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Co nás čeká z pohledu větších oprav a investic
V současné době probíhá projektová příprava řady větších investičních akcí v našem městě. Tyto investice
budou realizovány v horizontu let 2017–2019. Některé
z nich budou podmíněny tím, podaří-li se získat na jejich
realizaci dotace. To platí zejména o největších z nich,
tedy cyklostezce Kojetín – Uhřičice – Lobodice – Tovačov a Kojetín – Bezměrov. Zde probíhají práce na projektové dokumentaci a dokončeny by měly být v příštím
roce. Velkou investicí bude také rozšíření učeben na
základní škole náměstí Míru. Pokud se podaří uspět
s žádostí o dotaci, dojde k vybudování nových učeben

v půdních prostorách této školy a nyní jsou zahájeny práce na projektu, který musí být k žádosti o dotaci přiložen.
Velkou obnovu čeká také budova ZUŠ Kojetín v Hanusíkově ulici, projekt, který je zpracováván počítá s kompletní rekonstrukcí a přístavbou koncertního sálu ke stávajícímu objektu.
Z dalších plánů mohu uvést rekonstrukci kulturního
domu v Popůvkách, rozšíření veřejného osvětlení na ulici Svatopluka Čecha, projekt a přípravu žádosti o dotaci
na vytvoření biocentra na louce Pod Hrází či opravy kojetínského hřbitova, týkající se oplocení, cest a osvětlení. Velkou akcí příštího roku bude jistě rekonstrukce ulice
Mlýnská včetně návazné stezky pro cyklisty.
V letošním roce nás mimo jiné čeká asfaltování některých ulic v Kojetíně, Popůvkách i Kovalovicích, hotové jsou úpravy parkoviště a předlažby v ulici Nová
i v ulici Polní, rozšíření městského kamerového systému
u sportovní haly dotovaného Olomouckým krajem. Opravu chodníků v ulici Podvalí provádí v těchto dnech firma
Technis Kojetín, spol. s r.o.
Jiří Šírek

foto: Jana Večeřová
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 41. schůzi konané dne 17. srpna 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za 1. pololetí
2016, vč. informace o stavu pohledávek k 30. 6. 2016,
- vzala na vědomí informaci
o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za 1. pololetí
2016, předloží k projednání zastupitelstvu města v termínu 9/2016,
- schválila rozpočtové opatření
č. 12/2016, kterým se zapojují do
rozpočtu:
nové příjmy ve výši 50,00 tis. Kč
nové výdaje ve výši 50,00 tis. Kč,
- schválila uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o zajištění prodeje nemovitého majetku formou aukce, mezi
Městem Kojetínem, jako „vyhlašovatelem“ a Dražební společností
MORAVA s. r. o., se sídlem Zlín,
jako „poskytovatelem“ k předmětu
prodeje bytové jednotky č. 1205/7
a č. 1205/9 v ul. Sv. Čecha v Kojetíně, bytové jednotky č. 1191/13
v ul. Sladovní v Kojetíně a bytové
jednotky č. 907/9 v ul. Nádražní
v Kojetíně,
- souhlasila s bezúplatným pře-

vodem části pozemku parc. č. st.
1064, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 216 m2, pozemek parc.
č. st. 1064, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2, jehož součástí je stavba č. p. 707, do vlastnictví Města Kojetína za podmínky,
že dům č. p. 707 bude demolován
a na pozemku bude zřízeno sportovní a rekreační zázemí pro veřejnost,
a za dalších podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru
nemovitostí, předloží k projednání zastupitelstvu města v termínu
9/2016,
- schválila pronájem nebytových
prostor v objektu polikliniky v Kojetíně v přízemí budovy, jako prostory
sloužící k podnikání, to vše za účelem využití – k provozování nutričního klubu,
- souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10.000
Kč příspěvkovou organizací Cent-

rum sociálních služeb Kojetín od firmy Technis Kojetín, spol. s r. o.,
- schválila uzavření darovací
smlouvy mezi firmou Technis Kojetín, spol. s r. o. a Centrem sociálních služeb Kojetín, příspěvkovou
organizací, na finanční dar ve výši
10.000 Kč, účelově určeného jako
příjem Fondu kulturních a sociálních potřeb,
- souhlasila s výběrem dodavatele
na nákup konvektomatu do Školní
jídelny Kojetín, příspěvkové organizace,
- schválila uzavření smlouvy mezi
Školní jídelnou Kojetín, příspěvkovou organizací a firmou Pavel Durník, Gastroservis, Buchlovice na
nákup konvektomatu,
- schválila výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce ZŠ Kojetín“. Smlouva
je uzavírána mezi objednavatelem
Městem Kojetín a zhotovitelem firmou BM–BAUMAS, spol. s r. o, za
nabídkovou cenu 537.000 Kč bez
DPH.
Jiří Šírek

na poliklinice bude tyto služby zajišťovat od 1. října 2016 MUDr. Lukáš
Vacula.
Dobrou zprávou z oblasti zdravotnictví je i to, že po ukončení činnosti
diabetologa MUDr. Richarda Kobzy
bude službu diabetologické porad-

ny (pondělky – celý den) zajišťovat MUDr. Dobromila Pekařová.
Se změnami na interně, které nastanou po 5. září 2016, budou pacienti průběžně seznamováni.

Ve zkratce
● Máme za sebou srpen, který je
v našem městě tradičně spojen
s hodovými oslavami, hudebním létem a letos také s létem filmovým.
Naši občané, ale také ti, kteří přijeli
odjinud, mohli být, myslím spokojeni
s nabídkou, která na tyto akce přitáhla stovky, často i tisíce návštěvníků. Na město naší velikosti je to
slušná porce kultury, ale také kopa
organizačních starostí a práce. Za
to bych rád poděkoval všem, kteří se na organizaci letošních hodů
a dalších akcí podíleli – zejména
Městskému kulturnímu středisku,
pracovníkům Technisu Kojetín, kolektivu pracovníků Městského úřadu a všem, kteří jakkoliv pomohli.
Jinde takové akce často svěří soukromé agentuře, nebo je nedělají
vůbec. V Kojetíně jsme schopni
zvládnout je vlastními silami, a to je
dobře.
● Absence služeb ženského lékaře
byla konečně vyřešena – v ordinaci
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Jiří Šírek

Starosta města Kojetína
zve na

13. zasedání
Zastupitelstva
města Kojetína,
které se bude konat
v úterý 27. září 2016
od 16 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra
Kojetín, Masarykovo náměstí 8.
Jiří Šírek, starosta města
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Informace pro občany
Městský kamerový
dohlížecí systém
Olomoucký kraj poskytl Městu Kojetín v rámci Dotačního programu
Olomouckého kraje určeného pro
sociální oblast na rok 2016 finanční

příspěvek ve výši 50.000 Kč. Uvedená finanční částka bude využita na
nákup a instalaci bezpečnostních kamer Městského kamerového dohlížecího systému, které budou umístěny na budově Gymnázia ulice Sv.
Čecha a na budově Mateřské školy

v
Hanusíkově
ulici. Uvedené
kamery zabezpečí dohled nad veřejným pořádkem
zejména v okolí nově vybudované
sportovní haly a prostor před budovou Gymnázia.
Miloš Pavlík

Návrhy opatření 3. komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína
na období let 2017–2019 – připomínkovací řízení
Na základě porovnání stavu poskytovaných sociálních a navazujících
služeb, potřeb lidí a množství finančních prostředků, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování
sociálních služeb (dále jen KPSS)
Komunitní plán sociálních služeb
města Kojetína na období let 2009
–2011 a 2. komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012 – 2016.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o proces cyklicky se opakující
a platnost komunitního plánu je
vždy vymezena na období několika
let, bylo na základě popisu aktuální sociální situace na území města
Kojetína a potřeb uživatelů sociálních služeb navrženo členy Komise
pro KPSS do 3. komunitního plánu
sociálních služeb celkem třináct
opatření. Opatření jsou rozdělena
do třech cílových skupin: Senioři
a osoby se zdravotním postižením,
Občané ohroženi sociálním vylou-

čením a etnické menšiny, Rodina
s dětmi. Zvlášť oddělené jsou navazující opatření.
Zpracované návrhy opatření, týkající se sociálních a navazujících
služeb, které jsou v současné době
ve městě Kojetíně poskytovány,
případně zde zatím chybí a do budoucna je plánován jejich vznik,
máte možnost připomínkovat v období od 12. září 2016 do 26. září
2016 (včetně). Možnost vyjádřit se
má každý občan, zástupci obce
i organizací.
Způsob podání připomínek:
• e-mailem na:
a.prehnalova@radnice.kojetin.cz
• poštou na adresu:
Městský úřad Kojetín
Masarykovo náměstí 20
752 01 Kojetín
na obálku uvést „připomínkovací řízení KPSS“

• osobně na:
MěÚ Kojetín
- odbor vnitřních věcí, školství
a kultury, úsek sociálních věcí, dveře
č. 2, přízemí budovy, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín
- MěÚ Kojetín, podatelna, Masarykovo náměstí 20, Kojetín
Možnost získání připomínkovacího formuláře a materiálu:
• na webových stránkách:
www.kojetin.cz/kpss
• e-mailem na:
a.prehnalova@radnice.kojetin.cz
• osobně na adrese: MěÚ Kojetín,
odbor vnitřních věcí, školství a kultury, úsek sociálních věcí, dveře
č. 2, přízemí budovy
Vypořádání připomínek:
Každá písemná připomínka podaná
na připomínkovacím formuláři bude
evidována, vyhodnocena a zpracována. Vypořádání připomínek bude
zveřejněno.
Alice Přehnalová, odbor VVŠK

Kryocentrum Kojetín
Celotělová kryoterapie
v Kryocentru Kojetín
Celotělová kryoterapie je metodou,
při které je lidské tělo vystaveno
extrémně nízké teplotě -110°C
až -160°C. Celková doba pobytu
v kryokomoře je 2–3 minuty. Jelikož se jedná o celotělovou aplikaci,
účinkuje chlad na tělo velmi intenzivně, aktivuje organismus a pozitivně působí i na celkový zdravotní
stav.
Působením
extrémně
nízkých
teplot na organismus, převážně
pak na receptory chladu, spojené
s rychlým ochlazením a následným
ohřátím, dochází k intenzivnímu
prokrvení povrchových částí těla,

jako je kůže, podkožní vazivo a šlachosvalový aparát. Rychlá změna
teplot způsobí nárůst exkrece mnoha tělu prospěšných látek, jako jsou
např. endorfiny, dopamin, serotonin
– hormony pohody, štěstí a hormony kůry nadledvin, které působí
protizánětlivě a analgeticky, a testosteronu, což může být atraktivní
zejména pro sportovce, neboť tento jev je přímo spojen s nárůstem
svalové hmoty. Dochází také k eliminaci toxických složek. Následná
pohybová aktivita způsobuje bouřlivou látkovou výměnu spojenou
s vyloučením jedů, volných radikálů
a kyseliny mléčné, které způsobují
stárnutí a degeneraci buněk.
Celotělová kryoterapie akceleruje
nejen protizánětlivé, ale díky pro-

dukci růstového faktoru také hojivé procesy. Zintenzivní se činnost
tělesných orgánů, které zbavují
organismus škodlivin. Nervové receptory snižují reakci na bolest,
kterou tělo po nějakou dobu téměř
nepociťuje. Pro vyvolání tak komplexního efektu medicína nezná
jinou metodu než právě celotělovou chladovou terapii. K dosažení
terapeutického účinku se doporučuje aplikace chladu pod -120°C po
dobu 90 sekund, kdy se povrch těla
a zhruba 1,5 cm podkožních tkání
prochladí na 5°C.
Chlad v kryokomoře příznivě ovlivňuje imunitní systém. Pomáhá při
revmatických onemocněních a autoimunitních onemocněních.
V současné době se kryoterapie
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Kryocentrum Kojetín
stala důležitou složkou rehabilitačních a regeneračních technik.
Celotělová kryoterapie je účinným
moderním doplňkem léčení a rehabilitace u nemocí revmatologických
(revmatoidní artritida, revmatismus
měkkých tkání, kolagenóza, vaskulitida, Bechtěrevova choroba, artróza drobných kloubů ruky i kloubů
nosných), nemocí ortopedických
(stavy po operacích nosných kloubů, stavy po operacích výhřezů páteřních plotének), nemocí kožních
(lupénka a psoriatická artritida)
a některých poúrazových stavů. Má
dokonce vliv i na zlepšení obranys-

chopnosti organismu, neboť působí
pozitivně na celý imunitní systém
pacienta.
Kryoterapie též napomáhá při prevenci, rehabilitaci a léčbě mnoha
sportovních úrazů, mezi které patří
např. postižení kloubů a kloubních
chrupavek, ruptura a natažení svalstva a celkové přetížení pohybového aparátu sportovce. Ochlazením
na tak nízkou teplotu totiž dochází
k omezení rychlosti vedení nervového vzruchu a pacient proto pociťuje jistou úlevu od bolesti poraně-

ného svalově-kostního a kloubního
aparátu. Během terapie dochází
jak k regeneraci, tak ke zvýšení pohyblivosti kloubů, tolerance fyzické
zátěže a všeobecné zvýšení výkonnosti organismu jako celku. U žen
může způsobovat dokonce úpravu
celulitidy, neboť stáhnutím buněk
chladem je z jejich cytoplazmy vypuzován tuk. Díky vyplavování endorfinů do těla se cítí pacient ve
skvělé kondici, a to jak po fyzické,
tak i po psychické stránce.
Pavel Matoušek

Úspěchy kojetínských kanoistů
Vítězové
Velkomoravské ligy
za rok 2015
O víkendu 20. - 21. srpna 2016
proběhlo v Ostrožské Nové Vsi již
24. Mezinárodní mistrovství Moravy, během kterého proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších kajakářů, kajakářek, kanoistů a kanoistek
na Moravě za rok 2015.
Mezi ty nejlepší na Moravě je těžké se probojovat. Během celého
roku 2015 probíhalo celkem šest
závodů, které se konaly na Moravě
a byly bodovány. Celý soubor závodů se nazývá Velkomoravská liga
a je určen jen pro závodníky z moravských klubů.
Spolek Kanoistiky Kojetín měl tu
čest uspořádat celkem tři závody
této soutěže, a to Dlouhé tratě na
Moravě (duben), Moravský pohár
(květen) a první ročník Kojetínského maratonu (září).
V Čechách mají obdobné závody
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– Labsko orlický pohár a Golden league pohár.
Naši závodníci dokázali projít těžkým sítem šesti závodů a z celkového počtu šestnácti kategorií
v šesti kategoriích ukázali, že patří
mezi ty nejlepší z celé Moravy.
Titulem vítěz Velkomoravské ligy
pro rok 2015 se můžou hrdě nosit
tito závodníci Kanoistiky Kojetín:

• Hrabal Antonín – dorostenec, kanoe
• Minařík Jiří – žák, kanoe
• Jurečková Eliška – žačka, kanoe
• Kapoun Miroslav – benjamínek A,
kajak
• Úlehlová Markéta – benjamínka A,
kajak
• Bartáková Kateřina – benjamínka
B, kajak
A. Zendulka
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Z historických událostí
150. výročí Bitvy
u Tovačova z roku 1866
V pátek 15. července 2016 a v sobotu 16. července 2016 se v Tovačově
konaly vzpomínkové akce, připomínající bojové srážky, které se v prostoru u Tovačova a Dubu odehrály
15. července roku 1866. Dne 15.
července 2016 byla v tovačovském
kostele sv. Václava sloužena za
všechny padlé mše svatá. Součástí
vzpomínkových akcí bylo také požehnání kříže u autobusového nádraží v Tovačově, výstava fotografií
s tematikou vzpomínkových akcí
roku 1866 v tovačovském zámku
a položení věnce u památníku
u Bezedného dolu.
Bojové akce v prostoru Tovačova
a Dubu byly závěrečnými boji války
mezi Pruským královstvím, Italským
královstvím a jejich spojenci na jedné straně, rakouským císařstvím
a jeho spojenci na straně druhé.
Vítězství Pruska nad rakouským císařstvím vedlo ke vzniku Rakouska
– Uherska. Válka měla také vliv na
sjednocení Německa v roce 1871.
K rozhodující bitvě v této válce došlo 3. července 1866 u Chlumu,
nedaleko pevnosti Hradec Králové. (Bitva je známá také jako bitva
u Hradce Králové, bitva na Chlumu či bitva u Sadové). Z počátku
se zdálo, že rakouská vojska udrží
pruský nápor, situace se však změnila s příchodem pruských posil.
Prusům se podařilo obsadit Chlum
a bitva byla rozhodnuta. Nepodařilo se však zničit celou Rakouskou
severní armádu. Díky dělostřelcům
a jízdě rakouská vojska ustoupila z bojiště a vydala se na pochod
k Olomouci a potom dále k Vídni.
Seskupení u Olomouce netrvalo
dlouho. Dne 15. července vojska
pokračovala v pochodu podél řeky
Moravy k Tovačovu a dále směrem
na Vídeň. Při ústupu došlo k narušení jednoty vojenských částí, promíchání vojsk, a když na Rakušany
zaútočili v prostoru Dub - Tovačov
pronásledující Prusové, nastal
v rakouském vojsku značný zmatek. Ten spolu s nedostatky ve velení způsobily, že rakouská vojska
byla opět poražena. Za dvě hodiny
padlo přes 500 vojáků, část rakouských vojsk ustoupila na levý břeh

a část se vrátila do Olomouce. Vojenské šarvátky pak ještě pokračovaly. Dne 22. července byl v Mikulově vyhlášen klid zbraní a o něco
později uzavřen mír.
Na Tovačovsku připomínají bitvu
památníky, které se staly součástí
této krásné krajiny. Jména všech
rakouských padlých jsou uvedena
na pamětní desce ústředního památníku.
Prusko – rakouská válka zasáhla
také obyvatele Kojetína. Zmínky
o ní uvádí tzv. Ivanova kronika, ve
které je k roku 1866 tento záznam:
„Byla válka s Pruskem a byla srážka u Tovačova. Právě to bylo v neděli „v hrubú 15. července“ a naši
prohráli a pak byli Prajzi zde na
kvartirách, a tak jedli až jim žaludky
pukaly. A byla kolera.“
Cholera, to byla další nepříjemnost,
kterou spolu s ubytováním vojska

válka přinesla. V Kojetíně to byla
již čtvrtá vlna cholery v 19. století,
zvaná „prajská“.
Pruští vojáci přišli do Kojetína již
v neděli 15. nebo v pondělí 16. července. „Měli rádi malé děti svých
domácích, byli veselí, nestřídmí
(„Žere jako Prajz“)", píše ve své
kronice kronikář Karel Štéger.
Od 19. července do 31. července
zemřelo na choleru 23 pruských
vojáků, 1. srpna ještě jeden, celkem tedy 24, má zaznamenáno
Karel Štéger. Pruská vojska měla
v Kojetíně dva polní lazarety, v čísle
39 u Řihošků, kde zemřelo pět vojáků a na Šprlochu u Kellerů, kde zemřelo devatenáct pruských vojáků.
Cholera v roce 1866 si vyžádala
mezi kojetínskými občany 108 obětí
a 24 zemřelých vojáků, celkem tedy
132 osob.
řez
foto: Městské muzeum MěKS Kojetín

Prusové na kojetínském náměstí 15. července 1866
Webové stránky Městského kulturního střediska Kojetín

WWW.MEKSKOJETIN.CZ

Naleznete zde informace i novinky o kulturním dění a akcích na Sokolovně,
Vzdělávacím a informačním centru, městské knihovně, městském muzeu, kině
i v zájmových souborech... Dále - Galerii rodáků, pronájmy i Kojetínský zpravodaj...
Najdete nás také na facebooku, tak se přidejte:
* MěKS Kojetín * Vzdělávací a informační centrum MěKS Kojetín *
* Městská knihovna MěKS Kojetín * Městské muzeum MěKS Kojetín *
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Došlo do redakce
Zahrádkáři se úspěšně
prezentovali na hodech
2016
Pestrý program Kojetínských hodů
již popáté obohatila tradiční výstava jiřinek, výpěstků a dekorativních
doplňků pořádaná místní organizací Českého zahrádkářského svazu
Kojetín.
I tentokrát se těšila zájmu veřejnosti, která zavítala v hojném počtu
(asi pět set návštěvníků) do Domu
zahrádkářů na Podvalí. Čekalo ji
tam přivítání dary léta, nakrájenými jablky a moštem, a také koláčky
a cukrovím.
Hlavně však zájem poutala expozice letošních jiřinek, mečíků, cínií a dalších květin, které rozzářily
barvami a vůněmi místní klubovnu.
Nechyběly ani výpěstky sezónního
ovoce a zeleniny a dokonce i houby,
které symbolizují, že letošní rok, na
rozdíl od loňských veder a sucha, je
po všech stránkách úrodný. Proto
i exponátů bylo hodně a šikovný
tým pod vedením aranžérky Ive-

ty Karafiátové měl z čeho vybírat.
Výstavu tradičně vkusně doplnily
keramické, kožedělné a textilní doplňky, také ukázky prací studentů
řezbářské školy v Tovačově.
Spokojenost návštěvníků výstavy
byla veliká a je odměnou těm, kteří
své plody věnovali a těm, kteří se
na organizaci a propagaci výstavy
podíleli.
Zahrádkáři si váží podpory města,
které letos věnovalo nemalé prostředky na opravy oplocení zahrádkářských osad. Zahrádkáři se zase
aktivně zapojili do akce Ukliďme
Kojetín.
Vždyť zahrádkářská činnost je velmi záslužná, protože pomáhá zve-

Došlo do redakce
Medaile svatého Jiří
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Tento výraz ocenění soustavné práce činovníků Junáka, podílejících
se na výchově dětí, mládeže a dospělých a dlouhodobého stabilního
přínosu na uvedených pozicích, byl
zřízen v roce 2003 Náčelnictvem
Junáka. Medaile svatého Jiří má tři
stupně, z nichž nejvyšší 3. stupeň
(zlatá medaile) byl dne 9. července
2016 na skautském táboře v Týně
nad Bečvou slavnostně předán
Antonínu Výtiskovi – vedoucímu
Skautského střediska Kojetín.
Silným zážitkem byla tato výjimečná táborová událost jistě nejen pro
samotného držitele ocenění, ale
i pro všechny přítomné světlušky,
vlčata, skauty, skautky, rovery, rangers a pozvané hosty, kterými byli
jeho již dávno dospělé „skautské
děti“, bratři a sestry z řad činovníků
jiných oddílů.
Tak jako je medaile neodmyslitelnou částí ocenění vítězů, tak je Bc.
Antonín Výtiska neodmyslitelnou
částí – srdcem kojetínského skau-

tingu, hrdinou z dětských
let a vzorem pro život… Za
to vše mu právem náleží
toto naše zhmotněné veliké
„DÍKY“!
Za Junák – český skaut,
středisko Kojetín, z. s.
Milena Ondrušková

lebovat vzhled míst, která by jinak
zarůstala plevelem. Je potěšitelné,
že řady zahrádkářů doplňují další
zájemci i řada mladých.
Jsme národem zahrádkářů a v poetické knížce Karla Čapka „Zahradníkův rok“ je to krásně napsané:
„My zahradníci žijeme jaksi do budoucnosti; kvetou-li nám růže, myslíme na to, že příští rok nám pokvetou ještě líp; To pravé, to nejlepší
je před námi. Každý další rok přidá
vzrůstu a krásy. Zaplať pánbůh, že
už zase budeme o rok dál!“
Tak se těšme, že příští zahrádkářský rok se opět vydaří.
Jaroslav Bělka
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Mateřská škola Kojetín
Prázdniny v MŠ Kojetín
Léto se pomalu chýlí ke konci, poklidná letní prázdninová nálada je
za námi a zvykáme si pomalu zase
na všední každodenní povinnosti...
Děti plné zážitků z prázdnin se vracejí mezi své kamarády.
U nás v mateřské škole se o prázdninách ale zase tak úplně neodpočívalo. Hned počátkem července
jsme v hlavní budově rekonstruovali podlahové krytiny v jedné třídě
a současně byla instalována nová
dělící stěna v prostorách denních
místností (mezi třídou a hernou).
Téměř všechny prostory - vstupní
hala, schodiště, třídy s hernou, šatny a kabinet byly vymalovány.
Také děti na Masarykově náměstí
se mohou chlubit novým nábytkem
v prostorách šaten. A konečně jsme
se také dočkali opravy nevzhledné
zídky na školní zahradě…
Všechny tyto opravy s sebou nesou
větší pracovní nasazení, ať už se
jedná o vystěhování některých prostor, či velký úklid v obou budovách

mateřské školy.
Všem zhotovitelům i zaměstnancům školy, kteří vyvinuli zvýšené
pracovní úsilí, patří poděkování za
to, že se děti po prázdninách vracejí do příjemného školního prostředí.
A zejména našim malým nováčkům
přejeme co nejméně problémový
nástup bez slziček a hodně nových
kamarádů. Věříme, že v nadcházejícím školním roce všechny děti
čeká plno nových a zajímavých činností a zážitků…
A na co vše se mohou děti v nadcházejícím školním roce těšit?
- na dopravní výchovu na dopravním hřišti v Kroměříži,
- na předplavecký výcvik v plaveckém areálu v Přerově,
- na cvičení ve sportovní hale,
- na saunu a rehabilitační cvičení
na poliklinice v Kojetíně,
- na kroužek anglického jazyka pod
vedením externího pracovníka,
- na návštěvy kulturních představení, divadlo v MŠ,
- na vzdělávací programy ve spolupráci s DDM Kojetín.

Spolupracujeme také s logopedkou, se školskými poradenskými
zařízeními, s Městskou knihovnou
MěKS Kojetín a se ZŠ.
vedení MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín
Vítáme vás v novém
školním roce
Už je to tady. Tradičně začínáme
nový školní rok 1. září. Přivítáme
mezi námi nové žáky, více jak padesát jich nastupuje do našich prvních
tříd, někteří se během prázdnin přistěhovali z jiných měst i obcí. Většina nastoupí do vyšších ročníků tak,
aby zdárně pokračovali na základní
škole. Pracovníci školy – učitelé,
vychovatelky i správní zaměstnanci načerpali ve dnech zasloužené
dovolené potřebnou energii k překonání náročného času, kdy se řeší
vše, co se ve škole děje.

Co máme nového? Každý rok připravujeme nějakou novinku pro
naše děti. Snažíme se vylepšit prostředí pro vlastní práci, doladit podmínky co nejlépe. Podařilo se nám
ve spolupráci s městem i dodavatelem provést kompletní renovaci
stropů ve dvou učebnách (tentokrát
to byly první třídy), doplnili jsme
vybavení druhých tříd o interaktivní systémy. Každá třída je nyní vybavena nezbytnou technikou, která
poskytuje vyučujícím zázemí pro
výuku. Přešli jsme na elektronickou dokumentaci výuky, podařilo se
v průběhu roku bez potíží přejít na
tento moderní systém.
Vlastní výuka byla také doplněna

tematickými exkurzemi na zajímavá místa – Pevností poznání v Olomouci počínaje (třídy II. stupně), kojetínským zemědělským družstvem
konče (první třídy). Poprvé se nám
také díky projektům podařilo zprostředkovat vzdělávací jazykový
kurz pro naše vyučující (dva týdny
intenzivní výuky na Maltě), zahraniční stáž na španělské základní
škole i týdenní pobyt studentek
z pěti zemí světa v našich třídách.
Škola tak získala nemalé zkušenosti, které se beze zbytku využijí
při posunu výuky na vyšší úroveň.
Jakmile se objeví další šance na
podobném základě, okamžitě se
pokusíme ji maximálně využít. I na
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Základní škola nám. Míru Kojetín
sportovním poli se podařilo výrazně
zviditelnit naši školu a také město
– v krajském kole vybíjené získalo
naše družstvo krásné třetí místo
(výsledek spolupráce s městem při
využití nové sportovní haly). Dostali
jsme tak prostor pro další rozvinutí
sportovních dovedností dětí. Plavecká škola připravuje nové plavce,
naše „druháky“ a „třeťáky“ v Kroměříži. Další aktivity byly připraveny ve
spolupráci s DDM Kojetín a Městským kulturním střediskem.
Co bude dál? Připravujeme řadu
dalších podkladů pro zapojení do
vyhlášených grantových programů,
snažíme se tak maximálně využít
nabízené varianty. Od podpory výuky (asistence pedagoga, školní
psycholog...) prostřednictvím projektu Ministerstva školství pro rozšíření zázemí pro výuku (odborné
učebny, učebny pro inkluzivní výuku, podpora technického zázemí
informačních technologií v podkroví
školy) díky výzvě vyhlášené Minis-

terstvem pro místí rozvoj.
Samozřejmostí je maximální snaha všech našich pracovníků, která
směřuje k vytvoření optimálních
podmínek pro školní práci. Bez
podpory všech zúčastněných se
ale neobejdeme ani letos. Našim
čerstvým červnovým absolventům
devátých tříd (od 31. srpna 2016
nejsou našimi žáky) přejeme hodně
štěstí v další cestě studiem, žákům,
kteří se odstěhovali hodně úspěchů na nových školách a ostatním
příjemný start do nového školního
roku.

Všem našim partnerům patří upřímné poděkování za dosavadní účinnou podporu a věříme, že užitečná
spolupráce bude pokračovat i nadále ve prospěch všech zúčastněných.
Vedení školy

DDM Kojetín informuje
Připravujeme v září

1. 9. 2016
Den otevřených dveří
na DDM Kojetín
7. - 9. 9. 2016
Týden otevřených dvěří
na DDM Kojetín
9. 9. 2016
Ulov si svou první rybku
rybník Jordán

Léto s domečkem
Během letošních prázdnin DDM
Kojetín uspořádal pět pobytových
a šest příměstských táborů, kterých
se zúčastnilo 263 dětí. Všem dětem
i „dospělákům“ děkujeme za krásné
prázdninové zážitky a těšíme se
opět na setkání.
DDM Kojetín

10. 9. 2016
O pohár hejtmana
Olomouckého kraje
jen pro rybářské závodní družstvo
17. 9. 2016
Pohádkový rybník
ve spolupráci s MěKS Kojetín
23. 9. 2016
Kolečkiáda

Fotbalový tábor

LPT - Máme rádi Česko

LPT - Pojďte s námi do pohádky

LPT - Máme rádi Česko

24. 9. 2016
CYPRINUS CARPIO
rybářské závody pro děti do 15 let
s platným rybářským lístkem
Zahájení IV. Velké ceny
Od 26. 9. 2016
zahájení pravidelné
činnosti
zájmových kroužků

8
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DDM Kojetín informuje

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

LT Luhačovice - Doplňkománie

LT Luhačovice - Doplňkománie

LPT - Čtyři roční období

LT Rakvice - Rybáři

LT Nejdek - Star Wars

LPT - A je to!

Městská knihovna MěKS Kojetín
Prázdniny v knihovně
Prázdniny v knihovně aneb Odpověď na otázku „Co vlastně
v knihovně děláte o prázdninách?“
Vždy, když mi tuto otázku někdo
položí, musím se usmívat (samozřejmě v duchu, abych dotyčného
tazatele neurazila). Tak, jako naši
čtenáři odjíždí na dovolenou, i my
knihovnice čerpáme dny volna...
Knihovnu nezavíráme a stane se,
že na celý její provoz zůstane jeden
člověk a ten má potom práce opravdu hodně. „Okurková sezóna“ nenastává. Čtenáři – a my jsme tomu
velmi rády – navštěvují knihovnu za
účelem vypůjčení většího množství
„čtiva“, protože je čekají prázdniny
a dovolená. A samozřejmě i další
knihovnické práce (např. objed-
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návky, zpracování novinek a další),
probíhají plynule dál, jen s menším
počtem pracovníků. A o to je to náročnější. A co tedy konkrétně se
dělo o prázdninách v obou odděleních?
Dětské oddělení
Po dobu prázdnin v dětském oddělení naší knihovny probíhaly tyto
zajímavé akce:
Prázdninové čtení pro děti s maminkami
Jednalo se o pohodová pohádková
dopoledne pro malé děti s doprovodem. Přichystáno pro malé hosty bylo společné čtení, poté si děti
hrály nebo něco vyráběly ve tvořivé
dílničce. Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové si u nás během
programu mohli v klidu vypít svou
dopolední kávu...

LPT Cesta do pravěku

9/16

Kojetínský zpravodaj

Městská knihovna MěKS Kojetín
Zkus si práci knihovníka
Tato akce byla určena pro mladší
školní děti. Ty si vyzkoušely některé knihovnické činnosti, např. razítkování, signování a zabalení nové
knihy, řazení vrácených knih do
regálů, výpůjční proces apod. Podívaly se do skladu, kanceláří knihovny a dospělého oddělení.
A nudu v knihovně určitě nezažily!
Přišly totiž několikrát...
Prázdninová literární a výtvarná
soutěž
Probíhala také soutěž o nejzajímavější prázdninový příběh. Odevzdané práce bude hodnotit dětská

porota v průběhu září a vyhodnocení se uskuteční začátkem října
v rámci „Týdne knihoven“.
Uvedené dětské prázdninové aktivity měly svoji letošní premiéru, byl
o ně velký zájem – i z řad „nečtenářů“ a knihovnu za tímto účelem
navštívilo okolo sto dětí (některé
i opakovaně, tak moc se jim u nás
líbilo).
Dospělé oddělení
Ani oddělení pro dospělé čtenáře nezahálelo. Koncem června byl
v knihovně instalován nový software
(na jeho pořízení získala knihovna
dotaci v programu VISK3) na staho-

vání katalogizačních záznamů ze
Souborného katalogu ČR a posílání
upomínek a aviz e-mailem a SMS.
Zatím programy testujeme a sžíváme se s nimi a věřím, že nám v konečném výsledku přinesou úsporu
časovou i materiální a zrychlí poskytování služeb našim čtenářům.
Dalším počinem v dospělém oddělení je velká aktualizace fondu
a jeho nové uspořádání. Naším
cílem je nabízet čtenářům co nejkvalitnější současnou literaturu
a knihovní fond uspořádat tak, aby
orientace v něm byla, pokud možno, co nejjednodušší.
Jitka Lorencová, vedoucí knihovny

PŘIPRAVujeme pro vás:
Lekce
informační výchovy
literární besedy
- pro žáky ZŠ
S novým školním rokem
Městská knihovna MěKS Kojetín
opět zahájí spolupráci
se všemi kojetínskými školami
a školními družinami.
soutěže, kvízy,
rukodělné dílničky,
společné čtení...
Děti ze školních družin se mohou
těšit na září 2016.
Kam dojedeš aneb
Tajemstvím opředená
místa Kojetína 2
23. září 2016 v 16.00 hodin
před budovou VIC
V rámci „Evropského týdne
mobility“ připravujeme druhý
cyklistický výlet pro starší děti
po okolí se zaměřením na historii
našeho města a spojeným
s přespáním v knihovně.
Zájemci o tuto akci najdou
přihlášky v dětském oddělení
knihovny.

Týden knihoven
3. - 9. října 2016
Letošní motto zní: Braňte knihu!
Jubilejní 20. ročník celostátní akce,
pro nové zájemce bezplatná
registrace do konce roku 2016!
Čtenářská amnestie
a další překvapení!
Exkurze žáků 9. tříd a gymnázia
do dospělého oddělení.
Vyhodnocení prázdninové literární
a výtvarné soutěže soutěže.
Arnošt Vašíček:
LABYRINT ZÁHAD
12. října 2016 v 17.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8
Beseda s autorem řady knih
o tajemnu a televizních seriálů
Ďáblova lest, Ztracená brána,
Strážce duší a Planeta záhad.
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální úkazy, utajené
skutečnosti, překvapivé hypotézy,
přísně tajné konspirace…
Stromečky štěstí
31. října - 11. listopadu 2016
v dospělém oddělení knihovny
Výstava krásných dekorací Evy
Mikulkové s praktickými ukázkami.

Srí Lanka 3
mystický sever
9. listopadu 2016 v 17.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8
Cestopisná přednáška Zlatuše
Knollové. Opět bude připravena
pestrá a bohatá nabídka
skvělých druhů čaje.
Velký knižní bazar
listopad 2016
Termín bude upřesněn.
Výprodej straších
opotřebovaných knih.

Pozor - změna půjčovní
doby od 1. září 2016
Oddělení pro dospělé + internet
Úterý		
8 - 12 a 14 - 17 h.
Čtvrtek		
8 - 12 a 14 - 17 h.
Pátek a sobota 8 - 12 h.
Oddělení pro děti + internet
Pondělí a úterý 13 - 16 h.
Středa		
13 - 17 h.
Přehled o knižních novinkách
najdete na adrese: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
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Kojetínské hody 2016
Ohlédnutí
za Kojetínskými hody
a Hudebním létem 2016
I v letošním roce se v Kojetíně celý
týden od pátku do pátku hodovalo
a slavilo s bohatým programem.
O víkendu 12. - 14. srpna 2016 se
tisíce návštěvníků bavily na tradičních Kojetínských hodech.

Kojetínské hody 2016
V pátek 12. srpna 2016 se v Kojetíně zahajovaly hody vernisáží
výstavy tvůrčí skupiny Signál 64
s názvem Čerstvé věci. V prostorách galerie VIC mohli návštěvníci
obdivovat fotografie, obrazy a keramiku od členů Signálu 64 a jejich
hostů. Významná část expozice
byla věnována tvorbě Jaroslava
Kačírka staršího, od jehož narození
uplynulo v letošním roce 90. let. Tento předhodový večer ožilo nádvoří
VIC také 4. ročníkem Kojetínské
kytary. Po osmnácté hodině večerní zahájil tento festival domácí Janek Tabara. V pozdějších hodinách
mohli diváci vidět a hlavně slyšet
kapely There´s Blood In My Ears,
IQ Opice, Hannibal Lecter. Namísto
avizované kapely Hard To Believe,
která se bohužel nemohla festivalu
zúčastnit, vystopila rap-alternativní
skupina Nejsme z Kojetína. Spestřením v průběhu večera bylo bezesporu také otevření Hrůzostrašného sklepa taktéž v prostorách VIC.
Příchozí přivítala ředitelka MěKS
Kojetín Hana Svačinová a starosta
města Jiří Šírek, který slavnostně
přestřihl stuhu před vchodem do
sklepení. Pak už nic nebránilo návštěvníkům, aby se příjemně báli
v hrůzostrašné expozici, která bude
zpřístupněna a doplňována o další
atrakce i v budoucnu. Pro ty, kteří
vyznávají jiné hudební žánry, byl
navíc připraven večer s živou hudbou v Restauraci Na Hrázi U Tondy
a pozadu nezůstala ani Hospůdka
U Pedyho, jenž nabídla hodovníkům hudbu reprodukovanou.
Slunná sobota 13. srpna 2016 přislibovala další zdárný den kojetínských hodů, který se nesl v soutěžním duchu. Od časného rána
soupeřila volejbalová družstva
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v areálu sokolské zahrady na
Turnaji Střední Moravy. Současně se na hřišti u stadionu Morava
Kojetín konaly hasičské závody
„O Hodový koláč“. Příznivci harmonik, ať už pianových, chromatických, či heligonek mohli zavítat
do Sokolovny Kojetín, kde probíhalo již XVI. Setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila. Umístění piánových harmonik: 1. místo Martin
Přichystal z Olomouce, 2. místo
Roman Straka z Vídně, 3. místo
František Bíza z Mutěnic. Umístění
chromatických harmonik: 1. místo
Vlastimil Pokorný z Náměště nad
Oslavou, 2. místo Roman Straka
z Vídně, 3. místo Josef Pavelka se
zpěvavačkami Veronikou Žejdlíkovou a Marií Kudíkovou z Valašského Meziříčí. Umístění heligonek:
1. místo Jaroslav Melicherík
z Povážské Bystrice, 2. místo Jiří
Hampl z Dubicka, 3. místo Vlastimil Bělaška z Koválovic Osičan.
O zpestření sobotního hodového
programu se postarali i pracovníci
restaurace Na Hrázi U Tondy, kde
se mohly děti povozit na koních
a ponících. Svojí troškou do pomyslného hodového mlýna přispěli
i nadšenci z Kroměřížské dráhy,
o. s., kteří vypravili na trati Kojetín-Tovačov motorový vůz „Kredenc“
M262.018 s vozy Bix. Ve večerních hodinách se pak volejbalové
a tenisové kurty proměnily v taneční parket. K poslechu a tanci hrála
do raních hodin kapela Tip Top-Q.
V neděli 16. srpna po deváté hodině ranní tradičně vyrazil do ulic Kojetína krojovaný průvod společně
s jízdou králů. Do pochodu vesele
vyhrávala dechová hudba Hanačka
z Břestu. Po příchodu na Masarykovo náměstí následovalo klepání na
radnici a následné předání hodového práva, ale to už se koječtí Hanáci přesunuli na připravené pódium,
kde byl letos podle právoplatných
regulí vyplacen rádní a zastupitel
František Krejčiřík. Pak už následoval folklórní program, ve kterém se
divákům představil Hanácké sóbor
Hruška, Ječmínek z Chropyně, Hanáček z Kyselovic, Hanáci z Hulína,
Kosíř Kostelec, Klas z Kralic, pěvecký soubor Hlahol z Mysločovic,
Kopaničár ze Starého Hrozenkova
a na závěr samozřejmě domácí Ha-

nácká beseda s pásmem „Čepení
nevěsty“. Poté následoval samostatný vstup dechové hudby Hanačky z Břestu, která tak pomyslně
ukončila folklórní dopoledne. Ten,
kdo chtěl pokračovat ve folklórním
duchu měl příležitost navštívit nádvoří VIC, kde celé odpoledne hrála cimbálová muzika Dubina. Nedílnou součástí hodů jsou i jarmareční
stánky a různé pouťové atrakce.
Letos ocenili především rodiče
a prarodiče s dětmi kolotoče, jenž
byly umístěny na volném prostranství za VIC. Kdo se chtěl pokochat
krásami Kojetína, mohl využit jízdu
oblíbeným autovláčkem. Po krátkém oddechu program pokračoval
tanečním vystoupením tanečního
klubu KST Swing z Kroměříže, v jejich řadách se rekrutovala i mládež
z Kojetína. Následovala obligátní
soutěž v pojídání pukačů. V kategorii mužů zvítězil již počtvrté Jarda
Němec z Bystrého u Poličky, kdy
v čase 1:27 minuty spořádal rovných
deset pukačů. V kategorii žen se
umístila na první příčce Drahomíra
Grobnerová z Počenic, která taktéž
již počtvrté obhájila svoje prvenství
v čase 1:32. Po této disciplíně se na
pódiu už pomalu připravovala hudební skupina Ponožky pana Semtamťuka z Berouna. Tato kapela připomínající Banjo Band Ivana Mládka pobavila přítomné především
inteligentním humorem obsaženým
v textech svých písní. Zlatým hřebem a hlavní hvězdou letošních
hodů byla pražská hudební skupina
Jelen. Ta i přes chvilkovou dešťovou
sprchu hrála naplno a diváci ji za to
odměnili zaslouženým potleskem
a ovacemi. Jelen je především známý písněmi Magdaléna, Co bylo
dál, Světlo ve tmě a samozřejmě
i jejich nejznámější písní Jelen, která dala této kapele jméno. Nedělní hodový program zakončil Penzistor, rocková formace z Přerova
v originálních kostýmech s originálními texty. Třídenní hodový maraton,
tak úspěšně skončil. Ti, kteří chtěli
hodovat dále, určitě využili některé
z otevřených pohostinských zařízení.
Kojetínské hody opět dostály kvalit městských slavností. Za to, že
proběhly v takovém rozsahu, patří
velké poděkování všem organizátorům, pomocníkům i dobrovolníkům,
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Kojetínské hody 2016
kteří se zapojili, ať již do příprav
nebo se přímo podíleli na hodovém
průběhu samotném (MěKS Kojetín,
Město Kojetín, MěÚ Kojetín, SDH
Kojetín, Městská policie Kojetín,
Policie ČR, Sokol Kojetín, DDM Kojetín, Kroměřížská dráha, Farnost

Kojetín, Školní jídelna Kojetín, Zahrádkáři Kojetín, Hannibal Lecter,
Dušan Meduna, Antonín Beneš
a ostatní).
Velkou pochvalu a obdiv si zaslouží všichni účinkující, bez kterých by
letní městské oslavy neproběhly.

Výstava Čerstvé věci - Signál 64

Poděkování také náleží Olomouckému kraji a všem sponzorům za
finanční podporu.
Nashledanou na hodech v roce
2017!
-mizaFoto: Jana Večeřová
více i foto: na www.mekskojetin.cz

Kojetínská kytara

Otevření Hrůzostrašného sklepení

Večer s hudbou U Pedyho

Hasičské závody „O hodový koláč“

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

Setkání harmonikářů

Hodová zábava s TipTop-Q

Kolotoče a dětské atrakce

Jízdy motoráčkem „Kredencem“

Krojovaný průvod městem

Krojovaný průvod městem

Ječmínkova jízda králů
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Předání hodového práva starostou města

Hanáček Kyselovice

Ječmínek Chropyně

Kosíř Kostelec na Hané

Hlahol Mysločovice

Klas Kralice

Kopaničár Starý Hrozenkov

Hanáci z Hulína

Hanácké sóbor Hruška

Hanácká beseda Kojetín

Dechová hudba Hanačka z Břestu

Cimbálová muzika Dubina

Jízdy autovláčkem po městě

Taneční klub KST Swing Kroměříž
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Kojetínské hody 2016

Soutěž v pojídání pukačů

Jelen

Ponožky pana Semtamťuka

Penzistor

Návštěvníci Kojetínských hodů

Kojetínské hudební léto 2016
Ani po dobu prázdnin Městské kulturní středisko Kojetín nezahálelo.
V inovovaném hudebním létě, které bylo rozvrženo na tři měsíce (od
června až do srpna) mohli diváci na
Masarykově náměstí vyslechnout
a uvidět několik zajímavých a žánrově rozličných hudebních skupin.
Na začátku června se nám představila Základní umělecká škola
Kojetín a v polovině tohoto měsíce
originální hudební seskupení čtyř
violoncellistů s bubeníkem Arrhythmia z Přerova.
V harmonogramu hudebního léta
nesměl chybět samozřejmě ani domácí pěvecký soubor Cantas, jehož
paní a dívky nás svým zpěvem obohatily ve středu 13. července 2016.
Ke zpestření programu si přizvaly
holky z Cantasu dlouholeté kamarády, a to skupinu Countrio z Hodonína, se kterou si zazpívaly i několik
písní. Po té se Countrio předvedlo
v samostatném vstupu k radosti
všech country nadšenců.

Abychom nezapomněli ani na naše
seniory, přivítali jsme ve středu
27. července 2016 na náměstí dechovou hudbu Morkovčanka. I přes
nepříznivé deštivé počasí zdatní
senioři a nejen oni vytrvali až do
konce produkce této kapely, která zahrála jak klasické lidovky, tak
i skladby modernějšího rázu.
Rozloučení s hudebním létem se
neslo v rockovém duchu. V pátek
26. srpna 2016 se návštěvníkům
Masarykova náměstí představilo
hned několik kapel. Tento minifestival zahájila rock-popová skupina
Kowall Company z Přerova, v zá-

pětí se představili divákům Critical
Acclaim taktéž z Přerova. Sympatie kojetínských si získal i Holter
z Vyškova a závěrečná rockenrolová kapela Sleazy Roxxx se zpěvákem Petrem Poláčkem, jehož mohli
diváci vidět v soutěži SuperStar.

8. 6. 2016 - ZUŠ Kojetín

22. 6. 2016 - The Endorians

22. 6. 2016 - Arrhythmia Přerov

13. 7. 2016 - Cantas Kojetín

13. 7. 2016 - Countrio Hodonín

Věříme, že všechny námi vybrané kapely v rámci hudebního léta,
oslovily co nejširší okruh milovníků
hudby jako takové a každý si našel
to svoje, co ho potěšilo, protože jak
by řekl klasik: „Hudba je univerzální
řeč lidstva.“
-miza-
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27. 7. 2016 - Morkovčanka

26. 8. 2016 - Kowall Company

26. 8. 2016 - Critical Acclaim

26. 8. 2016 - Holter

26. 8. 2016 - Sleazy Roxxx

26. 8. 2016 - Balon nad Kojetínem

Sběr kabelek v Kojetíně:
VIC nebo Městská knihovna MěKS Kojetín
Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín

Poděkování
Děkuji všem mně neznámým návštěvníkům Kojetínských hodů za pomoc, kterou mi poskytli
při mém kolapsu a mdlobách na této akci, také děkuji za zavolání rychlé pomoci. Děkuji této
Dědek Dostalík z Kojetína
posádce za mou záchranu.
16
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Kam za kulturou v Kojetíně
Stálá celoroční expozice muzea

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

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

HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ

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

ČERSTVÉ VĚCI

TVŮRČÍ SKUPINA SIGNÁL 64 KOJETÍN
Výstava otevřena do 18. listopadu 2016
Vystavují: Alice Stonová, Radka Michálková,
Pavla Kačírková, Renata Sedláková, Ivana Bělařová,
Jiřina Malacková, Vladana Popelková, Jana Večeřová,
Jaroslav Hebnar, Jiří Šírek, Boleslav Leinert,
Petr Leinert, Jan Leinert, Jaroslav Řihošek,
Petr Zatloukal, Radko Pavlacký
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
VIC otevřeno: po – pá 9 –11.30 a 12.30 – 17 hodin,
so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403
Tradiční zářijová akce

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
10. – 23. září 2016
Tradičně bohatý program zaměřený na sport,
cykloturistiku, kulturu, zdraví, životní prostředí...
Podrobný program na straně: 18
Divadelní předplatné

DIVADLO ŽIJE! ANEB NESEĎTE
DOMA - POJĎTE DO DIVADLA!

září 2016 - únor 2017, Sokolovna Kojetín
Můžete se těšit na:
DS Na štaci Němčice nad Hanou: Ani o den dýl
Divadlo Dostavník Přerov - Honzo, vstávej!
Divadlo Karla Soukupa Praha - Commedia finita
Divadlo Amadis Brno - Benátky pod sněhem
Divadelní spolek Kroměříž - Veroničin pokoj
Rádobydivadlo Klapý - U kočičí bažiny
Podrobný program na straně: 19

Pro milovníky koní

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

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

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

Louka za bývalou farmou Račová
Hudební rockový festival

Bethrayer Meatfly fest

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

PRODEJNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
MARKO.IN o!
š e n– 19 hodin
pátek 4. listopaduu2016
zr
Sokolovna Kojetín
Zeměpisná přednáška pro žáky 2. stupně základních
škol a studenty gymnázia

Pohodáři
Papua-Nová Guinea

úterý 8. listopadu 2016 – 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín
MěKS Kojetín a pěv. soubor Cantas pořádají 7. ročník

Setkání pěveckých souborů
Kojetín 2016
"S písničkou se mládne"
sobota 12. listopadu 2016
Program bude doplněn, Sokolovna Kojetín
Tradiční akce oznamující příchod adventu

ADVENTNÍ JARMARK
a SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
pátek 25. listopadu 2016
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Evropský týden mobility 2016
Město Kojetín, CSS Kojetín, DDM Kojetín a MěKS Kojetín vás zvou na program
v rámci celorepublikové akce

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
na téma „Chytrá a udržitelná mobilita - investice pro Evropu“
s heslem “Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika“
ve dnech 10. – 23. září 2016
Předběžný program (změny vyhrazeny):

Sobota 10. září 2016

SE STAROSTOU KOJETÍNA
NA KOLEch
do CHROPYNĚ A BEZMĚROVA
10 hodin – sraz účastníků z Kojetínska
na Masarykově náměstí v Kojetíně

Trasa: Kojetín - Včelín - Chropyně - Plešovec - Bezměrov

Program a občerstvení: Ranč Bezměrov
táborák, opékání špekáčků,
harmonika a zpěv...
(Město Kojetín, MěKS Kojetín, Obec Bezměrov)

12. září - 23. září 2016

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Informace: DDM Kojetín, Sv. Čecha Kojetín
Pro děti do 15 let. Z výtvarných děl bude uspořádána
výstava na DDM Kojetín (DDM Kojetín)

Úterý 20. září 2016

PĚŠÍ NÁVŠTĚVA
ZREKONSTRUOVANÉHO
MÍSTNÍHO KOUPALIŠTĚ
A VYUŽITÍ PROSTOR
PRO MINIGOLF

Sraz účastníků u DPS nám. Dr. E. Beneše 3
ve 13 hodin, odkud bude přesun
na místní koupaliště,
kde proběhne komentovaná prohlídka.
Připravené bude posezení u kávy s možností
hry minigolf. Trasa je vhodná pro mobilní
i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
(CSS Kojetín)

Čtvrtek 22. září 2016

NORDIC WALKING

Pátek 16. září 2016

KONCERT zuš kojetín
17 hodin – Nádvoří VIC Kojetín
(ZUŠ Kojetín)

Sobota 17. září 2016

Pohádkový rybník
na hrázi v kojetíně

15 hodin – Rybník Na Hrázi plný pohádkových bytostí
Start i cíl: Střelnice, Rybník Na Hrázi Kojetín
Registrace soutěžících: 15 – 16 hodin
Startovné: 20 Kč / osoba
(pro děti špekáček na opékání v ceně)
Procházka okolo pohádkového rybníku (Na Hrázi
v Kojetíně), soutěžení a plnění různých úkolů
a nástrah, které pro děti i rodiče připraví
pohádkové postavičky...
Doprovodný program na střelnici: táborák a opékání
špekáčků, skákací hrad, malování na obličej,
sladké odměny a spousta další zábavy...
(MěKS Kojetín a DDM Kojetín)

(CSS Kojetín)

Pátek 23. září 2016

Kam dojedeš

aneb Tajemstvím opředená místa
Kojetína 2
Sraz v 16 hodin před budovou VIC
Druhý cyklistický výlet pro starší děti
po okolí se zaměřením na historii našeho města
a spojeným s přespáním v knihovně.
Zájemci o tuto akci najdou
přihlášky v dětském oddělení knihovny.
(Městská knihovna MěKS Kojetín)

Neděle 18. září 2016

Pátek 23. září 2016

„O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“
9 hodin – Areál Sokolovny Kojetín

ANEB S VĚTREM O ZÁVOD
16 hodin – Prostory u nové haly
Soutěže pro děti, odrážedla, kola a koloběžky
Startovné: 10 Kč (DDM Kojetín)

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
(Sokol Kojetín - oddíl volejbalu)
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PROCHÁZKA
V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ KROMĚŘÍŽ
Odjezd vlakem z Kojetína 12.24 hodin.
Sraz na vlakovém nádraží.
Plánovaný příjezd kolem 16 hodin z Kroměříže.
Trasa je vhodná pro mobilní
i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
Pozor, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

KOLEČKIÁDA
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Z akcí MěKS Kojetín
Kojetínské letní kino
V letošním roce mohli dospělí i ti
nejmenší, kteří jsou zvyklí ponocovat, navštívit letní kino na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. Organizátoři si pro návštěvníky připravili pestrou škálu
filmů, které byly z naší i zahraniční
provenience.
Po neslavné komedii Padesát odstínů černé, jenž jsme zmiňovali
v minulém čísle Kojetínského zpravodaje napravila naši reputaci česká komedie Padesátka, která se
odehrávala v Krkonoších a zazářila
zde celá plejáda českých herců.
Na své si přišli diváci, kteří mají rádi
akční a dobrodružné filmy v pátek
22. července 2016, kdy se promítala Země bez zákona. Pro náročnější filmové fanoušky byla připravena
ve středu 3. srpna 2016 Dánská dívka, která nenechala, aspoň v dámském osazenstvu, jedno oko suché.

Lucky While
na Slovensku
V rámci partnerské spolupráce
mezi městy Kojetín a Senica (SK)
se country taneční skupina Lucky
While rozjela v sobotu 23. července
2016 do Senice - místní části Kunov, kde se konala country zábava
s názvem Kunovská zvonica. Pořadatelem bylo Mestské kultúrné stredisko Senica.
Program začal v odpoledních hodinách na dvoře Kulturního domu Kunov, pro děti byla připravena střelba
z luku, jízda na koních a oslíkovi.
Dospělí si mohli zasoutěžit v pití
piva, pojídání párků a také vyzkoušet jízdu na elektrickém rodeobýkovi. Vše probíhalo za doprovodu
třech hudebních skupin ze Senicka.
Ve 20.00 odstartovala venkovní taneční zábava, k tanci hrála kapela
Country Tip z nedaleké Brezové
pod Bradlom, přestávky této kapely jsme vyplňovali našimi tanečními
ukázkami. V prvním vstupu zhlédli
dospělí i děti klasickou country choreografii Přání. Náš druhý taneční
vstup zavedl Kunovjany a Seničany
do mexického státu Veracrúz, vystoupili jsme s divácky oblíbeným
lidovým tancem El Colás. Jelikož
jsou mexické melodie chytlavé, vy-
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V podobném duchu jsme pokračovali i v pátek 19. srpna 2016, kdy se
návštěvníkům letního kina představilo rodinné drama s názvem Rodinný film v čele s Vandou Hybnerovou
a Karlem Rodenem. Zlatým hřebem a zároveň posledním filmem
letošní sezóny byl počin režiséra
Filipa Renče Lída Baarová s Taťánou Pauhofovou v hlavní roli, který
se stal doslova trhákem. Na žádost
rodičů jsme v rámci letního kina
zařadili i filmy pro děti, které se setkaly s nemalým ohlasem. V pátek
15. červece se promítalo Jak vycvičit
draka 2 a ve středu 17. srpna 2016
Snoopy a Charlie Brown. Peanuts
ve filmu. Celková návštěvnost letního kina byla nadprůměrná a jsme
rádi, že myšlenku a realizaci letního
kina Kojetínští a nejen oni podpořili
a ocenili právě vysokou návštěvností. Doufáme, že i v příštím roce
se organizátorům podaří vybrat
žánrově vyvážené filmy a zájem
tleskali si přítomní přídavek dalšího
tance, tentokráte valčíku La Suriana. Posledními ukázkami cloggingu (amerického stepu) Tell me ma
a Booty swing jsme se rozloučili
s návštěvníky Kunovské zvonice.
Všude byla cítit výborná nálada
a chuť se bavit, a tak zábava pokračovala do pozdních nočních hodin.
V průběhu večera nás osobně přišel pozdravit primátor Senice Branislav Grimm, po celou dobu se nám
pozorně věnovali pořadatelé a dobrovolní hasiči ze Senice. Bylo nám
dobře. Děkujeme se skvělou atmosféru a příjemné zážitky.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat také Městskému kulturnímu středisku Kojetín za to, že nás zaštituje
a poskytuje nám prostory pro naše
zkoušky.
Lucky While existuje v Kojetíně již
dvacet let, za tu dobu prošlo skupinou přes sto tanečníků a tanečnic.
V současné době se věnujeme klasickým country tancům, modernímu
country – tzv. line dance, mexickým
lidovým tancům a cloggingu. Chcete-li se k nám přidat, navštivte některou z našich zkoušek. Setkáváme se pravidelně v pátek od 17 hodin v sále Sokolovny Kojetín nebo
v sále VIC Kojetín.
Eva Zítková

o letní kino nebude utuchat ani
v dalších letech.
-miza-
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Z akcí MěKS Kojetín
Hrůzostrašné sklepení
Myšlenka využít sklepní prostory
v budově Vzdělávacího a informačního centra se zrodila již před několika lety. Atmosféra sklepa přímo
vybízela k vytvoření nějaké zajímavé expozice, která by Kojetín obohatila a stala se tak zároveň poutavou atrakcí nejen pro Kojetínské,
ale i pro turisty.
Tato idea v nás zrála dlouho
a v letošním roce jsme se rozhodli, že ji i fyzicky zrealizujeme. Nutno podotknout, že jsme se snažili
využít potencionálu a zručnosti zaměstnanců MěKS, kteří výraznou
část expozice vymysleli a následně
zhotovili. Jak už napovídá samotný název, jedná se o atrakci, která
má ve vás, návštěvnících, vzbudit
strach. Ovšem ne strach v pravém
slova smyslu, ale strach spojený
s příjemným mravenčením, zábavou
a jistotou, že všechno je jen jako.
Už od pradávna si lidé strach uměle
navozovali vyprávěním hrůzostrašných historek, čímž se očišťovali
a učili se připravovat na strach

opravdový, který každý z nás ve
svém životě určitě už zažil. Z psychologického hlediska má takový
uměle vytvořený strach člověka
očišťovat a vyplavit mu jistou dávku adrenalinu, který nám v dnešním
přemodernizovaném světě chybí.
Jsou i teorie o tom, že člověk, který
vidí zprostředkovaně nějakou hrůznou událost, je podvědomě rád, že
se mu samotnému nestala.
Expozice Hrůzostrašné sklepení
není nijak historicky podložena,
ani spjata s Kojetínem, slouží jako
atrakce a my doufáme, že tento
úkol splní na výtečnou. O tom, že
sklepení je využito smysluplně zatím svědčí i rekordní zájem veřejnosti, přes hodový víkend tuto expozici zhlédlo přes patnáct set návštěvníků. V dalších letech bychom
chtěli využít i ostaní části sklepení, které máme v plánu doplňovat
o další hrůzostrašná zákoutí. Přejeme všem návštěvníkům příjemnou
a zároveň mrazivou zábavu.
Na závěr ještě slova poděkování
iniciátorům, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli - pracovníci

MěKS Kojetín - Milan Zahradník,
který vyrobil všechny dřevěné komponenty za pomoci svého tatínka,
Jakub Šírek, Jana Nováková, Kateřina Krčmařová a Hana Svačinová,
které zhotovily a oblékly všechny
postavy (Jirku M., Karla, bezhlavého Jaryna, kata Pečínku, Rihannu,
Martu a Radima). Firmě HG Style
za dodání molitanů na výrobu postav, Zdeňku Bartákovi za skutečnou truhlu a Ladičkovi Polákovi za
postavu Marty.
-miza-
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Cvičení, kurzy a zájmové soubory v Kojetíně v roce 2016–2017
CVIČENÍ A POHYB

CVIČENÍ NA BOSU BALANCE

Každé pondělí 18 - 19 hodin
a každý čtvrtek 18 - 19 hodin
zahájení: 5. září 2016, sál VIC Kojetín
cvičitelka: Radka Michálková

zumba

Každé pondělí 19 - 20 hodin
Info: http://www.zumbasgabcou.cz
Facebook: Zumba s Gabčou
Cvičitelka: Gabriela Matoušková
sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina

PILÁTES zdravotní

Každé úterý 19 - 20 hodin
zahájení: 13. září 2016
sál VIC Kojetín, permanentka: 500 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

POHYB V ASÁNÁCH
jóga pro začátečníky i pokročilé
Každá středa 18 - 19 hodin
zahájení: 14. září 2016
Malá tělocvična Sokolovny Kojetín
vstup: 50 Kč/hodina
Cvičitelka: Vlaďka Šrámková

TABATA
cvičení s vlastní vahou těla

Každý čtvrtek 18 - 19 hodin
Malá tělocvična Sokolovny Kojetín
vstup: 70 Kč/hodina
Cvičí: Jana a Roman Ančincovi
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TANEČNÍ KURZY
TANEČNÍ PRO STUDENTY
GYMNÁZIA KOJETÍN
(i studenty jiných škol v okolí)
Každý čtvrtek 17 - 19.30 hodin,
sál Sokolovny Kojetín
cena: 600 Kč/1 účastník

(10 lekcí+prodloužená+závěrečná kolona)

TANEČNÍ SOUBORY
- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor
Hanácká beseda
při MěKS Kojetín

Zkoušky každý pátek - 20 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina LUCKY WHILE
při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek - 17 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

UMĚLECKÝ SOUBOR

Tvůrčí skupina
Signál 64 při MěKS Kojetín

Nepravidelné schůzky
Klubovna na Poliklinice Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

PĚVECKÝ SOUBOR

Pěvecký soubor
Cantas při MěKS Kojetín

Pro všechny co rádi zpívají.
Každou středu od 18.30 hodin
VIC Kojetín, zde se neplatí kurzovné!

DIVADELNÍ SOUBORY
Divadelní soubor
Hanácká scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý - 18 hodin,
Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

Dětská divadelní skupina
„Mimoni“ při MěKS Kojetín
Zkoušky budou dohodnuty
dle zájmu dětí.
Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
MěKS - Sokolovna
nám. Republiky 1033, Kojetín
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

www.mekskojetin.cz
(kurzy a cvičení)
(jednotlivé zájmové soubory)
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Centrum sociálních služeb informuje
Beseda o Karlu IV.
Ve čtvrtek dne 23. června 2016
nás navštívily pracovnice Městské
knihovny MěKS Kojetín Jitka Lorencová a Alena Fíková, které si
připravily literární program o nejvýznamnějším českém panovníkovi
Karlu IV. Beseda nesla název Karel
IV. – playboy, dobrodruh, bonviván
a kupec na trůnu. Celé téma bylo
plné událostí z jeho osobního života, zdravotním stavu a zajímavostí,
které nenajdeme běžně v učebnicích. Jsme rádi, že si knihovnice
tentokrát přichystaly právě téma
o Karlu IV. Měli jsme tak možnost
připomenout si tuto významnou
osobnost našich dějin při příležitosti
letošního 700. výročí jeho narození.

„Nedáme se“
vzdělávací program
pro seniory
Dne 14. července 2016 se v Přerově konal interaktivní program pro
seniory „Nedáme se!“. Olomoucký
kraj s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR představil vzdělávací program pro seniory s nácvikem
obranných technik pomocí zábavného divadelního představení.
V rámci programu vystoupil také
policista z Krajského ředitelství Policie ČR a představil tak aktuální
podvodné techniky.
Z Kojetína tento program navštívilo
několik seniorů. Začátek programu
uvedla spoluautorka dokumentu „Šmejdi“ psycholožka Romana
Mazalová. Hned poté dala prostor
dvěma mužům, kteří měli zhruba
půlhodiny nabízet „skvělé“ bio máslo. Obezřetní účastníci už po několika minutách chtěli odejít v dojmu,
že byli napáleni a nalákáni na prodejní akci. V ten moment vstoupila
do děje psycholožka a pochválila
účastníky, že zareagovali správně
a ujistila diváky, že se o žádný prodej nejedná. Za celou dobu jejich
existence se jako jediní v okrese

Tvoření z papíru
„Kytička, která
neuvadne“
Léto je plné barev a květin, proto

K dokreslení atmosféry byl s četbou
propojen doprovod dobové hudby
na flétnu v podání žákyně ZUŠ.
Nejvíce nás potěšila píseň z filmu
„Noc na Karlštejně“, kterou jsme
všichni poznali.
Po celou dobu besedy jsme bedlivě naslouchali všem historkám
a příběhům ze života panovníka

a „hltali“ tak každé slovo.
Setkaní bylo velmi příjemné
a díky příznivému počasí si účastníci zvolili místem k posezení altán
v přilehlé zahradě DPS J. Peštuky,
místo původně plánované klubovny
v DPS.
Ž. H.

Přerově ozvali, což ji mile překvapilo. Myšlenkou bylo navodit reálnou
atmosféru předváděcí akce s běžně používanými taktikami „šmejdů“
a podvodníků. Sami divadelníci
z divadla Jesličky z Hradce Králové vzali přerušení od diváků jako
pochvalu, že výkon byl od opravdových podvodníků k nerozeznání.
Po úvodní scénce byly předvedené
praktiky psycholožkou odborně rozebrány a analyzovány. Poukázala
na nejčastější manipulace podvodných prodejců s následnou ukázkou jak odolat těmto podvodníkům.
Dále následovalo několik divadelních scének s jakými možnými prodejními metodami prodejci
a podvodníci vystupují. Většině lidí
již jsou mnohé podvodné techniky
známé z médií, která se zabývají
varováním před falešnými prodejci. Mohli jsme tak vidět divadelní
scénku s nabízením parfému před
obchodními domy, podvodníka, který pod fiktivní historkou autonehody
vnuka vymámí peníze nebo také
sami účastníci mohli vyzkoušet
s telefonem v ruce jak se zachovat při odmítnutí telefonické ankety
a pofidérní výhry za účelem nalákat
na předváděcí akci.
Po celou dobu programu měl něko-

lik vstupů zástupce Policie ČR, kdy
udělil pár doporučení jak chránit
sebe, jak se zachovat, když člověk
na vlastní kůži zažije podvod, ohrožení na životě a zpestřil vyprávění
několika tzv. „legendami“ z jeho
profese.
Jako poděkování za účast dostali
všichni návštěvníci propagační materiál, odznak a stříbrný řetízek, který má připomínat, že se naučili říkat
podvodníkům NE!
Ž. H.

jsme si pro naše seniory připravili
tvoření růžiček, což se k létu jistě
hodí. Našim účastnicím tak vznikla kytička, která nikdy neuvadne.
Výroba takové kytky nebyla nijak
složitá. Stačilo dle návodu vy-

střihnout patřičný tvar z kartonu
na vajíčka, slepit několik dílků lepicí pistolí a pak už jen natřít kytičku temperou. Poté ji vložit do
květináče, který šikovnýma rukama „výtvarnice“ nazdobily barev-
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Centrum sociálních služeb informuje
nými stužkami. Všem tak vznikla
pěkná růžička, jež dlouho vydrží
a hlavně potěší. Seniorky si při
tvoření procvičily jemnou motoriku, strávily čas se svými vrstevnicemi a zpříjemnily si odpoledne
jednoduchým tvořením, na jehož
konci byl vlastnoruční výrobek
s letní tematikou.

,

Ž. H.

,

Aktivity CSS Kojetín v rámci ETM 2016

Centrum sociálních služeb Kojetín, p. o. srdečně zve mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín
na akce konané k Evropskému týdnu mobility 10. – 23. září 2016
na téma „Chytrá a udržitelná mobilita - investice pro Evropu“
s heslem “Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika“
Úterý 20. září 2016
PĚŠÍ NÁVŠTĚVA ZREKONSTRUOVANÉHO
MÍSTNÍHO KOUPALIŠTĚ
A VYUŽITÍ PROSTOR PRO MINIGOLF.
Sraz účastníků u DPS nám. Dr. E. Beneše 3
ve 13 hodin, odkud bude přesun
na místní koupaliště,
kde proběhne komentovaná prohlídka.
Připravené bude posezení u kávy s možností
hry minigolf. Trasa je vhodná pro mobilní
i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.

Čtvrtek 22. září 2016
NORDIC WALKING
PROCHÁZKA
V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ KROMĚŘÍŽ
Odjezd vlakem z Kojetína 12.24 hodin.
Sraz na vlakovém nádraží.
Plánovaný příjezd kolem 16 hodin z Kroměříže.
Trasa je vhodná pro mobilní
i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
Pozor, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

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 ZÁŘÍ 2016

PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Pátek 9. 9. 2016 od 10 hodin
Středa 14. 9. 2016 od 10 hodin
VYRÁBÍME KOLIBŘÍKY
Víte co je to v knihařství kolibřík?
Jedná se o vazbu malé knížečky
nebo sešitu. Dnes si vyzkoušíme
uvázat vlastní malý deníček
s barevným látkovým přebalem.
Úterý 13. 9. 2016 od 10 hodin
TRÉNINK PAMĚTI – UMÍTE
TEENAGEROVSKY?
Každá generace mladých teenagerů má své vlastní výrazy
a starší nad některými
jen žasnou. Znáte některé z nich?
Rozumíte jim?
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Pátek 16. 9. 2016 od 10 hodin
PLETENÍ Z PAPÍRU
PRO POKROČILÉ
Již známe základy pletení
i uzavírky. Nyní nás čekají
složitější, ale o to zajímavější
styly pletení z papírového proutí.

Čtvrtek 29. 9. 2015 od 9 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín,
její pracovníky, uživatele
i dobrodince a jejich rodiny.
V případě zájmu je možná
doprava charitním automobilem.

Pátek 23. 9. 2016 od 9 do 12 hodin
Masarykovo náměstí Kojetín
DEN CHARITY
Spojený s prodejní výstavou
výrobků uživatelů a pracovníků
Charity Kojetín. Můžete se těšit
i na měření tlaku zdarma
a prezentaci nabízených
sociálních služeb všech zařízení
Charity Kojetín.

Každé úterý a pátek
od 9 do 10 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení na rotopedu
a masáži na masážním křesle.
Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v září 2016
„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“ Žalm 103,1-2
4. 9. 2016 Neděle
rodinné bohoslužby
s požehnáním dětem
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10 hodin v Husově sboru
11. 9. 2016 Neděle
rodinné bohoslužby
s požehnáním dětem
od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

11. 9. 2016 Neděle
bohoslužby
od 10 hodin v Husově sboru
18. 9. 2016 Neděle
bohoslužby
od 10 hodin v Husově sboru
25. 9. 2016 Neděle (sv. knížete Václava)
slavnostní bohoslužby
od 10 hodin v Husově sboru

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“ 1. list Petrův 5,7
Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře
a v Klubovně modlitebny. Středa:
Klub dětí a mládeže "Dobrá zpráva" v Klubovně modlitebny (zpravidla první středa v měsíci). Středa:
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru (zpravidla první středa
v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina
s besedou na faře v kanceláři (poslední čtvrtek v měsíci „promítání“).
Neděle: Bohoslužby ve sboru (první neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti
a mládež).
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.

V září začne další etapa oprav památek na Husovce. První etapou
zahájíme opravy fasády fary (bývalého rabínského domu). V příštím
roce bychom rádi opravy fary dokončili druhou etapou oprav fasády a pokračovali opět v opravách
sboru (synagogy). Opravy jsou financovány z dotačního programu
ORP (obnova kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností, okr. Přerov), za podpory města Kojetína a z pokladny NO.
Slavnostní bohoslužba k uctění
sv. knížete Václava připadá letos
na neděli 25. září 2016. Připomeňme si ve stručnosti život a legendu
o sv. Václavu.
Sv. Václav - život a legenda
28. 9. - Svatý Václav se narodil kolem roku 907 jako starší syn Vratislava I. Jeho výchovu si vzala na
starost jeho babička svatá Ludmila,
která za něho v době jeho nedospělosti, kdy měl převzít vládu po svém
zemřelém otci, vládla.
Svatý Václav byl díky své křesťanské výchově a jeho dobročinným
skutkům velmi oblíbený mezi chudými a utlačovanými. Jeho úzká
spolupráce se západní církví vyvolala odpor u stále ještě pohanské
šlechty, ke které byl velmi přísný
a jeho mladšího bratra Boleslava,
který velmi toužil po vládě. V roce
929 byl poražen německým králem
Jindřichem I. Saským a tím pádem
byly české země nuceny platit poplatek za mír, čímž si opozici ještě
více znepřátelil.
Mezi oběma bratry vznikl konflikt,
který vyvrcholil pozváním Václava

na svěcení kostela do Boleslavi,
kde byl na popud Boleslava I. nakonec svatý Václav ráno dne 28. září
roku 929 zavražděn.
Hned po jeho smrti se stal Boleslav
I. českým knížetem. Poté co se ujal
vlády, nechal převézt ostatky Václava do Prahy do Václavem založeného chrámu sv. Víta na Pražském
hradě, kde zůstaly ve Svatováclavské kapli uložené dodnes.
Od 10. století je kníže Václav uctíván jako světec. Nejprve tomu tak
bylo v Čechách, teprve později byl
uctíván i v dalších zemích. Od druhé poloviny 11. století je svatý Václav chápán jako vládce a ochránce
českého státu, čeští panovníci jsou
bráni lidem jen jako jeho zástupci.
Dokonce i „otec vlasti“ Karel IV.
Podporoval svatováclavský kult
a jemu zasvětil české korunovační
klenoty - Svatováclavská koruna.
„Ty jsi dědic české země, rozpomeň
se na své plémě, nedej zahynouti
nám ani budoucím.“
Svatý Václav je patronem především České republiky, ale i vinařů
a sládků. Bývá zobrazen s korouhví, někdy s orlem a holí.
Úryvek z knihy
„Lidové obyčeje
a nápady pro
šikovné ruce Podzim“
Zdroj:
České
tradice, knižní
archív
České
tradice, internet,
ilustrace Josef
Mánes
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Ze sportu
Mistrovství ČR
na krátkých tratích
Račice
Ve dnech 22. - 24. července 2016
se uskutečnilo MČR v rychlostní kanoistice na kanále v Račicích, které
je považováno za vrchol závodní
sezony.
Na tak velký závod se musí každý
závodník řádně připravit. Příprava
kojetínských kanoistů byla velmi
důsledná a spočívala v osmnácti
denním soustředění, které probíhalo v místní loděnici na domácí řece
Moravě. Trénovalo se dvakrát denně. Jeden závodník napádloval přibližně 250 km a naběhal 45 km. Po
této porci velmi náročných tréninků
se kojetínští borci vydali do Račic.
Račický kanál přivítal celkem
39 oddílů RK z Čech a Moravy. Během tří závodních dnů bylo uskutečněno celkem 411 startů, kterých
se zúčastnilo cca 1400 závodníků.
Kojetínskou kanoistiku zastupovalo dohromady šestnáct závodníků,
kteří získali celkem sedmnáct medailí. Svoji úspěšnou premiéru na
celorepublikovém závodu měli Lukáš Kozubík, Martin Chovanec, Antonín Prokeš, Tomáš Kapoun, Klára
Zendulková a Štěpánka Úlehlová.
Na základě dosažených výsledků
na MČR bylo složeno reprezentační družstvo ČR pro nejvyšší závod

Novácká pětistovka
První prázdninový víkend jezdí kojetínští kajakáři a kanoisté poměřit
své síly za hranice ČR, a to do slovenských Novák.
V pátek v podvečer nás přivítal sám
prezident klubu Kanoistiky Nováky Milan Oršula, který nás provedl
nově zrekonstruovanou budovou
loděnice. Ve staronové loděnici
vznikl pádlovací bazén, posilovací centrum, nová sociální zařízení,
šatny a velká místnost pro nocleh
asi padesáti závodníků. To vše bylo
vybudováno dle aktuálních potřeb
kanoistů a kajakářů. Tato budova
byla rekonstruována za výrazné
pomoci města Nováky.
Závody se konaly na ochlazovacím
jezeře pro nováckou elektrárnu, kde
bylo připraveno devět plně vybójko-
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v Evropě nazývaný Olympijské
hry nadějí (OH nadějí). Tento závod se bude v letošním roce konat
v maďarském Szegedu od 22. do
24. září 2016. Svými výsledky na
MČR si nominaci do reprezentačního družstva zajistili Antonín Hrabal, Eliška Jurečková a Jiří Minařík,
všichni tři na kanoi.
Celý závod MČR řídilo a kontrolovalo osmnáct rozhodčích. Z toho
byly dvě rozhodčí z domácího oddílu Kanoistiky Kojetín - Jana Úlehlová a Andrea Hirschová.
Všem závodníkům děkuji za předvedené výkony. Dále chci poděkovat trenérům Kanoistiky Kojetín za
jejich práci, a to Františku Krejčiříkovi a Miroslavu Kapounovi. Velké
poděkování patří také městu Kojetín, Olomouckému kraji a ČSK,
kteří podporují naše závodníky.
Přehled dosažených výsledků:
Antonín Hrabal, dvojnásobný vicemistr ČR, C2 200 m - 2. místo,
C1 200 m - 2. místo, C2 500 m
- 3. místo.
Eliška Jurečková, mistryně ČR,
dvojnásobná vicemistryně ČR,
C2 500 m - 2. místo, C1 500 m
– 2. místo, C2 200 m - 1. místo, C1
200 m – 3. místo.
Jiří Minařík, mistr ČR, trojnásobný
vicemistr ČR, C1 1000 m – 2. místo, C2 1000 m – 1. místo, C1 500
m – 2. místo, C1 200 m – 2. místo.
vaných drah v délce 500 m a 200
metrů. Účast na tomto závodu byla
velká. Zúčastnily se všechny slovenské oddíly a náš oddíl byl jediným zástupcem z České republiky.
V sobotním programu v závodě na
500 metrů zazářili:
Jiří Minařík (kanoe) 1. místo, Ondřej Zendulka (kajak) 4. místo, Miroslav Kapoun (kajak) 3. místo.
Dále se v sobotu závodilo na trati
2000 metrů:
Kateřina Bartáková (kajak) 2. místo,
Štěpánka Úlehlová (kajak) 1. místo,
Tomáš Kapoun (kajak) 1. místo, Antonín Prokeš (kajak) 6. místo, Martin Chovanec (kajak) 8. místo.
V nedělním programu na 200 m
naši závodníci nezůstali opět pozadu. Mezi nejlepší výsledky patří:
Jiří Minařík (kanoe) 2. místo, Ondřej Zendulka (kajak) 5. místo, Miroslav Kapoun (kajak) 3. místo.

Kateřina Bartáková, mistryně
ČR, vicemistryně ČR, mK1 200 m
– 2. místo, mK1 500 m – 1. místo,
K2 1000 m 4. místo.
Pavel Kapoun, mistr ČR, dvojnásobný vicemistr ČR, mK1 200 m
– 2. místo, mK1 500 m – 1. místo,
K2 1000 m – 2. místo.
Ondřej Zendulka - K1 1000 m
– 13. místo, K2 1000 m – 7. místo, K2 500 m – 8. místo, K1 200 m
– 19. místo.
Miroslav Kapoun - K1 1000 m
– 22. místo, K2 1000 m – 7. místo,
K2 500 m – 8. místo.
Markéta Úlehlová - K1 500 m
– 17. místo, K2 500 m - 9 místo.
Petra Jurečková - mK1 200 m
– 7. místo, mK1 500 m – 6. místo,
K2 1000 m – 3. místo.
Jelikož našim nejmladším závodníků pravidla RK pro letošní rok neumožnila startovat v jiné disciplíně
než K2 1000 m, a to ještě se závodníky staršími o dva roky, přesto
předvedli, že umí zajet skvělý výsledek.
Klára Zendulková – Štěpánka
Úlehlová – K2 1000 m – 9. místo
(celkem 24 lodí).
Martin Chovanec – Antonín Prokeš – K2 1000 m – 32. místo (celkem 46 lodí).
Tomáš Kapoun – David Sanetrník
– K2 1000 m – 10. místo (celkem
46 lodí).
Aleš Zendulka , Jana Úlehová
A na nedělní trati 2000 m zářili:
Klára Zendulková (kajak) 1. místo,
Štěpánka Úlehlová (kajak) 2. místo,
Pavel Kapoun (kajak) 1. místo,
Kateřina Bartáková (kajak dvojic)
4. místo, Tomáš Kapoun (kajak)
1. místo, Antonín Prokeš (kajak)
5. místo, Martin Chovanec (kajak)
10. místo.
Během celého závodního víkendu
jsem nabýval přesvědčení, že rychlostní kanoistika v Novácích patří
mezi sport číslo jedna, což potvrzuje i účast Denise Mišáka (z nováckého klubu) na Olympijských hrách
v Riu 2016.
Všem svým svěřencům děkuji za
předvedené sportovní výkony. Ukázali, že i v zahraničí dokáží vybojovat umístění v první desítce.
Aleš Zendulka, Jana Úlehlová
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Ze sportu
Desátý jubilejní
ročník festivalu
„Draci na Hané“
O víkendu 20. a 21. srpna 2016
probíhal v areálu loděnice festival
dračích lodí.
Soutěžilo se v kategoriích malých
i velkých dračích lodí na závodních
tratích 200 m a 1000 m.
První soutěžní den se nesl v duchu krásného letního počasí. Díky
tomu jsme byli svědky nádherných
soubojů posádek malých i velkých
dračích lodí, které v souladu s programem závodů končily v šest hodin večer.
Sobotní program pak byl zakončen
velmi zdařilou „Dragon party“, kterou hodnotila kladně většina účastníků, jak z řad závodníků, tak z řad
veřejnosti.
Nedělní den probíhal za deštivého
počasí, které však nijak nezhoršilo
kvalitu předváděných výkonů.
Závodů se tak jako každoročně zúčastnily děti z Dětského Domova
z Uherského Hradiště. Vyzkoušely
si ve vloženém závodě jak chutná
jízda v dračí lodi a dospělí dostali
příležitost přispět dětem finanční
podporou formou zakoupení vstupenky do vloženého závodu. Vy-

braná částka byla věnována dětem
na podporu jejich zájmových aktivit.
Jubilejní ročník letošního festivalu
se nesl v duchu pohody, krásných
kolektivních sportovních výsledků
a přátelských setkání sportovců
všech generací. Letošního festivalu se zúčastnilo celkem 38 posádek dračích lodí a závody přišlo
zhlédnout přibližně 2800 diváků.
Po celé dva dny nás provázel slovem moderátor Rádia Haná Lukáš
Kobza, který svým profesionálním
přístupem přispěl k vytvoření velmi
příjemné atmosféry závodů po celé
dva dny.
Všem organizátorům, sponzorům,
příznivcům dračího festivalu, kteří
věnovali finanční prostředky, svou
odbornost a svůj volný čas na
uspořádání festivalu patří obrovské
poděkování a obdiv, že již deset let
v řadě pořádají tak významnou
sportovní událost v našem městě.
V závěru přináším přehled výsledků
jednotlivých finálových jízd.
Malé dračí lodě 200 metrů
Kategorie Open: 1. místo Žíznivé saně, 2. místo Oldies revival,
3. místo Pobřežní hlídka.
Kategorie Women: 1. místo Pobřežní hlídka, 2. místo Najády,
3. místo Dračice z Radnice.

Junioři: 1. místo Sokol Kojetín.
Malé dračí lodě 1000 metrů
Kategorie Open: 1. místo Oldies
revival, 2. místo Žíznivé saně,
3. místo Draci z Lobodic.
Kategorie Women: 1. místo
Wings, 2. místo Heparinky, 3. místo
Najády.
Velké dračí lodě 200 metrů
Kategorie Open: 1. místo Žíznivé saně, 2. místo Oldies revival,
3. místo IP Fitnes.
Kategorie Women: 1. místo Heparinky, 2. místo Hraďačky.
Kategorie Firmy: 1. místo IPT
Energo, 2. místo Ulma SK, 3. místo
Ulma CZ.
Kategorie Junioři: 1. místo Sokol
Kojetín.
Velké dračí lodě 1000 metrů
Kategorie Open: 1. místo Oldies
revival, 3. místo Žíznivé Saně,
2. místo Draci z Lobodic.
Kategorie Women: 1. místo Heparinky, 2. místo Hraďačky.
Kategorie Firmy: 1. místo IPT
Energo.
Kategorie Junioři: 1. místo Sokol
Kojetín.
Pavel Válek,
trenér dračích lodí veteránů

Inzerce
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Vzpomínky
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 18. srpna 2016 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí

pana Františka Vítka
S láskou vzpomínají manželka Marie, synové Jaroslav s přítelkyní Lucií,
syn Miroslav s přítelkyní Lucií a syn Pavel s přítelkyní Kamilou, vnučka Kristýnka.
Dny plynou jak řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 26. září 2016 uplyne 20 let od úmrtí milovaného syna, manžela, tatínka a bratra

pana Ing. Stanislava Kozárka
Prosíme, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají máma, manželka Stanislava, syn Stanislav s rodinou,
sestra Renata s rodinou, bratr Vladimír s rodinou.
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat se sem vrací, kytičku přineseme, svíčku Ti rožneme,
na Tebe, drahý, nikdy nezapomeneme
Dne 1. srpna 2016 by se dožil 70 let

pan Ladislav Michálek
Stále vzpomíná manželka Hana, dcera Lenka s manželem Jirkou, vnoučata Jana a Kubíček,
syn Ladislav s manželkou Vilmou, vnoučata Jana a Barborka.

Dne 2. srpna 2016 jsme si připomněli první smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička

paní Anna Havlíčková
Vzpomíná rodina a přátelé.

Inzerce
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Vítání občánků
V sobotu 23. července 2016 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Amélie Kantorová

Ema Orságová

Šimon Večerka

Kristýna Nárožná

Anna Poláchová
Blahopřejeme!

Aneta Šuhajová

Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 18. září 2016 se dožívá významného životního jubilea sedmdesáti let

pan Miroslav Vacula z Kojetína
Do dalších let mu přeje všechno nejlepší, hlavně zdraví rodina.
Ke gratulantům se přidávají pracovníci Městského kulturního střediska,
kde trávil dlouhá léta ve zvukařské a osvětlovací kabině,
a přejí „Hodně zdraví, pane Vaculo!“
Dne 1. září 2016 oslavila pěkné životní jubileum

paní Dana Jordánová z Kojetína
Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přeje bratr František a přátelé.

Vzpomínka
Dne 19. srpna 2016 jsme si připomněli 3. smutné výročí úmrtí

pana Josefa Přecechtěla z Kojetína
S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami a vnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín, vychází v nákladu 750 výtisků.
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