech našich škol
a nakonec přijetí žáků naší mateřské školy, kteří se chystají na svou
povinnou školní docházku. S řadou
z nich jsem pak měl možnost dlou-

ze či krátce pobesedovat v rámci
návštěvy radnice.
Ať už to byli nejmenší školáci, nadějní sportovci, nebo maturanti,
chystající se na další životní etapu, všichni na mě udělali velmi
dobrý dojem. Nejen znalostí Kojetína, jeho současnosti, problémů
i pozitiv, ale i zájmem něco řešit
a dozvědět se. O každé generaci
– i o té mých rodičů a mojí, se říkalo, že je horší, než ta předchozí.
Nemám ten pocit. Myslím, že můžeme být na většinu našich mladých lidí hrdi a popřát jim jak pěkné prázdniny, tak dobré roky, které
jsou před nimi.

● Olomoucký kraj každoročně vyhodnocuje třídění odpadů v městech na území kraje. Naše město
patří tradičně k vzorným třídičům
a obsazuje horní příčky v jednotlivých kategoriích.
Tentokrát jsme byli nejlepší ve
sběru elektroodpadu, za což jsme
obdrželi nejen uznání Olomouckého kraje, ale i šek na částku
20 tisíc korun. Díky za to patří
nejen dobře fungujícímu systému
sběru a třídění odpadu v Kojetíně,
ale hlavně všem občanům, kteří
třídí odpad.
Jiří Šírek

Výběrové řízení
Město Kojetín
Tajemník Městského úřadu Kojetín vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

Investiční technik, správce budov

na odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Kojetín
Bližší informace na http://www.kojetin.cz/cs/desk/default/815

Došlo do redakce
Školní jídelna
je fakt dobrá
Není to tak dávno, kdy naše školní jídelna zabodovala v celostátní
soutěži školních jídelen a umístila se na výborném druhém místě. Proto ředitelka ŠJ pozvala ve
středu 15. června 2016 od 14 do
17 hodin všechny, kteří si chtěli
ověřit, že se dá vařit chutně, zdravě
a kvalitně, na Den otevřených dveří
aneb gastronomickou ochutnávku.
Doby, kdy se ve školních jídelnách
vařilo tuctově, jídelníček se takřka
neměnil a jídla se dala odhadnout
často jen podle názvu, jsou naštěstí pryč. Bohužel v době nedávné
ještě naše školní jídelna zažila nešťastný experiment, kdy se počet
strávníků rapidně zmenšil. Nebyla
to dobrá volba dát na místo ředitele neschopného člověka, který se
na degradaci úrovně školní jídelny
výrazně podepsal.
O to záslužnější je úsilí kolektivu
školní jídelny pod vedením ředitel-

ky Hany Rohové, které bylo oceněno na celostátní úrovni.
Tak co se změnilo tak zásadně?
Zejména je to rozmanitost nabízených jídel z kvalitních surovin
podle zdravé potravinové pyramidy, kde základem je ovoce
a zelenina, hodně ryb a drůbeže,
netradiční přílohy. Také celkem
osm jídel na jídelníčku ochutnávky bylo ukázkou pestrého a chutného jídelníčku. Přiznám se, že
ze svých školních let si z nich pamatuji buchtičky s krémem (dříve
podle babiček se šodó) a rajskou
omáčku, které jsou i dnes oblíbenými jídly. To, co se nyní vaří v naší
školní jídelně, jsme tehdy neměli
možnost ochutnat. Posuďte sami,
např. losos a treska na bylinách,
bulgureto, kuskusové zeleninové
rizoto, zeleninový salát se šunkou
a tofu, špecle se špenátem a krůtím
masem, krůtí nudličky na bazalce
s barevnou rýží a polévky - dýňový
krém či zahradnická polévka jsou
toho důkazem. Těžko bylo uvést
v anketním lístku, co víc chutnalo,

když to bylo vše tak perfektně uvařené. No a také čtyři druhy pomazánek, které školní jídelna připravuje pro naše nejmenší strávníky
z MŠ (bodovaly - drožďová, švédská, s hradišťankou či hrachová)
byly tak dobré, že přímo vyzývaly
k opakované ochutnávce. Jako
dezert na závěr chrupinky nebo
pribinka s ovocem plně uspokojily
chuťové pohárky. Kdo se chtěl dozvědět o vaření více, měl možnost
nahlédnout i do samotné kuchyně.
Pro žáky školou povinné a pedagogy je radost chodit do takové jídelny. Pro ty, kteří školní věk
mají za sebou je připravena velmi
útulná klidná jídelna pro „starší
a pokročilé“, kde jim v nekuřáckém
prostředí bude zaručeně chutnat,
případně je zajištěna i rozvážka
do domu.
K tomu připočtěme pozorný personál a vedení - zkrátka školní jídelna se ubírá tím správným směrem,
který dokáží nároční strávníci každého věku ocenit.
Jaroslav Bělka
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Den otevřených dveří
v Agro-družstvu Morava
Více než tři stovky dětí z mateřských a základních škol navštívily
v pátek 10. června 2016 kojetínskou farmu Agro-družstvo Morava.
Zaměstnanci jim přiblížili obor zemědělství prostřednictvím naučně
informativního programu přímo na
půdě moderní zemědělské firmy.

Česká stopa v Kanadě
V Kojetínském zpravodaji č.10/2015
ve sloupku „Ve zkratce“ informuje
Jiří Šírek o článku „Nejlepší pivo
v Kanadě“, který objevil v časopise
Hotel a restaurant. Toto pivo (Parní
píšťalu) vaří český sládek, kojetínský rodák Marek Mikunda, již deset
let.
O Marku Mikundovi se můžeme také dočíst v týdeníku EURO
v příspěvku Jana Novotného „Český sládek Marek Mikunda proslavil
pivovar v Torontu. Jeho kanadskou
plzeň pije celé město“. Autor nás
seznamuje s životními osudy Marka Mikundy ještě před tím, než se
dostal do Kanady. Po ukončení vysokoškolských studii a praxi v pivovarech v Plzni a Karlových Varech
se vydal na zkušenou do světa, byl
v pivovarech v Rusku a v Brazílii.
Hlavní část uveřejněného rozhovoru tvoří období, kdy Marek Mikunda
působil v kanadském Torontu. Díky

Setkání se zajímavým
člověkem z Vídně
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Dne 25. února 2016 se konalo
v Kojetíně „příjemné domácí muzicírování“, na kterém na housle hrál
Jan Duda, bývalý člen Moravské
filharmonie Olomouc, na harmoniku hrál Václav Nosek, na foukací

Děti z Kojetína i okolních vesnic se
tak mohly například dozvědět, že
právě Agro-družstvo vytápí teplem
místní sídliště Sever, které vyprodukuje vlastní bioplynová stanice,
nebo že vepřové maso, které rodiče kupují v prodejnách Makovec
a. s., může být právě z Agro-družstva.
Na farmě byla připravena naučná
stanoviště, na kterých děti poznávaly hospodářské plodiny a jejich

výsledné produkty, prohlédly si
zemědělskou techniku a seznámily se s nejrůznějšími zemědělskými činnostmi. Dozvěděly se něco
o hospodářských zvířatech, které si
zároveň mohly i pohladit.
Den plný zážitků, kvízů a nových
zkušeností doplnil Dům dětí a mládeže Kojetín, který připravil soutěže
se zemědělskou tematikou.

svému úsilí, vytrvalosti, snaze a za
pomoci dobrých přátel byl pozván
k pohovoru v největším kanadském
pivovaru Labatt. Pohovor proběhl
úspěšně a Marek Mikunda byl přijat. Během několika měsíců se stal
vedoucím spilky - kvasného oddělení. Avšak ani zde nezůstal natrvalo. Netajil se svou nechutí k velkým
pivovarům a tím, že dává přednost
těm pivovarům malým. Po několika
pokusech vařit pivo v jiných místech se vrátil zpět do Toronta, do
míst pod známou věž CN Tower.
Zde na místě bývalých železničních
opraven vznikl nový pivovar. Jednu
polovinu kruhové cihlové železniční
točny zabírá pivovar, druhou část
železniční muzeum.
Pivovar se proslavil po celém městě. Výbornou torontskou dvanáctku
Steam Whistle (Parní píšťala) vaří
Marek Mikunda již deset let. V Torontu se dostane skoro v každé
hospodě. V Kanadě získala několik
cen.

Marek Mikunda se nyní připravuje
na odjezd domů. Po více než patnácti letech se v létě tohoto roku
rád vrátí do své vlasti – České republiky a především na Moravu.
Jak píše autor rozhovoru Jan Novotný: „V kanadském pivovarnictví
zanechává Marek Mikunda jasnou
stopu.“
(Podle: Jan Novotný: „Od píšťaly
zdraví brewmaster. Český sládek
Marek Mikunda proslavil pivovar
v Torontu. Jeho kanadskou plzeň
pije celé město. Týdeník EURO,
29. 3. 2016).
řez

harmoniku Aleš Masařík (osmiletý
vnuk Václava Noska). Své nástroje při koncertování představil mistr
Herbert Schweng z Vídně. „Muzicírování“ se konalo v bytě Václava
Noska. Program byl doslova mezinárodní. Pan Schweng zná řadu
českých písní, hovoří třemi jazyky,
dokonce i rusky, tak zazněly sklad-

by a písně české, německé, slovenské i ruské.
Kdo to tedy je Herbert Schweng
(79 let)? V rakouském tisku bývá
nazýván „Mister Mundharmonika
– Mistr foukací harmoniky“. Jedná
se o muzikanta a vynálezce, jehož
vynález, největší foukací harmonika na světě, byl v roce 1996 za-

Agro-družstvo Morava
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psán v Guinnessově knize rekordů.
Jeho vlastnoručně zhotovená rekordní harmonika je 1,18 m dlouhá,

váží 3,76 kg, má 132 oktáv a 1054
hlasových jazýčků. Je vynálezcem
také první otočné „Štýrské foukací
harmoniky“.
Herbert Schweng je známý z televize, rozhlasu a z tisku. Se svými kuriozními foukacími harmonikami vystupuje na koncertech pro charitativní účely, při různých slavnostních
a společenských příležitostech.
K jednomu takovému koncertu ve
Vídni pozval také svého profesního
kolegu z České republiky, Václava
Noska.
Mistr Herbert Schweng pracoval
jako dílenský mistr oprav kolejových vozidel Hlavních dílen ve Floridsdorfu. S Václavem Noskem je
spojuje dlouholeté přátelství, které

vzniklo nejen na profesním základě, ale také ze společné záliby
v hudbě a ve zpěvu.
(Podle materiálů poskytnutých Václavem Noskem).
řez
foto: Václav Nosek

Junák - český skaut, Středisko 714.03 Kojetín, z.s.
Závody vlčat
a světlušek
I mladší skauti mají své soutěže
na republikové úrovni. V sobotu
4. června 2016 mělo možnost naše
středisko pořádat krajské kolo Závodu vlčat a světlušek. Sjelo se
dvacet vítězných družstev ze všech
koutů Olomouckého kraje, které
bojovaly o další postup do celostátního kola konaného v Novém Městě nad Metují. Téma závodů bylo
zasazeno do symbolického rámce:
„Život na Západě“. Děti prověřovaly
své schopnosti, které se naučily ve
skautských oddílech. Během asi tříkilometrové trasy plnily různé úkoly,
které jim kovbojové připravili. Střílely z luku i ze vzduchovky, řešily logické hlavolamy, zeměpisné úkoly,
dopravní předpisy, krizové situace,
vyhledávaly informace v jízdních
řádech, prověřovaly si manuální
zručnost hodem podkovou a u Dr.
Quinnové musely ošetřit zraněnou
Colleen, která spadla z koně.

Závody byly slavnostně ukončeny vyhlášením výsledků a předáním cen vítězným týmům, kterými
se staly hlídka světlušek Včelky ze střediska Slunce Jeseník
a hlídka vlčat Medvědi ze středis-

ka Šíp Loštice.
Skauti děkují za podporu zastupitelům města Kojetín, a také všem
organizátorům, kteří se dobrovolně
na akci podíleli.
Eva Takačová – vedoucí oddílu
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 7. díl
Taneční orchestr
Osvětové besedy
v Kojetíně „Alfa“

- 1962 až ~1971
Vedoucí: Rudolf Svoboda.
(Poznámka: Orchestr vznikl zmenšením Tanečního orchestru Rudého koutku Severomoravských mlýnů Kojetín, v jehož stylu i pokračoval s použitím zděděného notového
repertoáru, rozšířeného o vynikající
aranžmá Milana Juřeny a později
i Zdeňka Kucharčíka.
Orchestr hrával na zábavách a plesích v Kojetíně a jeho okolí, včetně

ooooo

“Alfa“ - pravidelné nedělní odpolední „čaje“ v sále Osvětové besedy
v Kojetíně (~1963)
vpředu zleva: R. Svoboda, J. Kotek
a M. Juřena (saxofony), L. Horák
(basa), vzadu zleva: I. Chalupa,
V. Dřímal a F. Nikodým (trumpety),
J. Gardavský (trombon), J. Rumplík
(bicí) a E. Hájek (piano).

“Alfa“ - dlouholetí spoluhráči
zleva: Milan Juřena (tenorsaxofon)
a Josef Kotek (altsaxofon).

6

velmi oblíbených nedělních „odpoledních čajů“ v sále Osvětové besedy, nebo v sále hotelu Pivovar
v Kojetíně, na kterých vznikly i první úspěšné produkce big-beatových
skladeb, ve zmenšené sestavě na
dvě kytary, elektrickou basu, saxofon, piano a bicí.
V roce 1970 se orchestr zmenšil na
skupinu o šesti hráčích a později,
po ukončení vystupování na tanečních zábavách, už jen hudebně doprovázel při operetách kojetínskou
divadelní soubor „Hanácká scéna“).
Obsazení: Emil Hájek, později
Bohuslav Sodomka (piano), Leo

Horák (basa a zpěv), Jiří Rumplík,
později Josef Bláha (bicí), František Nikodým, později i Jaroslav
Šikula (kytary), Rudolf Svoboda,
Josef Kotek, Milan Juřena, později
Ivan Veselý a Zdeněk Motal (saxofony), Vladimír Dřímal, Ivan Chalupa, František Nikodým, Oldřich
Dvořák, Václav Holub (trumpety),
Josef Gardavský, Zdeněk Kucharčík, později Leopold Pavelka
(trombon).
Zpěv: Věra Talašová (Štefková),
Marie Scholzová (Stoklásková),
Jana Slováková (Zapletalová), Hynek Dostál, Miloš Šídlo, Karel Zemánek j. h.
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 7. díl
„Alfa“ - pravidelné nedělní odpolední „čaje“ v sále hotelu Pivovar
v Kojetíně (~1964)
zleva: J. Rumplík (bicí), M. Juřena,
J. Kotek, R. Svoboda (saxofony),
vzadu: J. Gardavský (trombon).

„Alfa“ - pravidelné nedělní odpolední „čaje“ v sále hotelu Pivovar
v Kojetíně (~1964)
zleva: Vladimír Dřímal a František
Nikodým (trumpety), J. Gardavský
(trombon).

„Alfa“ - pravidelné nedělní odpolední „čaje“ v sále hotelu Pivovar
v Kojetíně (~1964)
zleva: Věra Talašová (zpěv), M. Juřena, J. Kotek a R. Svoboda (saxofony).
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 7. díl
“Alfa“ - pravidelné nedělní odpolední „čaje“ v sále hotelu Pivovar
v Kojetíně (~1964)
Věra Talašová a Leo Horák (dlouholetí spoluzpěváci).

ooooo

„Alfa“ - pravidelné nedělní odpolední „čaje“, opět v sále Osvětové
besedy v Kojetíně (~1965)
zleva: J. Kotek a R. Svoboda (saxofony), F. Nikodým, V. Dřímal
a O. Dvořák (trumpety).
Městské kulturní středisko Kojetín
počítá s vydáním brožované publikace, proto prosíme a vyzýváme
všechny pamětníky, hudebníky,
zpěváky, bývalé i současné kapely, aby sledovali na stránkách
zpravodaje pojednání o kojetínské hudbě a zpěvu a pokud by
poznali nám neznámé tváře nebo
právě jejich hudební počin zde nebyl obsažen, ať se, prosím, zkontaktují s MěKS Kojetín (kancelář
nám. Republiky 1033, telefon:
581 76 20 46, 774 001 405) pro
doplnění. Předem děkujeme!
Zaznamenal a zpracoval
František Nikodým

Upozornění
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ
VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA
BUDE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
ČERVENEC A SRPEN
OTEVŘENA V SOBOTU I V NEDĚLI!
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí - pátek 9.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
sobota a neděle 10.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
8
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Anketa
Studenti Gymnázia Kojetín oslovili několik občanů s následujícími dotazy:
1. Co se vám na létě nejvíc líbí?
2. Jak jste trávil/a prázdniny jako dítě?
3. Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka z letních prázdnin?
4. Pojedete letos někam na dovolenou?
Kristýna
Káňová (16)
1. Samozřejmě prázdniny
a to, že mám
více času na
různé aktivity,
které kvůli škole moc nestíhám.
2. Co si vzpomínám, tak jsem
prázdniny vždy trávila s rodinou na
dovolené u moře a zbytek prázdnin
asi taky s rodinou a kamarády.
3. Asi nejde vybrat jen jednu nejhezčí.
4. Zatím ještě nemám nic v plánu.
Ondřej Chrastina (12)
1. Že konečně můžu chodit na koupák,
a že jezdíme
na Slovensko.
2. Stejně, jako
teď.
Chození
ven, sportování.
3. Když jsem se naučil plavat a jeli
jsme pak s taťkou do Znojma s kamarády. Byli jsme v aquaparku, na
lodích a tak.
4. No, tak asi na to Slovensko, za
babičkou, sestřenkou, bratrancem
a tetou.

Eva Gregovská (49)
1. Miluji teplo, mám ráda lehké oblečení, ráda plavu, jezdím na kole
a chodím do přírody. Všechno kolem je voňavé. A nejlepší na tom
jsou dlouhé dny a krátké noci.
2. Prázdniny jsem trávila se sourozenci a bratranci u babičky. Jezdila
jsem na pionýrské tábory a s rodiči
na krátké dovolené.
3. Zážitků mám plno. Jednou jsme
hledali kamaráda, který se ztratil
v lese a přitom usnul ve stanu.
U babičky jsme vymýšleli různé
hry – na piráty, soutěže o nejhezčí
masku, bobříka odvahy... Ale nej-

Tamara
Lukáčková (17)
1.
Slunce.
A vlastně všechno. Vadí mi jen
má alergie a to,
že nemám kde
plavat.
2. Vždycky doma,
protože
bydlíme s rodinou na vesnici. Nikdy
jsme nejeli nikam daleko, jen menší
výlety nebo stanování. Hodně času
jsem trávila a trávím dodnes na
kole a na loukách.
3. Když jsme rybařili s mým tátou
a člun nám málem převrhnul sumec, který proplul kolem. O sumcích a o svém tátovi (našem dědovi)
nám pak táta sáhodlouze vyprávěl.
4. Možná do Maďarska, s místním
táborem, pokud se podaří seskupit
dost zájemců. Jinak, jak jsem řekla,
budu trávit své prázdniny doma na
vesnici.

Jiří Chrastina
(43)
1. Nejvíc se
mi samozřejmě líbí teplo
a slunce.
2.
Nejraději jsem trávil
prázdniny
u dědy na
domě, zahradě a hlavně pořád venku, pořád jsme blbli a vymýšlely hry
a hlouposti. A miloval jsem pionýrské tábory.
3. Nejoblíbenější vzpomínku mám
na letní tábor v Polsku ve vesnici
Radavnica, kde jsme byli ubytovaní
na zámku, spousta sportovních her,
chodili jsme na ryby a na hřiby, vyhrál jsem tam táborovou lyru, našel
největší hřib a vyhrál soutěž v hodu
do dálky.
4. Letos bych chtěl jet na dovolenou
na vodu sjíždět Vltavu, tak snad to
vyjde.

Eliška Straková (17)
1. Nejvíc se mi
líbí odpočinek,
klid od všeho
a užívání si sluníčka.
2.
Nejčastěji
venku s kamarády, také jsme
hodně jezdili na výlety a někdy
k moři.
3. To se asi nedá říct, protože mám
spoustu oblíbených, ale mám hodně ráda vzpomínky z tábora a z výletů s přáteli.
4. Letos mám v plánu vodácký týden na Otavě, tábor a nějaké spontánní výlety.

Tereza Hermanová (17)
1. To, že mám
čas na cestování a odpočinek, můžu se
věnovat svým
zájmům a příroda
krásně
kvete a voní.
2. Jako dítě jsem ráda chodila po
polích a na zahradu, na koupaliště
a v srpnu vždy na Hostýnek.
3. Nemám nejhezčí vzpomínku,
každé prázdniny byly nezapomenutelné už jen proto, že jsem byla
s lidmi, kteří jsou mi blízcí.
4. Určitě ano, minimálně na kole
po okolí, na chatu na Rusavu a pokud se všechno podaří, tak kousek
prázdnin strávím i na Ukrajině.

krásnější zážitek byl, když jsem uviděla poprvé moře.
4. Chtěla bych navštívit jižní Čechy,
Belianské Tatry a polský Krakov, ale
záleží na pracovní vytíženosti.

Ptaly se
Kateřina Gregovská
a Timea Chrastinová
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního
roku v MŠ Kojetín

10

Školní rok se nachýlil ke konci
a před námi jsou vytoužené prázdniny a léto. Jaký byl ale závěr školního roku u nás ve škole?
Hned zkraje měsíce jsme oslavili Den dětí všichni dohromady na
školní zahradě MŠ Hanusíkova ul.,
kde nás navštívili sokolníci z Karviné. Předvedli nám ukázku výcviku
dravců. Pro děti to byl zcela nový
zážitek, dravce viděly zblízka, dozvěděly se spoustu nových informací a na závěr si je mohly i pohladit.
V úterý 7. června 2016 se děti ze
třídy „Pastelek“ vydaly na delší vycházku do polí. Do baťůžku jsme
si přibalili pití a pláštěnky, kdyby
náhodou pršelo. Cestou jsme plnili
různé úkoly a dokonce jsme našli
i poklad.
Ve čtvrtek 9. června 2016 navštívily odpoledne nejstarší děti z obou
MŠ Školní jídelnu Kojetín, kde měly
možnost prohlédnout si prostory jídelny i kuchyně a posvačit odpolední svačinku. Vyzkoušely si, jaké to
bude, až budou jídelnu navštěvovat
coby budoucí školáci. Na závěr každý dostal od zaměstnanců jídelny
„zmrzlinový pohár“. Děkujeme a těšíme se, že nám od září bude chutnat jako v tento den!

V pátek 10. června 2016 nás čekala návštěva farmy Agrodružstva
Morava v Kojetíně. Děti chodily po
stanovištích, rozpoznávaly zemědělské plodiny, byly seznámeny se
zemědělskou technikou, měly možnost se seznámit v ohradě se selátky, telátkem a s jeho maminkou
krávou. V průběhu akce bylo dětem
nabídnuto malé občerstvení a na
závěr každé dítě obdrželo reklamní dáreček. Děkujeme za pozvání
a tak zdařilou akci.
Týdenní téma „Království pohádek“
uzavřela třída „Koťátek“ v pátek
10. června 2016 setkáním pohádkových bytostí. Děti převlečené
za pohádkové postavy se přivítaly
svou oblíbenou písní, představily se
a pak si společně zatančily. Slavnost po odstrojení pokračovala na
školní zahradě, kde děti vyslechly
pohádku, kterou i výtvarně ztvárnily. Na závěr je čekalo sladké občerstvení v podobě jahod. Děkujeme
rodičům za pomoc při této akci.
V pondělí 13. června 2016 budoucí
prvňáčci ze třídy „Sluníček“, „Pastelek“ a „Rybiček“ navštívili ZŠ nám.
Míru. Děti se byly podívat v prvních
třídách, kde jim současní prvňáčci ukázali, co se za celý školní rok
naučili. Dokonce jsme si mohli sednout i do lavic, abychom si vyzkoušeli, co nás příští rok čeká. Společně s prvňáčky jsme si zarecitovali

básničku „Abeceda“. Ve škole se
nám moc líbilo.
V pátek 17. června 2016 proběhlo
v obřadní síni města Kojetína již
tradiční slavnostní rozloučení s dětmi, které od září zasednou do lavic
v prvních třídách základních škol.
S dětmi se rozloučili starosta města, ředitelka školy i třídní učitelky.
Každý budoucí prvňáček si odnesl
malý dáreček, pamětní list a šerpu
přes rameno „předškolák 2016“.
V závěru měsíce června ještě třída „Srdíček“ a „Koťátek“ navštívila
dětské oddělení v Městské knihovně MěKS Kojetín. Děti přivítala
a připraveným programem provázela Iva Kusáková.
Měly možnost se seznámit s prostředím knihovny, byly seznámeny
s dětskými autory a knihami plných
pohádek a básniček. Děti si vyslechly krátké příběhy, mohly se zapojit do příběhu. Napodobovaly hla-

Návštěva Agro-družstva Morava

Návštěva Agro-družstva Morava

Návštěva Agro-družstva Morava

Návštěva Školní jídelny Kojetín

Návštěva Školní jídelny Kojetín

Ukázka dravců u školy

Turnaj ve sportovní hale
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sy zvířat, vyzkoušely si jednoduché
hádanky a rýmy. Návštěva knihovny děti velmi zaujala a pracovnice
knihovny děti pozvala, aby přišly
s rodiči na „Prázdninové čtení“, každou středu od deseti hodin.

Pastelky

Motýlci ve třídě Rybiček
Díky sponzorskému daru mohly děti
ze třídy Rybiček zažít netradiční
zážitek. Třídní učitelky jim pořídily
motýlí zahrádku včetně pěti housenek babočky bodlákové. Housenky
byly velmi malé, ale rostly ze dne
na den. Děti tak mohly každým
dnem pozorovat, jak rostou a vyvíjí
se. Čtvrtý den začala velmi zajímavá podívaná, přeměna housenek
v kukly. Děti proměnu sledovaly
s napětím a nemohly se dočkat,
kdy už budou motýlci na světe. Proměna v motýly trvala několik dnů,
proto bylo očekávání dětí ještě větší. Sedmý den se začali postupně

Na závěr nezbývá, než popřát všem
slunečné a bezstarostné prázdniny,
poděkovat všem zaměstnancům
MŠ Kojetín za každodenní náročnou práci s dětmi a současně také
poděkovat všem partnerům za spo-

Rybičky

lupráci v uplynulém školním roce.
Rodiče dětí odcházejících do ZŠ si
mohou objednat fotografie ze slavnostního rozloučení na radnici ve
fotoateliéru Jany Večeřové.
vedení MŠ

Sluníčka

líhnout všichni motýli. Děti jim trhaly
čerstvé květiny a krmily je předem
připraveným nektarem. Po dvou
dnech pozorování byli motýli vypuštěni do přírody...
Touto netradiční formou jsme mohli
sledovat jeden ze zázraků přírody.

Základní škola nám. Míru Kojetín
Soutěž mladých
zdravotníků
Krásnou
slunečnou
sobotu
4. června 2016 prožilo pět žáků
naší školy v ostravské zoologické zahradě na Regionálním kole
soutěže mladých zdravotníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kam se děti dostaly díky
prvnímu místu v okresním kole
v Přerově.
Zde se utkalo ve svých znalostech
deset jednotek z prvního a deset
jednotek z druhého stupně. Po celé
ZOO bylo rozmístěno celkem šest
stanovišť. Děti přepravovaly zraněné, zvládly obvazovou techniku,
improvizovaný i standardní způsob
ošetřování. Nejvíce nás ale pře-

kvapily nečekané situace: hysterická maminka zraněného chlapce,
chlapec pořezaný motorovou pilou
s opravdu důvěryhodným namaskováním nebo dívka, kterou uštkl
had, navíc s kamarádkou v šoku.
Naši žáci se ale ničeho nezalekli
a reagovali možná mnohem lépe,
než leckterý dospělý. Tímto děkuji za pomoc při přípravě hasičům
z HZS Kojetín.
Během přestávek mezi stanovišti
jsme měli možnost prohlédnout si
opravdu krásnou ostravskou zoologickou zahradu.
Asi kolem půl čtvrté se všech dvacet družstev sešlo na motýlí louce,
kde se uskutečnilo vyhlášení. Naše
družstvo bylo na zdejší soutěži úplně poprvé, proto jsme tak krásné
umístění nečekali.

Dětem velice děkuji za vybojované
neuvěřitelné 3. místo. Nabrali jsme
nové zkušenosti, obhlédli, jak se to
dělá jinde, a doufám, že příští rok to
bude alespoň tak skvělé, jako letos.
Lucie Krejsová
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Pobyt v přírodě
u Vizovic
Ve dnech 6. – 10. června 2016 se
žáci pátých tříd ZŠ náměstí Míru
zúčastnili pobytu v přírodě nedaleko města Vizovic. Ubytováni byli na
chatě Revika. Počasí bylo po celou
dobu naprosto luxusní. Sluníčko
hřálo, déšť se po celou dobu tomuto místu vyhýbal, takže si všichni
užívali krásné přírody Vizovických
vrchů plnými doušky. Žáci navštívili
i nedaleké město Vizovice, kde si
mohli prohlédnout provoz v místní
soukromé sklárně, vyzkoušeli si výrobu vizovického pečiva v Halově
pekárně a ochutnali čokoládové výrobky v místní Zámecké cukrárně.
Dokonce navštívili i místní kozí farmu, ochutnali domácí kozí sýr i kozí
mléko. Na dvou hřištích mohli hrát
vybíjenou, přehazovanou, fotbal
i ringo. Zkusili své dovednosti na
minigolfovém hřišti a při noční hře
se pohybovali v tmavém lese, kde
prý dokonce někteří zahlédli pohádkovou babku s dědkem. Poslední

večer byl neodmyslitelně spjatý
s opékáním špekáčků u vlastnoručně vytvořeného táboráku. Za doprovodu kytary si všichni společně
zazpívali a pomalu se připravovali
na návrat domů.
A jak viděly školu v přírodě děti samotné?
„Na Revice jsme měli túry, branný
závod, stavěli jsme domečky, vyráběli jsme si deníčky, trička a cedulky na dveře, bylo promítání.“
„Ve středu dopoledne jsme šli do
Vizovic, kde jsme šli do sklárny,
pekárny, čokoládovny. Ve sklárně
bylo horko. V pekárně jsme si mohli
vyrobit vlastní pečivo, které se nedalo jíst, ale v čokoládovně to bylo

nejlepší, tam jsem si koupila lžičky
z čokolády.“
„U táboráku jsme s kamarádem
brali z hromady klacky a házeli je
do ohně, hra spočívala v tom, že
každý klacek byla jedna záporná
postava z dějin.“
„Strašně se mi tam líbilo a velice
mě překvapila spolupráce v naší třídě. (…) Potom byl moc dobře udělán program.“
„Nikdy nebyla nuda“
„Podle mě to byla nejlepší ŠVP, kde
jsme zatím byli a rozhodně bych
tam jela znovu.“
Marta Horáková, třídní učitelka
5.A, žáci 5.A, 5.B ZŠ nám. Míru

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Ke startu – pozor
– připravit se – teď!
Tímto zvoláním byl odstartován
3. června 2016 zcela první maraton
na hřišti naší ZŠ Sv. Čecha v Kojetíně. Žáci I. stupně, včetně předškolního ročníku, absolvovali deset
disciplín a závěrečnou sportovní
soutěží byl právě maraton.
Vybaveni sportovním oděvem, velkou svačinkou a dobrou náladou
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jsme všichni vyhlíželi k nebi, zda
nám počasí bude přát. V devět hodin byly odstartovány naše školní
Olympijské hry v těchto dovednostech: hod na cíl, do dálky a na koš,
přeskok přes lavičku, skok do dálky
z místa, trefa do branky florbalovým
míčem, běh mezi kužely, skákat panáka, chůze s míčkem na raketě,
přeskok přes švihadlo.
Na závěr her byl zařazen maraton.
Děti se seřadily jako správní běžci
a po odstartování se všechna čísla

dala do pohybu. Běhalo se kolem
celého hřiště, kdy postupně, ač
velmi neradi, odpadávali jednotliví
soutěžící, až zůstali vítězové. Ano,
čtete správně. Dva vítězové našeho školního maratonu si vybojovali
1. místo v kategorii 3. - 5. ročník,
jmenovitě Lukáš Matta a Justin
Čuri.
V kategorii 0. - 2. ročník zvítězila běžkyně Monika Čipčalová
z přípravného ročníku.
Všichni si zaslouží pochvalu pod
známým rčením: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“
vedení školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Exkurze do Prahy
Již tradiční součástí výletů a exkurzí
pořádaných naší školou je i exkurze
do Prahy. 2. června 2016 nadešel
dlouho očekávaný den a my jsme
se sešli po šesté hodině ráno na
nádraží, odkud jsme před půl sedmou vlakem vyjeli. Cestu jsme si
užili, jelikož jsme v Přerově přesedli
na vlak vyšší kvality, v němž nechyběla žádná z vymožeností moderní
doby, nejvíce jsme ocenili wifi.
V Praze jsme metrem dojeli k Vald-

Tvůrčí dílna Romano
suno
V pátek 10. června 2016 naši školu navštívily školitelky ze soutěže
Romano suno (Romský sen). To je
literární a výtvarná soutěž, jež má
podporovat psaní romských dětí
v jejich jazyce – romštině. Soutěže
se žáci naší školy několikrát velmi
úspěšně účastnili. Abychom ještě
více podpořili děti v používání psané podoby jejich jazyka, rádi jsme

Výlet do ZOO Ostrava
Konečně nadešel dlouho očekáváný den. Ráno se děti v plném počtu
sešly ve vestibulu školy. Nemohly
se dočkat odjezdu.
Dne 21. června 2016 jsme vyrazili do
Zoologické zahrady v Ostravě s dětmi 1. stupně. I když jsme měli obavy z horka, děti to zvládly perfektně.
Nemohly se dočkat, kdy budeme na
místě. Těšily se na zvířátka.
Zoologická zahrada v Ostravě leží
v pěkném prostředí v městské části s názvem Stromovka. Žáci měli

„Šťastné stáří očima
dětí“ a „Čeho si na
škole nejvíc vážím“
Jde o názvy dvou výtvarných soutěží, kterých se účastní děti ZŠ Sv.
Čecha.
První námět (vyhlášen Asociací
poskytovatelů sociálních služeb
ČR) zpracovaly děti ze školní družiny do podoby vlastních babiček a dědečků. Vždy převažoval
v obličeji úsměv. Z mnoha výkresů
byly nakonec vybrány práce bratrů
Čuriových. Portrét „Dědeček“, na-

štejnské jízdárně, odkud jsme po
Starých zámeckých schodech vystoupali na Hrad. Prohlédli jsme si
chrám sv. Víta a v Císařské konírně
zhlédli výstavu Žezlo a koruna, na
níž děti mohly vidět soubor českých
korunovačních klenotů. Následně
jsme sestoupili přes Malou Stranu
ke Karlově mostu. Po jeho prohlídce jsme pokračovali na Staroměstské náměstí k orloji a na Václavské
náměstí k soše sv. Václava, kde
jsme exkurzi zakončili. Následovala
jen příjemná cesta domů.

Exkurze se nám velmi líbila a již se
těšíme na další školní akce.

přijali nabídku Nové školy o.p.s, jež
tuto soutěž pořádá, na tvůrčí dílnu.
Ta se skládala ze dvou částí. Nejprve se děti seznámily s nejslavnějšími spisovateli romského původu
a s jejich díly. Všechna díla si děti
mohly i prohlédnout a chvíli si i četly
a povídaly o tématech těchto knih.
Druhá část byla zaměřena prakticky. Děti si vybraly témata z letošního ročníku soutěže Romano suno
a psaly své příspěvky do této soutěže. Dílna měla u dětí velký úspěch,

děti napsaly velmi pěkné literární
práce.

možnost vidět více než 270 druhů
zvířat. Děvčatům se líbily žirafy,
u chlapců zvítězil pavilon se šelmami. Kromě zvířat žáci spatřili v bylinném pásmu mnoho vzácných rostlin, které byly popsané informačními cedulkami. Zajímavostí pro děti
byly i lavičky a dětské prolézačky,
jejichž tvar je motivován zvířecí podobou. K dispozici bylo i dětské hřiště a vláček. V areálu jsme se také
občerstvili a nakoupili suvenýry.
Výlet se dětem moc líbil, důkazem
byla i atmosféra v autobusu. I když
unaveni, vraceli jsme se s dobrou

náladou a novými poznatky. Touto
cestou chci poděkovat i ředitelce
školy Olze Odehnalové, která nám
umožnila ZOO v Ostravě navštívit.
K. Pompová, asistentka pedagoga

kreslený technikou vodových barev
mladším Kevinem z 2. třídy a práce
„Babička a Esterka“ ztvárněná o rok
starším Justinem z 3. třídy (kombinace techniky vodových barev, klovatiny a vosku).
Další námět s podtitulem „Vytvoř
svou koláž“ zpracovala Renata Kalejová do podoby sešitu, kde je na
jednotlivých listech proložen text
s obrázky a fotografiemi. V samotném textu vyjádřila vděčnost nad
možností, kterou dala společnost
Women for Women, o. p. s. jejím
třem sourozencům - stravovat se
ve školní jídelně.

Jaké umístění získáme v celostátní soutěži, se dozvíme příští školní
rok.
Držíme palce všem našim mladým
výtvarníkům.
vedení školy
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Gymnázium Kojetín
Laudó, laudás,
laudámus…
Kdybych se v životě měla řídit diskusemi vedenými na sociálních sítích, pravděpodobně bych brzy propadla náladě zmaru a dekadence.
Diskuse, které v případě mnohých
nahradily hospodskou rozprávku,
jsou plné kritiky a siláckých výroků
na všechny a na všechno. Fakta
nehrají žádnou roli, důležité jsou
negativní emoce často skryté za
pohodlím a bezpečím anonymity.
Upozornění na závažný problém,
dobrá myšlenka či faktická připomínka tak zapadnou do nekonečné
snůšky nic neřešícího verbálního
balastu frustrovaných jedinců, kteří tímto způsobem provádějí něco
jako duševní hygienu.
Také v Kojetíně máme řadu závažných problémů, před kterými
není radno zavírat oči, stejně jako
v okolních obcích a městech. Plusy
a mínusy žití se zde občanům pravidelně střídají jako na houpačce.
Bohužel není každý den zalitý sluncem, občas se hromobití snese na
nevinného, ale občas se blesk trefí
do darebáka a někdy prší jen tak,
bez příčiny. Takový už je život, tak
proč si jej halit do zlosti a zloby jen
proto, že to někteří neumí jinak…
Opakem hany je docela jednoduchá formulka, která má ale neuvěřitelnou pozitivní moc a mnohdy
dokáže pohnout i skálou. Rozjasňuje den, dělá z občana souseda,
známého, kamaráda, zpříjemňuje
naše žití, zahání chmury, a přesto jí
je mezi námi jako šafránu. Mám na
mysli prostou pochvalu.
V pedagogickém slovníku se píše,
že pochvala je pozitivní prohlášení o sobě, výsledku práce nebo
myšlence, které je učiněno buď
soukromě, nebo veřejně. Možná je
načase zahájit v Kojetíně novou tradici, možná je načase vyrovnat síly
a proti negativnímu smýšlení, které
není cestou ke spokojenému žití,
postavit příklady dobré práce, poukázat na občany, kteří se snaží řešit
problémy a svou činností vytvářejí
naopak z Kojetína město, v němž
se může žít příjemně. Je načase
veřejně chválit. Zkusím to hned třikrát.
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První pochvalu bych chtěla věnovat všem občanům, kteří se starají
o kojetínskou mládež. Věnovat dětem svůj volný čas je moudré. Věnovat svůj volný čas cizím dětem
je nejen moudré, ale i ušlechtilé.
Postarat se o to, aby bylo kde se
dětem věnovat, je rozumné. Kojetínská mládež má díky péči města řadu příležitostí ke sportovnímu
i kulturnímu vyžití. Já jsem si dnes
k pochvale vybrala trenéry mladých
volejbalistů, protože řada z hráčů
je současně studenty kojetínského gymnázia. Velké poděkování
v tomto případě přísluší pánům
Radku Ptáčkovi, Romanu Kusákovi
a Zdeňku Krčmařovi, kteří se věnují
nejen žákům gymnázia, ale všem
mladým volejbalovým talentům
v rámci TJ Sokol Kojetín. Jejich svěřenci letos mířili opravdu vysoko.
V poháru základních a středních
škol jsou již dva roky jako doma,
v krajském klání středních škol se
gymnazisté umístili na prvním místě, v republikové kvalifikaci skupiny
E na třetím, ale tím nejcennějším
vítězstvím, které získali, byl titul
mistrů ČR (J. Dočkal, T. Ptáček,
T. Hofírek, M. Šóš, O. Krčmař,
M. Hedvíček, A. Válek, J.Smolík,
J. Meduna, Š. Horák).
Mistři ČR z Kojetína? Že by v Kojetíně nebylo vše jen černé? Věřím, že se brzy dočteme o dalších
kojetínských nadšencích, které za
jejich péči o mládež někdo ze spoluobčanů či rodičů mladých sportovců veřejně pochválí.
Druhou pochvalu směřuji do řad
naší školy. Vždy mě potěší, když
z úst cizích lidí, kteří s gymnazisty
přišli do kontaktu, slyším, že naši
žáci jsou příjemní, zdvořilí (pochvala rodičů) a vzdělaní (pochvala
žáků i pedagogů). Úspěchů se nám
letos opravdu urodilo, nebyla nouze
ani o přední příčky v celostátních
kolech (o jednotlivých soutěžích
se lze dočíst na www.gkj.cz a také
v Kojetínském zpravodaji). Za skvělé výsledky je třeba pochválit. Všem
žákům za ně děkuji. Děkuji i všem
učitelům, kteří mají svou práci rádi
a svým vztahem ke studentům vyplňují důležitá místa v jejich životech.
Z celé řady úspěchů jsem vybrala naši letošní novinku, podnikatelskou firmu EDGA. Jedná se

o úspěšnou studentskou firmu, která vznikla v rámci semináře Podnikání. Cíl semináře spočívá ve snaze rozšířit základy všeobecného
vzdělání žáků gymnázia o znalosti
z oblasti práva a podnikání. EDGA
si v rámci projektu JA (Junior Achievement) vedla výborně (viz článek
v předchozím čísle KZ). Pokračováním bylo pozvání k účasti na projektu nazvaném „Společnost snů“, který se konal 18. května 2016 v univerzitním campusu v Brně. Projekt byl
v režii společností JA Czech a AT&T.
Účastníci byli rozděleni do čtyřčlenných družstev sestavených z žáků
různých škol a museli spolupracovat při zakládání a řízení fiktivní
firmy. Na konci dne byly vyhlášeny
tři nejúspěšnější týmy, v žádném
z nich nechyběl alespoň jeden zástupce kojetínského gymnázia, ve
vítězném týmu jsme měli dokonce
zástupce tři. Na závěr projektového
dne „Společnost snů“ bylo vybráno
deset žáků k tzv. „stínování“, polovinu z nich tvořili žáci z jedné školy,
z Gymnázia Kojetín. Dle organizátorů se jednalo o výjimečný úspěch.
Job Shadowing se konal 1. června
2016, kdy žáci strávili celý pracovní
den s přiděleným manažerem společnosti AT&T. Pro studenty střední
školy se jednalo o velmi zajímavý
vhled do práce manažera společnosti.
Završením, pomyslnou třešničkou
na velmi chutném dortu upečeném
firmou EDGA, bude akce, která se
koná 22. června 2016 v prostorách
rezidence amerického velvyslance
v Praze. Jedná se o tradiční společenské setkání, na němž budou
oceněni nejlepší studenti, kteří se
v letošním školním roce zúčastnili programů a projektů JA Czech.
Zástupci studentské firmy EDGA
převezmou certifikát a vyfotí se
s Andrew Schapirem, velvyslancem
USA v České republice. Ve firmě
pracovali D. Kramář, O. Mořický,
L. Galeta, D. Šikling, E. Szcotka,
N. Olšanský, O. Matějček, L. Bibr,
O. Gardavský a M. Jež. Pochvala
a poděkování za výrazný úspěch
patří jak celému „podnikatelskému
týmu“, tak jejich učiteli Jaromíru Růžičkovi, který letos získal ocenění
Pedagog Olomouckého kraje.
Snažit se o rozvoj gymnázia v cca
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Gymnázium Kojetín
šestitisícovém městě, které nemůže oslovit mládež lákadly běžnými
pro život ve městech okresního formátu, není zrovna snadný úkol. Je-li vám však známo, že jste jediná
střední škola z původních tří, která
obci zbyla, že jste jedním z mála
provázků, které k ní přitahují mladé
lidi a jsou důvodem, proč zde zůstat, studovat a žít, nemůžete dělat
nic jiného než se hodně snažit. Při

vší skromnosti si troufám tvrdit, že
se nám to v Kojetíně docela daří.
S kritikou se setkáváme více, než
je zdrávo. S pochvalou už je to
horší, výrazně horší. Proto jsem
se odhodlala k napsání tohoto příspěvku. Zjistila jsem dvě věci. Za
prvé, pochválit někoho veřejně
chce svou dávku odvahy, za druhé,
když tu odvahu naleznete, zjistíte,
že chválení jiných je příjemné. Třetí

pochvalu a poděkování směřuji ke
všem z vás, kteří patříte mezi příznivce gymnázia a v rámci svých
možností nám pomáháte s jeho
rozvojem (a také těm, kteří jste měli
dostatek trpělivosti a shovívavosti
a dočetli mou úvahu až do konce).
Přeji vám krásné léto a mnoho příjemných chvil a uznání od lidí, na
kterých vám záleží.
K. Švédová

Eurorebus a první
postup do republikového
finále

timy Tereza Kurfürstová. V soutěži
Dnešní svět v pohybu si družstvo
3. ročníku (Tereza Salvadori, Pavel
Němec a Eva Hejdová) vybojovalo
postup do celostátního finále, které
se konalo 25. května 2016 v Praze.
V hlavní soutěži Eurorebus se
v kategorii jednotlivců nejlépe umístil žák primy Kamil Zalabák, který
obsadil krásné 9. místo. V kategorii školních tříd nám velkou radost
udělalo družstvo kvarty ve složení
Daniel Poláček, Tadeáš Sochor
a Monika Kopřivová, které obsadilo
2. místo a vybojovalo si tak postup
do republikového finále v Praze.

V pondělí 6. června 2016 už před
šestou ráno vyrazil zmíněný tříčlenný tým vlakem směr Praha. Soutěž obnášela test z přírodních věd
a historie, nechyběly otázky na logiku a prostorovou orientaci, zkrátka
prověřovala se všestrannost našich
studentů, a ti se rozhodně neztratili.
V konkurenci téměř šedesáti týmů
se umístili v první desítce pouhých
pět bodů za vítězným družstvem.
Když připočtete to, že se soutěže
účastnili poprvé, rozhodně mohou
být na svůj výkon hrdí. A my jsme
samozřejmě hrdí na ně.		
J.Š.A.N.

Od začátku letošního školního
roku se bezmála šedesát studentů
Gymnázia Kojetín zapojilo do celorepublikové zeměpisné soutěže
Eurorebus. Soutěž plná zajímavých
úkolů z oblasti geografie řádně prověřila jejich znalosti a dovednosti.
Za své správné odpovědi v jednotlivých elektronických kolech byli odměňování body. Jednotlivci i třídní
kolektivy s největším počtem bodů
se probojovali do krajského semifinále.
Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se naši
nejlepší reprezentanti zúčastnili
krajského semifinále v Olomouci. Organizačně pěkně připravená
akce v reprezentativních prostorách
Regionálního centra Olomouc byla
doplněna o celou řadu zajímavých
zeměpisných přednášek a aktivit.
V doprovodné ekologické hře Mise
Země byla oceněna studentka sep-

Střední škola řezbářská Tovačov
Šachy
pro pana prezidenta
V květnu navštívil Olomoucký kraj
prezident ČR Miloš Zeman. Při této
příležitosti dostala Střední škola
řezbářská Tovačov impuls z kanceláře hejtmana Jiřího Rozbořila
k výrobě šachů pro pana prezidenta.
Šachy jsou darem Olomouckého
kraje a právě Olomoucký kraj je
hlavní inspirací. Jednotlivé figury
vychází z pěti okresů a jsou stylizací jejich dominant. Sloup Nejsvětější Trojice z Olomouce je králem,
vysílač Praděd dámou, nárožní prvek z městského domu Hanačka

z Prostějova je střelcem, Přerovský
zubr je jezdcem a věznice v Mírově
věží. Pěšci jsou jednoduchým osmiúhelníkem a ztělesňují tak osm
měst (Hranice, Konice, Litovel, Lipník nad Bečvou, Mohelnice, Šternberk, Uničov a Zábřeh).
Dílo je tvořeno šachovnicí, která
je skříňkou se dvěma zásuvkami,
v nichž jsou ukryty jednotlivé figury.
Rozměry šachovnice jsou 50 x 50 x
10 cm a váha 10 kg. Vše je vyrobeno z javorového a ořechového dřeva, které je dále zdobeno řezbou
po okraji šachovnice a zlacením.
Ořechové figury jsou dobarveny
mořidlem a na boční části skříňky je vyryto a vyzlaceno písmeno

„Z“, které odkazuje na příjmení prezidenta Miloše Zemana, a činí tak
z celého díla osobní záležitost.
Samotná práce na projektu trvala přes jeden měsíc a vzhledem
k náročnosti a termínu na něm
pracovali tři učitelé odborného výcviku a žáci školy soustružili figu-
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Střední škola řezbářská Tovačov
ry a prováděli povrchovou úpravu
a dokončovací práce. Návrh a design je dílem učitele odborného
výcviku Jakuba Vychodila. Projekt
započal výběrem návrhu, PC vizualizací a tiskem šablon, následně byl

vybrán vhodný materiál a pracovalo
se na jednotlivých dílech. Nejnáročnější bylo vyrobit mnoho součástí,
které zapadnou do sebe a vytvoří
tak ucelené dílo – funkční a estetické. I přes svoji náročnost byla

samotná výroba zvláštním okamžikem, kdy se zodpovědnost stala ctí
pracovat na jedinečném výrobku
pro prezidenta ČR.
za SŠŘ Jakub Vychodil

Školní jídelna Kojetín
Den otevřených dveří
V rámci Dne otevřených dveří
15. června 2016 jsme pro veřejnost
připravili ochutnávku našich obědů
a svačinek. Na jídelníčku bylo: losos + treska na bylinkách, bulgureto, kuskusové rizoto zeleninové,
buchtičky s krémem, rajská omáčka, masové kuličky, knedlík, salát
se zeleninou, šunkou a tofu, špecle
se špenátem a krůtím masem, krůtí
nudličky na bazalce, barevná rýže,
brokolicový krém, zahradnická polévka, chrupinky, pribinka s ovocem, pomazánka drožďová, švédská, s hradišťankou, hrachová.
Jídelna byla pro návštěvníky otevřena od 14 do 17 hodin. Každý měl
možnost nejen ochutnat naše vý-

Vítáme předškolní děti
MŠ a jejich rodiče
Dne 9. června 2016 v době od
14 do 16 hodin jsme pozvali předškolní děti mateřských škol do
školní jídelny na návštěvu. Děti se
svými učitelkami přišly do jídelny
v I. patře a měly tak možnost seznámit se s prostorami, ve kterých
se budou po prázdninách stravovat.
Prohlédly si rovněž kuchyni, přípravny masa a zeleniny, aby viděly,
kde se jejich jídlo bude vařit. Odpolední svačinku jsme jim podávali
přímo v jídelně, kde si ji odnesly od
výdejního okénka na tácku ke stolu, stejně jako si budou nosit oběd.
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robky, ale i zhlédnout výrobní prostory a vyplnit anketní lístek zaměřený na hodnocení jednotlivých pokrmů. Tyto lístky byly slosovatelné
a výherce získal slavnostní menu
o čtyřech chodech pro dvě osoby. Tímto výhercem se stala Ivana
Lachnitová, které tímto blahopřeje-

me. Celá akce se setkala s nadšením návštěvníků, kladným hodnocením naší stravy a příjemnou atmosférou. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na shledanou
na našich příštích akcích.

A sladkou tečkou byl zmrzlinový
pohár. Děti byly zvídavé a nadšené
z nových poznatků. Rovněž ohlas
učitelek MŠ byl kladný. Vzhledem
k výše uvedenému bylo dohodnuto,
že tuto akci budeme pro předškol-

ní děti MŠ každoročně opakovat.
Možnost přijít k nám na návštěvu
měli i rodiče dětí. Škoda, že tuto
možnost nevyužili.

Hana Rohová, ředitelka ŠJ

Hana Rohová, ředitelka ŠJ
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Festival volnočasových
aktivit
V pátek 27. května 2016 se uskutečnil Festival volnočasových aktivit
ve venkovních prostorách Sokolovny Kojetín. Festivalem byla ukončena činnost zájmových kroužků
v tomto školním roce. Prožili jsme
odpoledne plné pohody a zábavy.
Své taneční kreace předvedla děvčata z Mixíku, Vanilek, Roztleskávaček mladších i starších, Aerobic
nebo Freedance. Návštěvníci si
mohli vyrobit v tvořivých dílnách
prstýnek ve stánku Doplňkománie
nebo kytku jako zápich do květináče
či vrtulku ve stánku Tvořivé dílničky. Po celou dobu akce připravovali
Šéfkuchaři chutné jednohubky, kte-

Dračí lodě a finále
Velké ceny DDM Kojetín
V pátek 3. června 2016 proběhly
závody dračích lodí v areálu Kanoistiky Kojetín a vyvrcholil tak třetí ročník Velké ceny DDM Kojetín
O putovní pohár ředitelky. Závodu se zúčastnilo jedenáct posádek
(šest z mladší kategorie a pět ze
starší kategorie) a pod vedením svého bubeníka pádlovaly statečně do
cíle a získaly další body do celkového hodnocení.
Začátek akce byl zahájen hromad-

ré nabízeli všem přítomným. Také
měli za úkol vybrat nejlepší jednohubky rodin soutěžících ve Šťastné osmičce. Za sportovní kroužky
se zúčastnily a předvedly hru zájmové kroužky Volejbal (ve všech
věkových kategoriích), Badminton
a Stolní tenis. Ve vestibulu Plastikoví modeláři předváděli, jak se pracuje s modely. Z Uměleckého kreslení
byl pro přítomné připraven v tvořivé
dílně nápis, do kterého měli nakreslit ornament. Děvčata z Doplňkománie se předvedla jako modelky
na krátké přehlídce. Za Mladé reportéry se představily K. Klabalová
a N. Čechová v rolích moderátorek
akce. K poslechu nám na různé hudební nástroje zahráli Lovci rytmů
a zvuků. Po celou dobu festivalu
bylo možné si promluvit s vedoucí-

mi zájmových kroužků o jejich činnosti a inspirovat se nabídkou pro
volný čas na další školní rok.
Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení a ukončení celoroční soutěže
Šťastná osmička pro rodiny. Během
roku plnily osm úkolů – účastnily se
Pohádkového rybníku, nakreslily
a představily svoji rodinu na obrázku, pekly a fotily vánoční cukroví,
stavěly sněhuláky z různých výtvarných materiálů, slavnostně se
oblékly na Jarní ples, uklízely město Kojetín, připravovaly jednohubky na festival, kam je měly donést
a zúčastnit se předání odměn. Děkujeme rodinám, které se zapojily
– Večerkovi, Jedinákovi, Hřeblovi,
Otáhalovi, Večerkovi, Poláchovi,
Hovorkovi a Behancovi. Těšíme se
od září i na další rodiny!
-op-

nou rozcvičkou a v průběhu dopoledne bylo vidět, že si některé třídní
kolektivy tuto aktivitu s radostí zopakovaly. Příjemnou atmosféru závodu vytvořilo hromadné nadšení závodníků s jejich společnými dresy,
nápisy a transparenty, slunné počasí a podpora i ze stran kamarádů,
rodinných příslušníků a veřejnosti.
Akci moderoval již tradičně Lukáš
Kobza z rádia Haná, který připravil
i jeden živý vstup do éteru.
Velký dík patří všem, kteří pomáhali a přispěli k hladkému průběhu
akce: P. Válek a spousta dobrovolníků z Loděnice Kojetín, Městská

policie Kojetín, F. Kraváček, záchranná služba na řece zajištěná
profesionálními hasiči z HZS Olomouckého kraje – stanice Kojetín.
Děkujeme i za spolupráci školám
a učitelům především 2. stupně ZŠ
nám. Míru a nižších ročníků Gymnázia Kojetín. Vítězové dračích lodí
byli oceněni medailemi, diplomy
a různě patrovými dorty ze sladkostí.
Výsledky: Mladší kategorie - 1. místo: 7.B ZŠ nám. Míru, 2. místo: 7.A
ZŠ nám. Míru, 3. místo: 6.A ZŠ
nám. Míru; Starší kategorie - 1. místo: kvarta GKJ, 2. místo: tercie GKJ,
3. místo: 8.B ZŠ nám. Míru.
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Ihned po vyhlášení výsledků za
dračí lodě bylo vyhlášeno umístění
za celoroční snažení ve Velké ceně
DDM, což je celoroční soutěž pro
žáky 2. stupně ZŠ Kojetína a odpovídajících ročníků GKJ, zaměřená
na všestrannost a týmovou spolupráci třídních kolektivů v duchu fair
play. Do Velké ceny DDM bylo zařazeno v tomto školním roce sedm
úkolů: outdorový závod Universal
Run, výtvarná soutěž na téma „Vyber. Změň. Zkombinuj.“, báseň na

zimní téma, účast na turnaji v bowlingu, zpěv na Kojetínské písničce,
výroba nové židle ze staré a závod
na dračích lodích.
Vítězům byly předány putovní poháry, diplomy a dárkové poukazy.
Po celou dobu akce bylo vystaveno
jedenáct židlí, které měli účastnici
vyzdobit v šestém úkolu. Těm, co
se nepodařilo umístit na stupních
vítězů, byly předány účastnické listy, bonbóny a povzbuzení k tomu,
že v příštím školním roce to mohou

být právě oni, kteří pozvednou vítězný pohár nad svými hlavami.

Dětský den
v Kovalovicích

sladkostí také na krk pověsili pravé
medaile. V překážkovém běhu v kategorii mladších dětí vyhrála Míša
Jedlinská, v kategorii starších bral
zlatou Marťa Vrba. Ve střelbě ze
vzduchovky se z vítězství radovali
Pepík Vymětal a Andrejka Večerková.
I letos jsme využili krásné dětské
hřiště, na kterém jsme vybudovali
pravou opičí dráhu. Za mohutného
povzbuzování přihlížejících diváků
zvítězil v mladší kategorii Marťa
Zaoral a ve starší kategorii Eliška
Sedlářová.
Odpoledne se děti zapojily do tradičního lízátkového závodu. Skupinky malých i velkých nadšenců
vyběhly na trať, která vedla vesnicí
i blízkým okolím. Velký potlesk si
zasloužili také obětaví rodiče, kteří ukázali, že mají smysl pro humor
a běželi také. Vítězství si nakonec

zajistili skvělým časem Marťa Zaoral, který běžel s maminkou Petrou,
dvojice Honza Klimeš a Vojta Krkoška v doprovodu tatínka Honzíka
a v nejstarší kategorii Dalibor Káňa
s Tomášem Hofírkem.
Vyvrcholením příjemného dne byla
tombola. Každý soutěžící získal na
památku nějakou drobnost nebo
sladkost. Hlavní cenou byl letos poukaz do hračkářství. Ten si odvezla
Anička Barošová.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem sponzorům za jejich dary
a hlavně DDM Kojetín, který nám
pomáhá každý rok. Nesmím zapomenout ani na dobrovolníky, kteří
se starali o soutěžící ať už na stanovištích nebo při výdeji občerstvení a prodeji klobásek pro hladové
rodiče.
Už teď se na všechny těšíme i příští
rok.
-JAMIJOLAP-

V sobotu 4. června 2016 se na hřišti v Kovalovicích konal 5. ročník
Dětského dne. Za krásného slunečného dopoledne si cestu na hřiště
našlo rekordních 82 soutěžících ze
širokého okolí. Jako již tradičně na
ně čekalo třináct stanovišť, na kterých předvedli své dovednosti. Měli
možnost ukázat, jak umějí jezdit
na koloběžce, chytnout si rybičku
(i když jen plastovou), trefovat se
do myšákových úst, shazovat plechovky, pomocí vodní pistole shodit pyramidu z plastových válečků.
Samozřejmě nechyběl ani obávaný
kovalovský brankář, kterému se pokoušeli vstřelit gól. Překážkový běh
a střelba ze vzduchovky byly hodnoceny zvlášť. Vítězové si kromě
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Výsledková listina Velké ceny DDM
Kojetín O putovní pohár ředitelky
DDM:
Mladší kategorie: 1. místo: sekunda GKJ, 2. místo: 6.A ZŠ nám. Míru
Kojetín, 3. místo: prima GKJ
Starší kategorie: 1. místo: 8.A ZŠ
nám. Míru Kojetín, 2. místo: 8.B ZŠ
nám. Míru Kojetín, 3. místo: kvarta
GKJ.
-po-
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Červen v knihovně...
Týden čtení 30. 5. - 3. 6. 2016
Cílem Týdne čtení dětem v ČR je
motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím
výběru hodnotné a dobré literatury.
Naše knihovna se zapojila do šestého ročníku celostátní akce (projekt
„Celé Česko čte dětem“). Uskutečnili jsme setkání s prvňáčky v jejich
třídách, povídali jsme si co všechno
se v 1. třídě naučili, jak dobře již dovedou sami číst. Poté jsme společně četli ukázky z knihy „Knihožrouti“
od Kláry Smolíkové. Tuto knihu po-

tom obdržel každý žák jako odměnu za celoroční školní práci.
„Knihožrouti“ byli napsáni a ilustrováni výhradně pro účastníky projektu a nelze ji v běžné knihkupecké
síti koupit.

„Pohádkovník“, kde jsme si četli
z knihy „Ezopovy bajky“ převyprávěné Jiřím Žáčkem.
Na závěr našeho setkání děti nadšeně přivítaly pozvání na zmrzlinu
od pana starosty.

Setkání se starostou
V rámci Týdne čtení se setkaly děti
„andersenovské“ noci se starostou
města Kojetína - Jiřím Šírkem na
kojetínské radnici. Pan starosta děti
mile přivítal, pohovořil s nimi o historii a chodu úřadu a děti obdržely
drobné upomínkové předměty jako
památku na toto setkání. Poté jsme
se vypravili k symbolickému stromu

Literární hodinka v Uhřičicích
Společné čtení pohádek, příběhů,
říkadel a básniček pro děti v MŠ,
spojené s návštěvou místní knihovny.
Literární hodinka v Polkovicích
Literární beseda s úkoly o Karlu IV.,
k 700. výročí jeho narození pro děti
z MŠ a ZŠ v Polkovicích.
Den dětí v knihovně
Hry a soutěže pro děti v knihovně.
Tvořivá dílnička
Výroba záložek do knih.
Knihovnická minima
První seznámení s knihovnou pro
děti z mateřských škol.
Velký knižní bazar
Výprodej straších opotřebovaných
knih.
Karel IV., playboy, dobrodruh,
bonviván a kupec na trůnu
Literární beseda s hudebními vstupy v rámci oslav 700. výročí narození krále českého a císaře římského
– Karla IV. Akce proběhla v Centru
sociálních služeb, J. Peštuky.
Jitka Lorencová

Upozornění na změnu
půjčovní doby
v červenci a srpnu
Oddělení pro děti a mládež
po a st 8 - 12 a 13 - 15 hodin
Oddělení pro dospělé
út a čt 8 - 12 a 14 - 17 hodin
pá 8 - 12 hodin
Pokud nás v knihovně
již nezastihnete, můžete knihy
vracet i v informačním centru
VIC Masarykovo nám. 8 (přízemí)
červenec - srpen
po - pá 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin
so - ne 10 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Prázdninový program v dětském oddělení

Prázdninová literární
a výtvarná soutěž
Červenec – srpen
dětské oddělení
Oddělení pro děti a mládež
vyhlašuje
velkou prázdninovou soutěž.
Napiš krátký příběh,
nebo básničku, nebo namaluj
obrázek. O tom, cos zajímavého
zažil, kdes byl, co se ti povedlo
nebo nepovedlo, jak ses cítil
o prázdninách. Vyhodnocení
prací proběhne v září.

Zkus si
práci knihovníka
Každé prázdninové pondělí
9 - 12 hodin, dětské oddělení
pro děti 6 - 15 let
Nuda v knihovně určitě není! Poznej
tuto profesi z opačné strany pultu!
Zájemci si zkusí práci knihovníka,
poznají prostory nepřístupné
veřejnosti a oddechnou si u knih
a časopisů. Dobrá nálada, pití
a svačina s sebou.
Pozor! Nejedná se o příměstský
tábor!

Prázdninové čtení
pro děti s maminkami
Každá prázdninová středa
10 - 11 hodin, dětské oddělení
Pohodová pohádková dopoledne,
kdy si budeme společně číst,
hrát, případně si i něco vyrobíme.
Zveme nejen maminky,
ale i tatínky, babičky a dědečky.

Nová služba
Objednávky knih
ze skladu a z volného
výběru

svoji objednávku a my vám knihy
připravíme.
Jak to funguje?
Jednoduše. Na internetu si ve svém
oblíbeném internetovém prohlížeči otevřete náš on-line katalog,
vyberete si požadované knihy a ty
prostřednictvím vašeho čtenářského konta objednáte (doposud jste
mohli rezervovat knihy, které byly
půjčené).
1. krok: Vyhledejte požadovaný dokument.
2. krok: V přehledu svazků klikněte
na odkaz „Objednej odložení“ u příslušného svazku.
3. krok: Vyplňte své přihlašovací
údaje a potvrďte objednávku.
Kdy si mohu objednané knihy vy-

zvednout?
Objednávky budeme vyřizovat průběžně a přichystané k vyzvednutí
budou vždy následující půjčovní
den.
Vyčkejte však, prosím, na informaci e-mailovou zprávou, která vám
bude doručena na vaši adresu.
Knihy si potom budete moci vyzvednout do pěti dnů.
Pro registrované čtenáře je tato
služba zdarma.
Podmínkou je pouze vaše e-mailová adresa v naší databázi u nás
v knihovně.
Věříme, že tato nová služba bude
pro vás přínosem, ušetří čas
a zrychlí poskytování našich služeb.
Jitka Lorencová

Potřebujete připravit knihu z volného výběru nebo skladu a jenom si
ji u nás vyzvednout? Nebo jste ve
škole dostali zadanou práci či referát a rychle potřebujete literaturu
a obáváte se, že vás v knihovně
někdo předběhne? A nebo jen spěcháte a nechcete čekat?
Máme pro vás řešení.
Objednejte si knihy z domova přes
internet prostřednictvím našeho on-line katalogu – http://mekskojetin.
cz/katalog-on-line, pošlete nám

Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz
Městská knihovna

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Výstava
Obrazy s příběhem
Depozitář kojetínského muzea
skrýval dlouhou řadu let umělecká
díla různorodého charakteru. Mimo
dokladů lidové kultury jeho výraznou část tvoří obrazárna, ve které
se nachází na tři sta uměleckých
děl. Výstava Obrazy s příběhem je
pokusem o jakousi sondu, jenž má
dát návštěvníkům možnost nahlédnout aspoň do části našeho obrazového fondu.
Vystavovaná díla pochází z všemožných časových úseků, jejich
autoři jsou různorodí, mnohdy neznámí, a také umělecké styly jednotlivých děl jsou rozmanité, i když
se dá říci, že převažují realistické
portréty z druhé poloviny 19. století.

20

Kojetínský muzejník Milan Zahradník, autor výstavy, se snažil o doložení těchto děl popiskami, které poukazují na příběh samotného díla,
osobnosti na něm zachycené, či
aspoň zajímavosti ze života autora
obrazu. Návštěvníci se tak mohou
setkat s příběhem arcibiskupa Kohna, který neunesl tíhu pronásledování pro jeho židovský původ a na
nátlak papeže abdikoval. Zajímavý
je i osud obrazu autora Oskara Pafky – Femina Satanus. Ten se dostal do našich sbírek jako konfiskát
německých kolaborantů, kteří obraz původně zabavili židovské rodině. I když méně umělecký, přesto
historicky pro Kojetín významný,
je portrét neznámého muže z Kroměřížské ulice, kde je v plátně
obrazu vražena střepina granátu
rumunských vojsk, která v květnu

1945 bojovala o Kojetín. Záhadně
působí portrét Marie Alžběty Šlesvicko-Holštýnské, rozené kněžny
z Lichtenštejnu, jenž namaloval
v roce 1739 F. A. Maichelbeck. Autor tohoto obrazu se podle dostupných pramenů věnoval hudbě, byl
to německý varhaník, komponista,
kapelník a skladatel, ale jako malíř
se nikdy neproslavil, nebo autorovi
aspoň tato okolnost není známa.
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Expozice pamatuje také na významné kojetínské malíře a osoby s ním úzce spjaté. Své čestné
místo zde nacházejí portréty Marie Gardavské, návrhy divadelních
scén Vojtěcha Štolfy, zaniklé seníky
akademického malíře Jana Sázela
a v neposlední řadě zmizelý Kojetín
zachycený štětcem malířského mistra Františka Forýtka.

Výstava Obrazy s příběhem bude
otevřena do 31. července 2016
v galerii VIC na Masarykově náměstí v Kojetíně. Přijďte se podívat,
a mimo jiné se dozvíte, jak kupříkladu pochodili Hanáci při audienci
u císaře Františka Josefa I., nebo
proč se hraběti Mórici Šándorovi říkalo „Ďábelský jezdec“.
-miza-

Kojetínské hudební
léto v plném proudu

vurně byla provedena i píseň našeho klasického jazzového autora Jaroslava Ježka v podání žesťového
kvinteta. V druhé části programu se
předvedl posluchačům Malý dechový orchestr, se kterým si přítomní
určitě rádi zazpívali známé lidovky.
Dlužno podotknout, že kvalita tohoto dechové orchestru, pod vedením L. Žabenského rok od roku
stoupá. Přemístěné pódium ještě
nestihlo ani vychladnout, když se na
něm o dva týdny později, ve středu
22. června 2016, představila nová
vycházející hvězda, kojetínská rocková kapela The Endorians. Ta diváky zvedla z laviček především autorskými písněmi v podání podmanivé
zpěvačky Sabiny Neoralové. Záhy
následoval zlatý hřeb středečního

večera v podobě vystoupení originálního hudebního seskupení čtyř
violoncellistů a bubeníka s názvem
Arrhythmia. Tato přerovská kapela
dokázala, že klasické nástroje se
dají využít i v odlišném žánru než je
vážná hudba. V orchestrální úpravě
zazněly skladby od Apocalypticy,
Nirvany, Kabátů, Mettalicy a dalších
interpretů. Součástí koncertu byly
především skladby z nově vydaného hudebního nosiče s názvem
Uncovered, které si mohli fanoušci zakoupit i v Kojetíně. Muzikanti
z Arrhythmie hráli se zápalem,
o čemž svědčily jejich roztřepené
smyčce ke konci produkce a nadšené
ovace diváků, kteří ocenili poctivou
a výborně podanou hudbu z rukou
vynikajících muzikantů.
-miza-

večera měla ovšem být rádoby parodie Padesát odstínů černé, která
měla karikovat film Padesát odstínů
šedi. Už při výlepu propagačního
baneru na vrata VIC, nastaly první
problémy. Příchozí, gramotní členové rómské komunity se po přelouskání textu plakátu značně rozhořčovali v domnění, že se jedná
o xenofobně orientovaný film. Na
pravou míru vše naštěstí uvedla
fundovaná pracovnice MěKS J. Látalová, která rozhořčené spoluobčany uklidnila, když jim sdělila, že se
jedná o dokument ze života horníků
na Ostravsku. Kéž by tomu opravdu
tak bylo. Film byl celkově nudný, ne-

domyšlený a přes veškerou režijní
i hereckou snahu o „humor“ působil
křečovitě. Scény filmu nezachránily
ani infantilní vulgarismy, kterými byl
film prošpikovaný od začátku až do
konce. Dá se říci, že v průběhu pro-

V letošním roce se rozhodlo MěKS
Kojetín uspořádat tradiční hudební léto ne jen v týdnu po hodovém
víkendu, ale v průběhu letních měsíců června, července a srpna. Ve
středu 8. června 2016 odstartovali
tento hudební maratón žáci ZUŠ
Kojetín. Program byl v pravdě pestrý. Vedle žesťového tria, klávesového tria, bubenického dua, tria
a dokonce i septetu se předvedli
v prvním bloku i zdatní sólisté. Diváci si mohli vychutnat skladby světových autorů jako například Chi-Mai
od Ennia Moricconeho nebo Zámek
v oblacích z muzikálu Bídníci. Bra-

Letní kino v provozu
Už v minulém roce MěKS koketovalo s myšlenkou otevření letního kina
v prostorách nádvoří VIC. Letos se
tuto myšlenku podařilo dotáhnout
do zdárného konce za vydatné
pomoci a podpory Ladislava Poláka. Přes veškeré technické peripetie se nám podařilo v osudný den
15. června 2016 vypnout plátno, nažhavit projektor a nastavit spojovací
kabel tak, aby obraz nebyl jenom fialový. Vůbec prvním filmem, který
se letos v kině promítal bylo Léto
s Monikou, kde v titulní roli zazářil
Leo Horák. Hlavním zlatým hřebem
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dukce se dalo na plátno dívat, jen
když vypadl signál. Vyvrcholením
filmu byl očekávaný závěr a pointa,
která se nekonala. Produkce měla
ovšem i svá pozitiva, dá se říci,
že přítomní konečně docenili práci
skupiny Signál 64 a také my jsme
usoudili, že kdybychom promítali
v tento večer pouze filmy Signálníků
udělali bychom lépe. I když start byl
opravdu neslavný, jsme rádi, že diváci vzali první produkci sportovně

a i přes veškeré naše přesvědčování nechtěli, abychom jim vrátili
vstupné. Se stoprocentní jistotou
můžeme říci, že v letním kině letos a myslím si, že ani v budoucnu
horší film již neuvidíte. Proto určitě
příště přijďte, letní kino nabízí různorodé žánry pro všechny věkové
kategorie, na své si přijdou také
nejmenší pro které je připraveno
dětské letní kino.
-miza-

Prázdninový program Mini-městečko
Rádi bychom děti (4–14 let) a jejich rodiče pozvali na
další ročník speciálního prázdninového programu „Mini-městečko“. Děti se zajímavou formou zábavy budou
moci seznámit s koloběhem práce, peněz a zábavy.
Na přibližně patnácti stanovištích si mohou děti vydělat miniměstské peníze (např. sochař, technické služby)
a následně je mohou utratit za zábavu či občerstvení
(např. trampolína, hotdog). Vstup pro všechny děti je
zdarma. Akce proběhne v Kojetíně v parku na náměstí
Republiky ve dnech 16. a 17. srpna od 14 do 18 hodin.
V okolních městech proběhnou miniměstečka v těchto
termínech: Rousínov (13. – 14. 8.) - park za Záložnou,
Vyškov (19. – 20. 8.) - Smetanovy sady.
Akci organizuje Apoštolská církev a Royal Rangers Vyškov. Děkujeme městu Kojetín a MěKS Kojetín za podporu této akce. Těšíme se na vás.
Jay a Karolína Davisovi
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Kojetínské hody 2016
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2016

které se budou konat o víkendu 12. - 14. srpna 2016

Předběžný program: (změny vyhrazeny!)

PÁTEK 12. SRPNA 2016

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Masarykovo náměstí Kojetín
celý den

(Ze života na Hané)

Kojetín - Tovačov a zpět

Kolotoče a pouťové atrakce
Galerie VIC Kojetín - 17 hodin

Vernisáž výstavy
Čerstvé věci
tvůrčí skupiny Signál 64

Nádvoří VIC Kojetín - 18 hodin

Kojetínská kytara vol 4

Hudební festival kojetínských kapel:
Jan Tabara, There´s Blood In My Ears,
IQ Opice, Hannibal Lecter,
Hard To Believe...

Sklep VIC Kojetín - 20 hodin

Slavnostní otevření
Hrůzostrašného sklepení
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá

Hospůdka U Pedyho - 20 hodin

Večer s hudbou

Rest. Na Hrázi u Tondy - 20 hodin

Živá hudba

Ztracená tvář Hané

Sklep VIC Kojetín - 9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení

Rest. Na Hrázi u Tondy - 14 hodin

Jízdy na koních a ponících
Živá hudba
Sokolovna Kojetín - 14 hodin

XVI. setkání harmonikářů

NEDĚLE 14. SRPNA 2016
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin - Mše svatá

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Mariánské nešpory

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Výstava Čerstvé věci
tvůrčí skupiny Signál 64

Kojetín - Tovačov a zpět

Sklep VIC Kojetín - 9 - 19 hodin

Areál sokolské zahrady - 9 hodin

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu

Areál sokolské zahrady - 20 hodin

Masarykovo náměstí - 14 hodin
VIC Kojetín
Galerie: 9 - 19 hodin

Hrůzostrašné sklepení

Expozice muzea: 9 - 19 hodin

Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)
Nádvoří VIC - 14 hodin

Taneční hodová zábava
s kapelou Tip Top

Cimbálová muzika Dubina

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Židovský hřbitov - 9 - 17 hodin
Veřejné prohlídky

Výstava Čerstvé věci
tvůrčí skupiny Signál 64

9 - 10 hodin

17 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin
Mše svatá, předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie

Hry a soutěže pro děti - DDM

Historické motorové vozy

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

Masarykovo náměstí - celý den

Veřejné prohlídky

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin

Hasičské závody
„O Hodový koláč“

Výstava jiřin

17 hodin

Židovský hřbitov - 9 - 17 hodin

Kolotoče a pouťové atrakce

Masarykovo náměstí Kojetín
celý den

Dům zahrádkářů na ulici Podvalí

Krojovaný průvod a Jízda králů
Předání hodového práva
10 - 14 hodin
Vystoupení národopisných
souborů
Dechová hudba Hanačka Břest
14 - 15 hodin
Tan. klub KST Swing Kroměříž
Lucky While Kojetín
Soutěž v pojídání PUKAČŮ
15 hodin
Ponožky
pana Semtamťuka

Vladimíra Pospíšila

Kolotoče a pouťové atrakce,
hodový jarmark,
skákací hrady, skluzavky,
autovláček...

SOBOTA 13. SRPNA 2016

Historické motorové vozy

Židovská synagoga - 15 a 17 hodin
Hodovní prohlídka Husova sboru

folk-alternative / Beroun

JELEN

folk-country / Praha

18 hodin

Penzistor

děd metál / Přerov

MINI-MĚSTEČKO
KOJETÍN
16. a 17. srpna 2016
od 14 do 18 hodin
speciální prázdninový
program
„Mini-městečko“
Park náměstí Republiky Kojetín

draci na hané
20. - 21. srpna 2016

ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
v sobotu DRAČÍ ZÁBAVA
Loděnice Kojetín
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Léto krásně rozmarné
Letošní léto jsme zahájili posezením v Sokolovně Kojetín, které se
konalo dne 13. června 2016.
I tentokrát byl připraven bohatý
kulturní program, kdy nás po celou
dobu provázel hudebním doprovodem k poslechu i tanci, Jaroslav Přikryl. Úvodním číslem byly
dva scénické tance žákyň ZUŠ
z Němčic nad Hanou, pod vedením choreografky, bývalé baletky
z Moravské divadla Olomouc, Magdy Kettnerové. Děvčata mezi nás
zavítala zcela poprvé, velmi se zalíbila a jistě se s nimi znovu setkáme

Promoce VU3V
Dne 19. května 2016 se konaly
promoce v Aule České zemědělské univerzity v Praze. Studenti
z konzultačního střediska v Kojetíně již podruhé převzali Osvědčení
o absolutoriu VU3V. Po třech letech

S písničkó pod májó
I v letošním roce jsme opět uspořádali pro naše seniory májové
posezení s našim kamarádem harmonikářem Milanem Zahradníkem.
Počasí nám přálo, sluníčko hřálo
a tak jsme májové posezení přichystali ve dvorním traktu budovy
DPS nám. Dr. E. Beneše 3. Celého
setkání se zúčastnilo 36 osob z řad

26

na našich pravidelných akcích.
S malým zpožděním jsme zhlédli
taneční představení společenských
tanců prezentované mladým tanečním párem Slavomírem Nepožitkem (7 let) a Emou Kuciánovou
(8 let). Tentokrát za námi přijeli s latinskoamerickými tanci. V provedení
těchto benjamínků z Taneční školy
Hubený Prostějov jsme měli možnost zhlédnout vystoupení na závodní úrovni. Tento zážitek všechny
velmi uchvátil a sklidil velký potlesk.
Jako poslední taneční hosty jsme
přivítali další taneční skupinu Luckey While z Kojetína. Od vedoucí
souboru Evy Zítkové jsme se do-

zvěděli pár zajímavých informací,
například, že skupina v Kojetíně působí cca dvacet let, navštěvují různé
semináře v Praze, kde se inspirují
a jako jedno z nových čísel nám
předvedli cloggingový stepový tanec. Měli jsme tak možnost zhlédnou stepové vystoupení Tell me ma,
kde choreografii vytvořil Petr Davidík, jeden z členů souboru. Jako
druhou skladbu zvolili quick step.
Věříme, že takto strávené až protancované odpoledne všechny velmi potěšilo, letně navnadilo a můžeme se
těšit na další setkání, kterým je připravované senior sympozium, které
se bude konat 3. října 2016.
Ž.H.

studií tak dosáhli osobního úspěchu, příležitost dozvědět se nové
poznatky a zároveň získat tak přátele se stejným zájmem.
Ke slavnostnímu aktu bylo pozváno
celkem 361 studentů - absolventů z 64 regionů. Všichni jsme cítili
tu vážnost, úctu a pokoru k dané

události. Vzdělání našich seniorů je
naplněno životním elánem a touhou
po poznání.
Jsme rádi, že jsme se mohli celého
ceremoniálu účastnit a doprovodit
naše studenty při tak významné
události.
Ž. H.
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seniorů a zdravotně postižených
občanů. Všichni jsme se velmi dobře bavili, zpívali si s Milanem známé písničky při harmonice a byl čas
i na popovídání.
Vhod všem přišlo i malé občerstvení při kávičce. Při takovém sluníčkovém počasí, při krásných písníčkách a s dobrou náladou bychom
vydrželi sedět až do dalšího dne.
Ale jak se říká, v nejlepším se má
skončit, tak toto naše setkání jsme
zakončili společně zazpívanou písní „Ta naše písnička česká“.

Při odchodu domů jsme si všichni
slíbili, že za rok se opět znovu sejdeme.
Ž. H.

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN 2016 PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterý 12. 7. 2016 od 10.00 hodin
Úterý 19. 7. 2016 od 10.00 hodin
Úterý 9. 8. 2016 od 10.00 hodin
Úterý 16. 8. 2016 od 10.00 hodin
PLETENÍ Z PAPÍROVÉHO
PROUTÍ
Pokračujeme v kurzu pletení
z papírového proutí. Přijďte si
s námi vyrobit ošatku, opletenou
plechovku či obal na květináč.

Čtvrtek 28. 7. 2015 od 9.00 hodin
Čtvrtek 25. 8. 2015 od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince.
Dle zájmu možná i doprava charitním automobilem.

Přes prázdniny každé úterý
od 9 do 10 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
v tělocvičně v Domě sv. Josefa
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení na rotopedu
a masáži na masážním křesle.

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Rozšíření webových stránek MěKS Kojetín
Na stránkách MěKS Kojetín

www.mekskojetin.cz
naleznete informace i novinky
o kulturním dění a akcích
na Kulturním středisku - Sokolovně,
Vzdělávacím a informačním centru,
městské knihovně,
městském muzeu
i v zájmových souborech...
Dále Kojetínský zpravodaj,
galerii rodáků, Kojetínské hody,
Divadelní Kojetín i pronájmy...
Nově přidáno
Letní kino
a Kojetínské hudební léto...
Navštivte stránky MěKS Kojetín
a dozvíte se o celkovém
kulturním dění v Kojetíně.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané
tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“
Lukáš 12,29-30

Program svátečních setkání v červenci a srpnu 2016
3. 7. 2016 Neděle
slavnostní bohoslužby
k uctění památky sv. opata Prokopa,
slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje
i Mistra Jana Husa
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
10. 7. 2016 Neděle - 8. po svatém Duchu
bohoslužby
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
od 10.00 hodin v Husově sboru
17. 7. 2016 Neděle – 9. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
24. 7. 2016 Neděle
- 10. po sv. Duchu - sv. Marie Magdalény
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
31. 7. 2016 Neděle – 11. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
3. 8. 2016 Středa* – Klub dětí a mládeže
Dobrá zpráva
od 16.00 hodin v Klubovně nové modlitebny

3. 8. 2016 Středa*
modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru
7. 8. 2016 Neděle – 12. po svatém Duchu
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
14. 8. 2016 Neděle
– 13. po svatém Duchu- Marie, matky Páně
bohoslužby
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
od 10.00 hodin v Husově sboru
14. 8. 2016 Neděle*
hodovní prohlídka Husova sboru
(synagogy)
od 15.00 hodin (dle zájmu i od 17.00 hodin)
21. 8. 2016 Neděle – 14. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
28. 8. 2016 Neděle – 15. po svatém Duchu
- s požehnáním dětem do nového školního roku
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
*uskutečnění dle zájmu a ohlášení

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám..“ Jakub 4,7-8a
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Oznámení:
Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář
v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti od pondělí do středy od
9 do 15 hodin. Jinak dle dohody.
Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706
511 nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Všechna naše setkávání jsou přístupná členům i veřejnosti.
Po dobu obřadů jsou prostory sboru nepřístupné k prohlídce, máte-li
zájem o prohlídku sboru (synagogy), kontaktujte předem farní úřad
či Vzdělávací a informační centrum
Kojetín, Masarykovo náměstí 8.
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje.

CČSH tradičně i letos vyhlašuje poutě do Kostnice, na Sázavu,
Radhošť a Ostravici. Podrobnější
informace na webu: http://www.
ccsh.cz/ a http://ccsholomouc.cz/ či
na kterémkoliv farním úřadě CČSH.
Brněnská diecéze CČSH již tradičně zve na letní duchovní cvičení
do Brna Lipové a zájezd do kláštera ve francouzském Taizé: http://www.
ccshbrno.cz/
ÚR CČSH v Praze srdečně zve
na slavnostní bohoslužbu do Betlémské
kaple
u příležitosti 601.
výročí mučednické smrti Mistra
Jana Husa ve
středu 6. 7. 2016

od 15 hodin na ČT2. Bohoslužbu
bude živě přenášet Česká televize:
http://www.ceskatelevize.cz/
Náš kojetínský Husův sbor (synagoga) byl v Českém rozhlase Olomouc:
„Husův sbor v Kojetíně je původně
nejstarší synagogou v kraji“ http://
www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/1510227 Jiří Pleva
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Bezplatný vstup na koupaliště
Podpora organizované činnosti dětí
a mládeže v jejich volném čase je
důležitou problematikou vedení
Města Kojetín. Proto se také Město
Kojetín rozhodlo, že všechny děti
a mládež, které jsou organizované,
budou mít vstup na koupaliště zahrnut v celoroční úplatě za danou
aktivitu.
Koupací sezona 2016
Bezplatný vstup platí pro děti a studenty do 18ti let včetně, kteří ve
školním roce 2015/2016 navštěvovali tyto volnočasové organizace
- DDM Kojetín, FK Slavoj Kojetín,
Pionýr Kojetín, SDH Kojetín, TJ Sokol Kojetín, SK Kojetín, Kanoistika
Kojetín, HS Popůvky, Junák Kojetín
a MěKS Kojetín a prošli registrací
pomocí otisků prstů na Domě dětí
a mládeže v Kojetíně.
A jak to bude příští léto - v koupací sezóně 2017?
Ano, bezplatný vstup bude nadále
platit i v koupací sezóně 2017, a to
za těchto podmínek:
- dítě musí být ve školním roce

2016/2017 zaregistrováno v některé z organizací volnočasových
aktivit či sportovních organizacích
Města Kojetín – DDM Kojetín, FK
Slavoj Kojetín, Pionýr Kojetín, SDH
Kojetín, TJ Sokol Kojetín, SK Kojetín, Kanoistika Kojetín, HS Popůvky, Junák Kojetín a MěKS Kojetín,
- registrace dítěte musí být podložena řádnou přihláškou a celoroční
platbou, uhrazenou nejpozději do
31. října 2016,
- dítě se musí celoročně pravidelně
účastnit organizovaných volnočasových aktivit a dodržovat vnitřní
pravidla dané organizace,
- dítě musí projít registrací otisků
prstů, příp. jeho obnovou na další
sezónu na DDM Kojetín.
A co děti a otisky prstů – nemohou být zneužity?
Nemusíte mít obavy. Pro ochranu
osobních informací neukládají snímače otisku prstů do paměti obrazy – otisky prstů jako takové. Není
tedy možné získat obraz otisku prstu ze vzoru uloženého v zařízení,

protože se jedná pouze o číselná
data. Nehrozí proto zneužití osobních informací. Data v modulu jsou
šifrována již při pořizování (garantováno výrobcem modulu).
Jana Hrušáková, DDM Kojetín

Inzerce
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Ze sportu - Kanoistika Kojetín
V rámci oslav 65.výročí založení
kanoistického oddílu v Kojetíně
vás tímto zveme na

sraz
bývalých i současných
členů KK
který se uskuteční dne 2. července 2016
v prostorách loděnice,
kde se od 13 hodin můžete aktivně zapojit
do těchto činností:
• prohlídka loděnice a současného lodního parku KK
• prohlídka pohárů v klubovně loděnice
• vyjížďky na lodích pro bývalé závodníky
• od 15 hodin projížďky po Moravě
na motorových lodích
• od 16 hodin poslech Country skupiny KK
• čtení nezapomenutelných veršů Meda Tůmy,
likvidace zásob místního občerstvení u táboráku
• kdo bude chtít slavit do rána tancem a zpěvem
na parketu před starou loděnicí za podpory
živé hudby, klidně může...
Loučení se s budovou staré dřevěné loděnice,
na kterou má každý, kdo jí prošel jako žák,
dorostenec, ať to byl kluk či holka, jen nejpěknější
vzpomínky, před její demolicí a zahájení stavby
nové, jednopatrové, zděné loděnice,
podle plánu výstavby.
Závěr večera bychom chtěli uctít této budově poctu,
společnou písní za doprovodu kytar
"loděničního sboru".
Vzpomeňte na své mladé časy, najděte fotky,
starší tepláky, vezměte s sebou vlastní i nevlastní
děti, vnuky, vnučky a vyražte do pěkné přírody
prožít odpoledne, kde se o vás postarají,
jídlo a pití je zajištěno.
Srdečně všechny zve organizační výbor
v čele s předsedkyní KK Jitkou Šupčíkovou

Inzerce
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Ze sportu
Kojetín-Kovalovice B
vítěz krajské 1.B třídy
Fotbalový tým Kojetín-Kovalovice
B, který svá domácí utkání hraje na
hrišti v Kovalovicích, se stal vítězem krajské 1.B třídy se ziskem 55
bodů, za sedmnáct vitězství, čtyři
remízy, čtyři prohry s celkovým skórem 64:33.
Mužstvo se těší velké podpoře
svých fanoušků, kteří ho chodí do
útulného fotbalového areálu v Kovalovicích podporovat v hojném počtu a většina fanoušků jezdí fandit
i na venkovní zápasy, za což jim patří poděkování.
Poděkování patří i všem hráčům za
kvalitní výkony během celé sezóny
2015/16. Děkujeme.
výbor SK

Horní řada z leva: Štolfa Michal, Polách Marcel, Kantor Jan, trenéři - Polách Mira, Ševeček Marek, Jarmer Tomáš, Řezáč Matěj, Kantor Tomáš,
Zezula Zdenek, Janováč Ondra, Bělaška Michal. Dolní řada z leva: Krčmař
Jakub, Křížek Jan, Mareček Milan, Rybovič Filip, Šafránek Martin, Židlík
Dušan, Židlík Dan, Peřina Josef, Srbecký Petr, brankář Koláček David.
Na fotce chybí: Plesník Tomáš, Zavadil Josef, Ernst Petr, Polách Zdenek.

Předání poháru pro vítěze krajským fotbalovým svazem

Společné foto s věrnými fanoušky ve fans dresech
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Blahopřání
Dne 17. července 2016 se dožije 88 let naše maminka, babička, prababička

paní Jindřiška Šachová
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Syn Jindřich s manželkou Petrou, Martina s manželem Marcelem,
Zdeněk s manželkou Petrou, Hanka s manželem Pavlem, Romana, snacha Marta,
pravnoučata Ladík, Honzík, Ríša, Natálka, Verunka, Pavlík, Honzík, Ondra a přátelé.

Vzpomínky
Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý.
Dne 28. července 2016 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

slečny Vendulky Kozárkové
S bolestí v srdcích stále vzpomínají maminka Stanislava,
bratr Stanislav s rodinou a babička.
Odešels drahý chlapečku, bez slůvka rozloučení, tak náhle, že těžko k uvěření.
Dne 13. července 2016 si připomeneme nedožité 24. narozeniny
našeho syna, bratra a vnuka

pana Jiřího Zakopala
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále s láskou vzpomínají maminka Jitka, tatínek Pavel, sestra Maruška, bratr Pavel,
babička Žofie a ostatní příbuzenstvo.
Dne 6. července 2016 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí našeho syna, tatínka, dědečka

pana Oldřicha Šachy
S láskou a úctou vzpomínají maminka, dcera Hana s rodinou,
bratr s manželkou Jarmilou, švagrová Marta s rodinou a přátelé. Nikdy nezapomeneme!

Dne 9.srpna 2016 by se dožila rovných 100 let

paní Růžena Štecová z Kojetína
Stále na ni vzpomíná její rodina. Kdo jste ji znali,
věnujte jí, prosíme, spolu s námi tichou vzpomínku.
Dne 16. srpna 2016 vzpomeneme 100 let od narození

pana Jana Minaříka
a 99 let od narození

paní Marie Minaříkové
Zároveň vzpomeneme 15 let od úmrtí našich drahých a milých rodičů.
Stále vzpomíná syn Jiří, sestra Jana s manželem Jaroslavem,
vnuci, vnučky, neteře a všichni, kdo jste je měli rádi. Děkujeme.
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