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Ukliďme svět, ukliďme Česko podruhé
V sobotu 8. dubna 2017 proběhne v našem městě již
podruhé akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Její počátky sahají do roku 1992 a jejím smyslem je upozornit na
problémy s ukládáním odpadů na místa, kam nepatří
a tyto tzv. černé skládky uklidit. Problematika odpadů
a jejich hromadění v přírodě a ekosystému celé naší
planety je opravdu alarmující. Stačí prohlédnout některé články a reportáže z míst kumulace na mořích, kdy
plasty a další plovoucí materiály tvoří umělé ostrovy.
V naší krajině je to patrné třeba při čištění tzv. Sifonu
u Uhřičic, kdy z malého toku bývají odstraněny hromady
plastů nebo třeba při zvýšeném stavu vody v řece Moravě, která pak podél celého toku ukazuje, co přinesla.
Černé skládky se díky lidské hlouposti a bezohlednosti
tvoří také na území našeho města. Letos se tak dobrovolníci při jejich úklidu zaměří hlavně na okolí fotbalového stadionu, okolí mostu Dr. Šíleného u řeky Moravy,
okolí rybníka Na Hrázi a hlavně na prostor mezi nádražím a bývalým cukrovarem.
Do akce se zapojí s úklidem v Popůvkách a Kovalovicích
také občané z těchto místních částí.
Smyslem akce není jen uklidit, ale hlavně dosáhnout
toho, aby podobné skládky přestaly vznikat a jejich původci si tak trochu uklidili i ve vlastních hlavách. To je ale
bohužel z celé této akce to nejnáročnější a asi to ještě
dlouho potrvá.
Všechny účastníky akce rád pozdravím na Masarykově
náměstí v sobotu 8. dubna v 9.00 hodin.
Už teď díky za tuto aktivitu a pomoc!
Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 52. schůzi konané dne 15. března 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila s místem, termínem a části pozemku parc. č. 4451/10, stravného ve Školní jídelně Kojetín,
a dobou pro zápis k předškolnímu ostatní plocha, o výměře cca 26 m2 příspěvkové organizace, k datu
vzdělávání do Mateřské školy Ko- za účelem využití jako parkoviště 1. 4. 2017,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo
jetín: čtvrtek 4. 5. 2017 v době od pro hosty restaurace,
10 do 15 hodin v budově Mateřské - schválila zveřejnění záměru na vypracování projektové dokuškoly Kojetín, Hanusíkova 10, Ko- pronájmu části pozemku parc. mentace k investiční akci „Rekonč. 4452/2 o výměře cca 202 m2, strukce ul. J. Peštuky – křižovatka
jetín,
- vzala na vědomí zprávy o hos- části pozemku parc. č. 4451/10 ul. Sladovní“ mezi objednatelem
podaření příspěvkových organizací o výměře cca 123 m2, a části po- Městem Kojetínem, a zhotovitelem
města: Základní škola Kojetín - ná- zemku parc. č. 361/1, o výměře cca Ing. Lindou Smítalovou, Olomouc,
městí Míru, Základní škola Kojetín - 63 m2, za účelem využití jako zoo za nabídkovou cenu 149.000 Kč
bez DPH,
Sv. Čecha, Mateřská škola Kojetín, koutek a dětské hřiště,
Centrum sociálních služeb Kojetín, - schválila zveřejnění zámě- - schválila uzavření Smlouvy o dílo
Městské kulturní středisko Kojetín, ru pachtu části pozemku parc. na vypracování projektové dokumenDům dětí a mládeže Kojetín, Školní č. 656/1, ostatní plocha, o výměře tace k investiční akci „Rekonstrukce
jídelna Kojetín v roce 2016 a záro- cca 297 m2, a části pozemku parc. ulice Blanská“ mezi objednatelem
veň schválila roční účetní závěrky č. 656/2, ostatní plocha, o výměře Městem Kojetín a zhotovitelem Ing.
těchto příspěvkových organizací cca 28 m2, za podmínky pachtu na Lindou Smítalovou za nabídkovou
za rok 2016, včetně jejich výsledku dobu neurčitou, výši pachtovného cenu 147.800 Kč bez DPH,
5 Kč/m2/rok, za účelem využití jako - schválila Vnitřní předpis č. 3/2017
hospodaření,
- schválila rozpočtové opatření zahrádka pro pěstování zeleniny – Směrnici o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, s účinč. 3/2017, kterým se zapojují do a květin,
- schválila podnájem části po- ností od 1. 4. 2017,
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 400,00 tis. Kč zemku parc. č. 372/11, sportoviště - schválila zplnomocnění spo- nové výdaje ve výši 400,00 tis. Kč, a rekreační plocha v areálu koupa- lečnosti S–Invest CZ s. r. o. Brno
- schválila poskytnutí účelové ne- liště o výměře cca 1 m2, za účelem k zastupování zadavatele při zajišinvestiční dotace jednotlivým ža- umístění stánku na cukrovou vatu ťování zadávacích řízení při zadávání veřejné zakázky na stavební
datelům takto: ve výši 20.000 Kč a popcorn,
Myslivecký spolek Morava Kojetín, - souhlasila s přijetím účelově ur- práce k zakázce „Stavební úpravy
ve výši 15.000 Kč Myslivecký spo- čeného finančního daru ve výši a přístavba ZUŠ Kojetín“,
lek „Haná“ Popůvky–Kovalovice, 20.000 Kč příspěvkovou organizací - schválila uzavření Smlouvy o dílo
ve výši 10.000 Kč Moravská ha- Dům dětí a mládeže Kojetín od fir- na vypracování projektové dokumentace k investiční akci „Rekonsičská jednota – hasičský sbor my MA servis, s. r. o.,
Popůvky, ve výši 30.000 Kč Junák - schválila Vnitřní předpis Měs- strukce koupaliště II. etapa“ v Ko– český skaut, středisko Kojetín, ta Kojetín č.2/2017 – Organizační jetíně mezi objednatelem Městem
z. s., ve výši 35.000 Kč Pionýr, z. směrnici pro konání obřadů a dal- Kojetín a zhotovitelem BM Baumas
s. – Pionýrská skupina Kojetín, ve ších slavnostních akcí zajišťova- spol. s r. o. Kroměříž, za nabídkovýši 20.000 Kč Sportovní klub HC ných Městem Kojetín - s účinností vou cenu 148.000 Kč bez DPH,
- schválila zplnomocnění společKojetín – oddíl florbalu JAMAJKA, od 1. 4. 2017,
ve výši 5.000 Kč Český svaz cho- - vzala na vědomí informaci Chari- nosti AQUA CENTRUM Břeclav,
vatelů ZO Kojetín, ve výši 17.000 ty Kojetín zřídit terénní odlehčovací s.r.o. k zastupování Města Kojetína
Kč Náboženská obec Církve čes- služby (vznik této služby je jedním ve věcech spojených s činnostmi
koslovenské husitské v Kojetíně, ve z opatření 3. Komunitního plánu souvisejícími se zajištěním územvýši 10.000 Kč Základní organiza- sociálních služeb města Kojetína ního rozhodnutí, stavebního povoce Českého zahrádkářského svazu na období let 2017–2019) a konsta- lení, nebo ohlášení stavby v rámci
Kojetín, ve výši 10.000 Kč Římsko- tovala, že město Kojetín má zájem přípravy realizace investiční akce
katolická farnost Kojetín, ve výši o zajištění těchto služeb pro obyva- „Biocentrum Kojetín“,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo
5.000 Kč KAPPA-HELP o. s., ve tele města,
výši 20.000 Kč Český svaz včelařů - souhlasila se závazkem – v pří- k investiční akci „Sportovní areál
padě zaregistrování terénních od- Sokolovna“, stavební objekty: Přez. s., ZO Kojetín,
- schválila pronájem části společ- lehčovacích služeb Charity Kojetín střešení a předlažba přestřešení,
ných prostor v objektu polikliniky na – každoročně přispívat Charitě Instalace lezecké stěny na dětské
ulici 6. května 1373 v I. nadzemním Kojetín na provoz terénních odleh- hřiště, rekonstrukce zdi za přepodlaží, o výměře cca 4 m2, jako čovacích služeb finanční částkou střešením a rekonstrukce brány
prostor sloužících k podnikání,
v minimální výši 100.000 Kč a RM a branky mezi objednatelem Měs- schválila zveřejnění záměru tento návrh předloží ke schválení tem Kojetín a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o. za nabídkopronájmu části pozemku parc. ZM 3/2017,
č. 4452/2 o výměře cca 258 m2, - vzala na vědomí kalkulaci cen vou cenu 824.060 Kč bez DPH,
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- schválila uzavření Smlouvy
o dílo k investiční akci „Rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení, optický kabel Kojetín, etapa náměstí
Míru“ mezi objednatelem Městem
Kojetín a zhotovitelem TECHNIS
Kojetín spol. s r. o. za nabídkovou
cenu 1,142.834 Kč bez DPH,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Unii Roska, regionální organizaci, ROSKA Přerov, ve výši 3.000
Kč, na činnost uvedené organizace
v roce 2017,
- schválila poskytnutí peněžitého

daru Domovu pro seniory Tovačov
ve výši 10.000 Kč, na částečnou
úhradu běžných výdajů související
s poskytováním sociálních služeb
domova v roce 2017,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Oblastní charitě Kroměříž ve
výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu
nákladů spojených s poskytováním
činností na území města Kojetína,
které nemají v daném regionu jiné
zastoupení v roce 2017,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru zapsanému spolku Strom ži-

vota ve výši 5.000 Kč, na částečnou
úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb spolku
v roce 2017,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Sociálním službám města Kroměříže ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených
s poskytováním sociálních služeb
v roce 2017,
- jmenovala členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejných zakázek v roce 2017.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 17. zasedání konaném dne 28. března 2017
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o hospo- poskytnutí účelové neinvestiční do- sociálních služeb města Kojetína
daření Města Kojetína za rok 2016, tace ve výši 475 000 Kč žadateli SK na období let 2017–2019) a konsta- schválilo závěrečnou zprávu Kojetín 2016, z. s.,
tovalo, že město Kojetín má zájem
o provedené inventarizaci majetku - schválilo poskytnutí účelové in- o zajištění těchto služeb pro obyvaa závazků Města Kojetína za rok vestiční dotace ve výši 1,000.000 tele města,
2016,
Kč žadateli Kanoistika Kojetín, z. s., - zavázalo se, v případě zaregis- schválilo Závěrečný účet Města - schválilo poskytnutí účelové nein- trování terénních odlehčovacích
Kojetína za rok 2016, včetně Zprá- vestiční dotace ve výši 1,000.000 Kč služeb Charity Kojetín, každoročně
vy o přezkoumání hospodaření za žadateli TECHNIS Kojetín spol. s r.o., přispívat Charitě Kojetín na provoz
rok 2016 a souhlasí s celoročním - schválilo poskytnutí peněžitého terénních odlehčovacích služeb
hospodařením, a to bez výhrad,
daru Hasičskému záchrannému finanční částkou v minimální výši
- schválilo účetní závěrku Města sboru Olomouckého kraje, ve výši 100.000 Kč,
Kojetína za rok 2016, a to bez vý- 30.000 Kč, jako příspěvek na po- - vzalo na vědomí výroční zprávu
hrad,
řízení univerzálního stabilizačního Školní jídelny Kojetín, příspěvkové
- schválilo příděly do fondů pří- systému a záchranářských fixač- organizace, za rok 2016, výroční
spěvkových organizací z vykázané- ních nosítek,
zprávu Centra sociálních služeb
ho výsledku jejich hospodaření za - schválilo poskytnutí účelové in- Kojetín, příspěvkové organizace, za
rok 2016,
vestiční dotace ve výši 650.000 Kč rok 2016, výroční zprávu Městské- schválilo poskytnutí účelové ne- žadateli FK Slavoj Kojetín-Kovalo- ho kulturního střediska Kojetín, příinvestiční dotace ve výši 100.000 vice, z.s.,
spěvkové organizace, za rok 2016,
Kč žadateli Charita Kojetín,
- schválilo rozpočtové opatření - vzalo na vědomí výroční zprávu
- schválilo poskytnutí účelové in- č. 4/2017, kterým se zapojují do o činnosti Městského úřadu Kojetín
vestiční dotace ve výši 150.000 rozpočtu:
za rok 2016,
Kč žadateli Charita Kojetín. Dota- - nové příjmy
6 107,50 tis. Kč - vzalo na vědomí zápis ze zasece bude poskytnuta po předložení - nové výdaje
52 870,10 tis. Kč dání Kontrolního výboru ZM ze dne
dokladu o zaregistrování Terénních - financování
46 762,60 tis. Kč, 8. 3. 2017 a zápis ze zasedání Fiodlehčovacích služeb Krajským - schválilo přijetí účelové investiční nančního výboru ZM ze dne 22. 3.
úřadem Olomouckého Kraje,
dotace na realizaci „Rekonstrukce 2017.
Jiří Šírek
- schválilo poskytnutí účelové ne- Základní umělecké školy Kojetín“
Město Kojetín
investiční dotace ve výši 60.000 Kč ve výši 6,000.000 Kč od Olomouctajemník městského úřadu
žadateli TJ Sokol Kovalovice z. s.,
kého kraje,
vyhlašuje
- schválilo poskytnutí účelové ne- - vzalo na vědomí Zprávu o hosinvestiční dotace ve výši 455.000 podaření sportovních zařízení MěsVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Kč žadateli FK Slavoj Kojetín–Ko- ta Kojetína, provozovaných spovalovice, z. s.,
lečností TECHNIS Kojetín s. r. o.,
na pozici
- schválilo poskytnutí účelové ne- za rok 2016 – Koupaliště Kojetín
Správce
investiční dotace ve výši 310.000 a Sportovní haly Kojetín,
informačních technologií
Kč žadateli Kanoistika Kojetín, z. s., - vzalo na vědomí informaci ChariMěstského úřadu Kojetín
- schválilo poskytnutí účelové ne- ty Kojetín zřídit terénní odlehčovací
Bližší informace na
investiční dotace ve výši 170.000 služby (vznik této služby je jedním
http://www.kojetin.cz/
Kč žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s.,
z opatření 3. Komunitního plánu
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Ve zkratce
 V měsíci březnu se pomalu začaly rozbíhat schválené investiční
akce a opravy, rada města postupně schvaluje patřičné smlouvy
s dodavateli a projektanty a rozbíhá
se tak proces, který bude probíhat
více než rok a v němž by měly být
naplněny všechny naplánované
a schválené investice, ať již pokryté
přímo z rozpočtu nebo z poskytnutého úvěru.
 Velkou kulturní akcí byla tradiční divadelní přehlídka, která
se uskutečnila již po pětadvacáté
a opět byla zorganizována na vysoké úrovni, což potvrdili hlavně ti „nezaujatí kritici“ – režiséři souborů od
Opavy po Zlín i porotci a návštěvní-

ci představení.
 Velmi poučná je i výstava T. G.
Masaryk ve fotografii, kterou jsme
zahájili přesně v den narození našeho prvního prezidenta, 7. března,
kdy jsme si připomněli 167 let od
jeho narození. Ve výstavních prostorách „okresního domu“ je k vidění celá řada zajímavých exponátů a tiskovin, ukazující nejen život
a práci T. G. Masaryka, ale i dobu,
v níž působil.
 Dětským karnevalem v neděli 26.
března skončila prakticky plesová sezóna, která začala počátkem
prosince 2016, celkem se v sále
Sokolovny uskutečnilo deset plesů, další pak proběhly na zámečku

Úspěšný sportovec z Kojetína
Občan města Kojetína

Richard Peprný
bude ve dnech
19. - 29. dubna 2017
reprezentovat ČR
na Mistrovství světa
v ledním hokeji neslyšících
v americkém státě New Yorku
v městě Buffalu.
Blahopřejeme
k výborným
sportovním výsledkům!
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v Kovalovicích a v kulturním domě
v Popůvkách.
 Rada města schválila na svém
březnovém zasedání dotace a dary
pro zájmové, sociální a církevní
organizace ve výši přes 250 tisíc
korun, zastupitelstvo města 28.
března 2017 v rámci dotací pro organizace vyvíjecí sportovní činnost,
schválilo jejich rozdělení v celkové
výši přes 4,1 milionu korun. Jsou to
historicky rekordní částky na podporu sportu a ani v ostatních srovnatelně velkých městech nedosahují takových hodnot.
Takže pěkné, nejen sportovní jaro!
Jiří Šírek
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Informace pro občany
Sběr bioodpadu
v Kojetíně v roce 2017
Termín přistavení kontejnerů
v Kojetíně:
- v pátek 21. dubna 2017
od 8.00 do 18.00 hodin
- v sobotu 22. dubna 2017
od 8.00 do 14.00 hodin
- v ulici Olomoucká – za posledním domem po pravé straně,
- na náměstí Svobody – parkoviště u hřbitova,
- v ulici Chytilova – u školní jídelny,
- v ulici Přerovská – u pálenice,
- v ulici Polní - u kotelny.
Termín přistavení kontejnerů
v Popůvkách:
- v pátek 21. dubna 2017
od 15.00 do 18.00 hodin
- v sobotu 22. dubna 2017
od 8.00 do 14.00 hodin
u Kulturního domu Popůvky.
Termín přistavení kontejnerů
v Kovalovicích:
- v pátek 21. dubna 2017
od 15.00 do 18.00 hodin
- v sobotu 22. dubna 2017
od 8.00 do 14.00 hodin
u Kaple sv. Františka v Kovalovicích.
Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů do
délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný
odpad rostlinného původu.

Sběr nebezpečného odpadu v Kojetíně v roce
2017
Mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly BIOPAS Kroměříž
spol. s r. o.:
- ve čtvrtek 13. dubna 2017
Stanoviště sběru odpadů a doba
přistavení:
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné
sklady 14:15 – 14:35 hodin

Harmonogram svozu
odpadů v roce 2017
Vážení občané,
vzhledem k opakujícím se dotazům
zveřejňujeme harmonogram svozu

2. Blanská – parkoviště u Kroměřížské ul. 14:40 – 15:00 hodin
3. Tržní náměstí – u čerpací stanice
15:05 – 15:25 hodin
4. Olomoucká – parkoviště u Jordánu 15:30 – 15:50 hodin
5. náměstí Svobody – parkoviště
u hřbitova 15:55 – 16:15 hodin
6. nám. Republiky – u Centra žilní
chirurgie 16:20 – 16:40 hodin
7. Popůvky – u zastávky autobusu
16:50 – 17:10 hodin
8. Kovalovice – u kapličky		
17:20 – 17:40 hodin
Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:
- Znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako hadry, štětce, kalíšky,
stěrky, hůlky na míchání.
- Prostředky na ochranu rostlin:
postřiky všeho druhu ze zahrad,
pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství.
- Barvy - laky: spreje - nátěry na
dřevo, mořidla, laky ve spreji.
- Ředidla od nátěrových hmot:
čistící benzin, terpentýn, rozpouštědla
- Baterie: tužkové baterie, knoflíkové baterie, baterie z osobních, nákladních aut a traktorů.
- Staré léky, teploměry.
- Chemikálie: používané v domácnostech a domácími kutily jako laboratorní misky, ustalovače, bělidla, kyseliny, louhy, zvláštní lepidla.
- Starý olej: motorový, mazací,
převodový, fritovací oleje.
Upozornění:
Pro likvidaci odpadů, které vám
vzniknou v domácnostech, můžete využít služeb Sběrného dvora
v Družstevní ulici v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit tyto odpady a elektrozařízení
určená ke zpětnému odběru:
- Nebezpečné odpady - baterie,
akumulátory, zářivky, léčiva, barvy,
komunálních, bio a tříděných odpadů v roce 2017, které pro vás zajišťuje TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Upozorňujeme vás na platnost vyhlášky 1/2015 o stanovení sytému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování

lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
(plechovky, plastové nádoby, skleněné nádoby od laku, barev, lepidel).
- Odpady ostatní - papír, sklo, plast,
železo, textilní materiály, pneumatiky (zdarma pneumatiky osobních
automobilů, přívěsů, motocyklů
atd.), dřevo, velkoobjemový odpad,
odpad ze zahrad), stavební suť,
tonery, elektrické a elektronické
zařízení neobsahující nebezpečné
látky.
- Zpětný odběr elektrozařízení
- vyřazené elektrické a elektronické
zařízení: televizory, monitory, rádia,
elektrotechnické přístroje a zařízení, pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky, vysavače apod.
Uložení odpadů a výrobků určených ke zpětnému odběru je pro
občany Kojetína a místních částí
Popůvky a Kovalovice bezplatné –
mimo uložení stavební suti a pneumatik větších rozměrů (traktory,
nákladní automobily atd.), uložení
těchto odpadů hradí i občané města a místních částí.
Provozní doba:
Úterý		
13:00 – 17:00
Středa - Pátek 8:30 – 12:30		
			
13:00 – 17:00
Sobota 		
8:00 – 12:00
Podrobnější informace o možnosti
uložení odpadů na sběrném dvoře
můžete získat na tel. č. 581 275 005
Upozorňujeme, že předpisy na
ochranu životního prostředí mimo
jiné stanoví, že se za jejich porušení ukládá sankce. V některých
případech se může jednat o částku u fyzických osob až do 50 tis.
Kč, u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání
o částku pohybující se v milionech Kč.
odbor VŽPD, MěÚ Kojetín
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území
města Kojetína, podle které jste povinni:
• zajistit si dostatečné množství nádob stanoveného typu,
• plnit je tak, aby je bylo možno uza-
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vřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával,
• v den svozu ji umísti k pozemní
komunikaci přístupové svozovému
vozidlu.

Komunální odpad
První týden (v roce 2017 sudý týden)
Pondělí: Křenovice + Křenovská,
Hanusíkova, Vyškovská, Tyršova,
náměstí Republiky, 6. května, Nádražní (mezi Kuzníkovou a nádražím), Havlíčkova, Kuzníkova.
Svozy kontejnerů a nádob nasmlouvané 3 x za 2 týdny.
Úterý: Kovalovice, Popůvky, Padlých hrdinů + Tříděný odpad - plast.
Středa: Svatopluka Čecha, Komenského náměstí, Masarykovo
náměstí, náměstí Dr. E. Beneše,
Růžová, Pořadí, náměstí Míru, Palackého, Tržní náměstí, Zahradní,
Podvalí (rozdvojení u Přerovské),
Přerovská, Závodí, Mlýnská, Polní
(mezi Sladovní a Jana Peštuky),
Sladovní (mezi Vyškovskou a Družstevní), náměstí Svobody, Tvorovská, Stan. Masara, Bří Šmejdovců,
Stružní.
Čtvrtek: Kroměřížská, Blanská,
Ztracená, Podvalí, Olomoucká, Husova, Příční, Polní (mezi Sladovní
a Olomouckou), Sadová, Sladovní
(mezi Polní a Olomouckou), Nádražní (mezi Kuzníkovou a Kroměřížskou)
Pátek: Svozy kontejnerů a nádob
nasmlouvané 3 x za 2 týdny, 1 x za
1 týden.

Bioodpad
Druhý týden (v roce 2017 lichý
týden)
Pondělí: Tříděný odpad - papír,
plast + BIO Kovalovice, Popůvky,
Křenovice.
Úterý: BIO Svatopluka Čecha, Komenského náměstí, Masarykovo
náměstí, náměstí Dr. E. Beneše,
Růžová, Pořadí, náměstí Míru, Palackého, Tržní náměstí, Zahradní,
Podvalí (rozdvojení u Přerovské),
Přerovská, Závodí, Mlýnská, Polní
(mezi Sladovní a Jana Peštuky),
Sladovní (mezi Vyškovskou a Družstevní), náměstí Svobody, Tvorovská, Stan. Masara, Bří Šmejdovců,
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Stružní, + Padlých hrdinů + sídliště
Sever
Středa: Svozy kontejnerů a nádob
nasmlouvané 3 x za 2 týdny , BIO
Křenovská, Hanusíkova, Vyškovská, Tyršova, náměstí Republiky,
6. května, Nádražní (mezi Kuzníkovou a nádražím), Havlíčkova, Kuzníkova, + sídliště JIH.
Čtvrtek: BIO Kroměřížská, Blanská, Ztracená, Podvalí, Olomoucká, Husova, Příční, Polní (mezi

Sladovní a Olomouckou), Sadová,
Sladovní (mezi Polní a Olomouckou), Nádražní (mezi Kuzníkovou
a Kroměřížskou) + Rumunská, Dvořákova, Chytilova, Čsl. legií, Jiráskova, Marie Gardavské, Dudíkova.
Pátek: Rumunská, Dvořákova,
Chytilova, Čsl. legií, Jiráskova, Marie Gardavské, Dudíkova.
Svozy kontejnerů a nádob nasmlouvané 1 x za 1 týden, a 1 x za 2 týdny.
odbor VŽPD, MěÚ Kojetín
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Investice v Kojetíně nabírají na síle!
Co zásadního se děje v Kojetíně
jsme se zeptali člena rady města
Leoše Ptáčka…

v Popůvkách, rekonstrukci mateřské školy Hanusíkova, zateplení
domu s pečovatelskou službou na
ul. Jana Peštuky, chodníky a nová
parkovací místa na Tržním náměstí
a další, věřím, že na dlouho poslední, etapu rekonstrukce koupaliště.
Další etapa na koupališti? S čím
město ještě počítá?
Potřebujeme areál nově oplotit
a rozšířit o plochu za beachovými
kurty. Tam vznikne camp pro stanování s kapacitou zatím asi sto osob.
Projektem pro stavební povolení už
se začali zabývat odborníci.

Camp pro stanování s kapacitou zatím asi sto osob.
Na přelomu roku byla starostou
města jmenována pracovní skupina pro přípravu investic. Člena
rady města a jednoho z členů
týmu Leoše Ptáčka jsme se zeptali, na co se v Kojetíně můžeme v nejbližší době těšit.
V té úplně nejbližší době se můžeme těšit na zrekonstruovanou restauraci na koupališti, nově osvětlený areál sokolské zahrady, závlahu travnatých ploch na náměstí
a fotbalovém stadionu. Do hodových slavností chceme zvládnout
obnovu chodníků a veřejného
osvětlení na náměstí Míru a náměstí Dr. E. Beneše, do konce roku pak
rozsáhlou rekonstrukci hřbitova,
Mlýnské ulice a Základní umělecké
školy. Zejména ZUŠ je z hlediska
významu a rozsahu možno považovat za investiční akci roku 2017.
Nedávno vešlo ve známost, že
město přijalo investiční úvěr ve
výši 53 milionů korun. Předpokládáme správně, že financování
výše zmíněných akci je zajištěno
právě z těchto finančních prostředků?
Ano, je to tak. Peníze, zapojené
do rozpočtu v předchozích čtvrtletích, použijeme na opravy budov ve
vlastnictví města a na financování
projektových dokumentací pro investiční akce předběžně plánované
na další léta. Z úvěru, kromě již zmíněných investic, chceme financovat
také rekonstrukci kulturního domu

To je velký nával informací,
opravdu se toto všechno dá financovat z přijatého úvěru?
Ano, a je to i proto, že jsme byli
úspěšnými žadateli o dotaci ve výši
6 milionů Kč z Olomouckého kraje
na rekonstrukci ZUŠ. To je ohromná pomoc, díky které můžeme tuto
částku v rozpočtu města použít
na financování dalších projektových dokumentací na akce, které
bychom rádi zrealizovali v letech
2018–2022. V tomto období budeme schopni zapojit do rozpočtu nejméně dalších 100 milionů Kč z daňových výnosů a navíc budeme mít
v závěru tohoto období splacenu
větší polovinu veškerých závazků
města vůči svým věřitelům.

Byli jsme úspěšnými žadateli
o dotaci ve výši 6 milionů Kč
z Olomouckého kraje na rekonstrukci ZUŠ.
O jaké další projekty se jedná?
O některých z plánovaných projektů se zmiňoval v předchozím vydání
zpravodaje pan starosta, ale chápu,
že informací tohoto druhu je pro
čtenáře v současné době najednou příliš. Tedy z těch velkých projektů, jejichž náklady se pohybuji
i v desítkách milionů, jde především
o Biocentrum, rekonstrukci ulice
Sladovní, půdní vestavbu na ZŠ
nám. Míru, rekonstrukci polikliniky,
rekonstrukci Sokolovny a komplexní řešení prostoru u gymnázia, kde
by ke sportovní hale a heliportu

mělo přibýt osvětlené hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty
a případně krytý plavecký stadion.
Můžete našim čtenářům všechny
tyto projekty přiblížit? Co přesně
je ukryto pod názvem Biocentrum? Opravdu je možné všechny tyto nápady zrealizovat jen
z vlastních zdrojů?
Jistě, že není… Téměř na každou
akci je ale teoreticky možné čerpat
dotaci. Na zateplení budov jsou
neustále průběžně vypisovány dotační programy. Pro jeden z nich
chystáme projektovou dokumentaci
k výzvě, která bude vypsána pravděpodobně v listopadu letošního
roku. Specializované učebny na ZŠ
nám. Míru by město spolufinancovalo jen z patnácti procent. Biocentrum budeme, v případě úspěchu
naší žádosti, financovat z evropských peněz ze sta procent! Rozhodnuto by mohlo být ještě letos
a v takovém případě by realizaci
v roce 2018 nic nebránilo.

Téměř na každou akci je teoreticky možné čerpat dotaci.
Biocentrum budeme, v případě
úspěchu naší žádosti, financovat z evropských peněz ze sta
procent!
Tento projekt nebude vyžadovat
vůbec žádné vlastní zdroje ?
Skutečně by nemusel. V rámci tohoto projektu ale nějaké peníze
vynaložíme z vlastní vůle. Budeme
totiž chtít soustavu několika tůní,
mokřadů a v blízké budoucnosti
i bujné vegetace, která se bude nacházet na dnešní podmáčené louce
mezi mlýnským náhonem a střelnicí, zpřístupnit lidem formou naučné
stezky. Předběžně plánujeme, že
stezka bude začínat u restaurace
Na Hrázi a po zrekultivovaném břehu rybníka bude možné navázat na
nově zbudované dílo. Právě toto je
část projektu, kterou budeme dofinancovávat z vlastních prostředků,
nepůjde ale o nic dramatického.
Celá trasa by mohla být dlouhá necelé tři kilometry a bude přístupná
i rodinám s dětmi v kočárku, imobilním spoluobčanům, kondičním
běžcům, postupem času snad
i rybářům, učitelé přírodovědy
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Chceme zpřístupnit lidem formou naučné stezky soustavu
několika tůní, mokřadů a bujné
vegetace.
z širokého okolí budou mít ideální
prostor pro část výuky pod širým
nebem…
Příprava dalších plánovaných
projektů je v jakém stádiu?
Nejdále jsme zatím s budovou kulturního domu (Sokolovny). Do konce tohoto měsíce budeme mít k dispozici studii, na základě které budeme vybírat zpracovatele projektové
dokumentace až do fáze pro realizaci stavby. Zda akci Sokolovna
spustíme již příští rok, bude záviset
na většinovém názoru zastupitelů.
Teoreticky to možné bude.
Projektanty pro další dvě velké rekonstrukce – ul. Sladovní a polikliniky, vybereme v nejbližší době.
V prvním případě chceme začít
okamžitě, jakmile bude vydáno
stavební povolení, naprosto reálný
předpoklad je rok 2018. V případě
polikliniky se budeme rozhodo-
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vat až na základě cenové kalkulace projektanta stavby, která bude
k dispozici podle mého názoru začátkem příštího roku.

nákladů. Pokud se přiblížíme k hodnotám, které budeme považovat za
zátěž akceptovatelnou i tato investice může dostat reálné obrysy.

Nakonec jste si nechal novostavbu krytého plaveckého stadionu...
Ano, záměrně. Tento projekt je
zatím ve stádiu prvotních příprav.
Ne snad, že bychom v zastupitelstvu pro tuto ideu nenašli podporu,
pravý opak je pravdou, ale nejprve
musíme dořešit s Olomouckým krajem vlastnictví pozemků v lokalitě
u gymnázia, musíme budoucí stavbu vhodně osadit tak, abychom se
nenabourali do stávajících sportovních zařízení a dodrželi odstupové
vzdálenosti k heliportu. Toto nebude úplně jednoduché, ale myslím,
že se nám to podaří. Posledním,
asi nejvážnějším kritériem, bude
předběžná kalkulace provozních

I v případě krytého bazénu je názor v zastupitelstvu jednotný?
Neřekl jsem, že jednotný. Většina
zastupitelů by se ale, v případě, že
budeme mít zajištěno financování,
podle mého názoru za tuto myšlenku postavila. Populace obecně, nejen v Kojetíně, stárne a plavání je
pro lidské tělo asi úplně nejšetrnějším pohybem. Ostatní sportoviště
v Kojetíně využívají zpravidla spíše
děti a mladší občané, krytý bazén
by ocenily všechny věkové kategorie. Znovu zdůrazňuji, rozhodující
budou pravděpodobně každoroční
náklady na provoz. Je to zkrátka
pouze otázka toho, zda si v Kojetíně krytý bazén můžeme dovolit. Zatím to zcela jistě nevíme.

Krytý bazén by ocenily všechny věkové kategorie. Je otázka
zda si v Kojetíně krytý bazén
můžeme dovolit.

Děkujeme za rozhovor a přejeme
celému týmu vedení města hodně úspěchů v přípravě investic,
které naše město zatraktivní.
redakční rada KZ
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Europoslankyně
Olga Sehnalová nabízí
stáže v Evropském
parlamentu
Zajímá vás dění v Evropské unii
a práce Evropského parlamentu? Pokud ano, určitě vás zaujme
i možnost nahlédnout do evropské
problematiky ryze praktickým pohledem přímo v Bruselu.
Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová vyhlašuje v letošním roce další kolo zahraničních
stáží v Evropském parlamentu. Stáže jsou určeny zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním
alespoň na úrovni bakalářského
stupně, kteří si chtějí prohloubit své
znalosti o fungování Evropského

parlamentu a poznat jeho každodenní činnost v praxi. Délka zahraniční stáže je stanovena na dobu
6 až 8 týdnů.
Obecné podmínky pro účast ve
výběrovém řízení:
- vysokoškolské vzdělání alespoň
bakalářského stupně,
- strukturovaný životopis,
- motivační dopis v anglickém jazyce,
- všeobecný přehled o dění v Evropské unii,
- předložení bakalářské/diplomové
práce (až v případě účasti na ústním pohovoru).
Náplň práce stážisty:
- seznámení s chodem a organizací
EP,
- účast na jednáních parlamentních
výborů, delegací atd.,
- administrativní práce v rámci po-

slanecké kanceláře,
- spolupráce se členy kanceláře na
zadaná odborná témata zejména
v těchto oblastech,
- vnitřní trh a ochrana spotřebitele,
doprava a cestovní ruch, vzdělání
a zaměstnanost, práva osob se
zdravotním postižením aj.
Další informace:
Ústní pohovory s uchazeči budou
probíhat od května 2017 v poslanecké kanceláři v Kroměříži.
O finančních podmínkách budou
úspěšní uchazeči informováni během osobního jednání. Stáže budou probíhat v dohodnutých termínech od září 2017. Ubytování si
stážisté zajišťují sami.
Přihlášky je možné podávat na
http://www.sehnalova.cz/staze/,
uzávěrka je 7. dubna 2017.

Kroměřížská dráha z. s.
Pozvání na letošní
první svezení
zvláštními vlaky
po trati do Tovačova
Ani se tomu nechce věřit, že už je
to celé desetiletí, co skupina železničních nadšenců, sdružená pod
hlavičkou Kroměřížská dráha, pravidelně vypravuje zvláštní vlaky na
jinak osobními vlaky nepojížděnou
hanáckou lokálku z Kojetína do Tovačova.
A protože by bylo škoda tyto první
"kulatiny" jízd na tovačovské trati
(i spolku Kroměřížská dráha jako
takového) jen tak bez povšimnutí
přejít, rádi bychom vás touto cestou
pozvali na svezení letošními prvními zvláštními vlaky, kterými společně toto desetileté výročí oslavíme.
Vláček, složený z nejmenší provozní moravské parní lokomotivy BS200 (díky své zelené barvě
a dvěma nápravám hodně připomínající oblíbenou pohádkovou
mašinku Tomáška) a soupravy čtyř
červených vagónků s dřevěnými lavicemi, se na svou cestu mezi největšími městy mikroregionu Střední
Haná vydá na svátek Zmrtvýchvstání Páně, tedy na Velikonoční neděli
16. dubna 2017.

Jízdné ve vlaku je stanoveno na 40
Kč jedním směrem, pro děti ve věku
6 až 15 let je cena 20 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě vlaku
vám tentokrát nemůžeme přislíbit
dostatečnou kapacitu pro přepravu
kočárků, ale snad se nějak vejdete. Zpáteční jízdenky pro tuto akci
nebudou zavedeny, opět ale platí,
že po předložení jízdenky z vlaku
na pokladně tovačovského zámku
získáte slevu na vstupném do této

skvostné památky. A samozřejmě,
abychom nejezdili zvláštními vlaky
do Tovačova "jen tak", můžete zároveň v blízkosti zámku navštívit
velikonoční jarmark.
Předběžný jízdní řád vlaků připojujeme, podrobnější informace
o jízdách najdete na www.prototypy.cz/tovacovka, nebo na plakátech
vyvěšených po městě.
Za Kroměřížskou dráhu, z. s.
Rostislav Kolmačka
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Mateřská škola Kojetín
Jaro v MŠ Kojetín
Jaro je konečně tady! Do oken nakukuje sluníčko, zahrádky se začínají zelenat a příroda se probouzí
po dlouhé zimě. S dětmi při vycházkách pozorujeme, co všechno se
kolem nás děje. Březen byl v mateřské škole opět velmi rušný a pestrý. Děti se definitivně rozloučily se
zimou vynesením Morany, kterou
vhodily do řeky Moravy a všichni
s obrovským nadšením sledovali,
kam až dopluje. Na závěr si zazpívali a přivítali jaro zavoláním „Hu,
hu, hu, jaro už je tu!“ Tak doufáme,
že jaro konečně vyhraje nad zimou.
Ve čtvrtek 16. března 2017 zhlédly
děti z obou mateřských škol v místní Sokolovně v rámci Divadelního
Kojetína 2017 pohádku „O ševci
Kubovi“ v podání Divadélka Mrak
Havlíčkův Brod.
V průběhu měsíce března všechny
děti z obou mateřských škol navštívily „domeček“, kde byl připraven výukový program „Jaro ožívá“.
Děti se seznámily s ptáky, kteří zde
zůstávají přes zimu a čím se živí,
ale i s ptáky, kteří se k nám vracejí
z teplých krajin. Zahrály si pohybovou hru „Na vlaštovky“, skládaly
puzzle ptáků a snažily se rozeznat
ptáky na obrázku, v krmítku. Výuko-
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vý program byl poučný a dětem se
velmi líbil. Na rozloučenou každý
dostal sladkou odměnu a omalovánku čápa nebo vlaštovky.
V úterý 28. března 2017 byly dveře obou mateřských škol otevřeny pro všechny naše příznivce.
V mateřské škole v Hanusíkově ulici ve třídě „Pastelek“ byla připravena výtvarná dílna, kde si děti za pomoci svých rodičů a učitelek mohly
zhotovit malé výrobky. Vyzkoušely
si různé výtvarné techniky – lepení,
vystřihování, obkreslování šablony
moudré sovy a želvičky, tvořily rybičky…V deset hodin pak zahrály učitelky malým návštěvníkům
v obou mateřských školách maňáskové divadlo, které ještě zopakovaly pro děti ze všech tříd mateřské
školy. Přítomné děti si na rozloučenou odnesly malý dárek, který si
pro ně připravili starší kamarádi za
pomoci svých učitelek.
V pátek 31. března 2017 jsme ukončili po třech měsících saunování
spojené s cvičením v rehabilitačním středisku na Poliklinice Kojetín.
Všem pracovníkům rehabilitace patří velké poděkování za profesionální přístup a za příjemné prostředí.
A co nás čeká v dubnu? Těšíme se
na divadelní představení z Přerova,
nejstarší děti pojedou do Kroměříže

na dopravní hřiště, ale hlavně na
to, že po dlouhé zimě budeme moci
zase využívat prostory školních zahrad.
vedení MŠ
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Mateřská škola Kojetín
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOJETÍN
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017–2018
Zápis se bude konat ve čtvrtek 4. května 2017 od 10.00 do 15.00 hodin
v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10
Novela školského zákona zavádí povinné předškolní vzdělávání.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Přijďte s dětmi!
S sebou si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je pro děti, které nastoupí do mateřské školy od září 2017 (případně v průběhu školního roku).
Mateřská škola Kojetín nabízí:
* saunování a rehabilitační cvičení * předplavecký výcvik * cvičení ve sportovní hale *
* tvořivé práce v keramické dílně * výuku anglického jazyka*
* dopravní výchovu na dopravním hřišti * kulturní pořady atd.*

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Kritéria pro přijetí
do první třídy
na školní rok
2017/2018
Ředitel školy bude rozhodovat
o přijetí do prvního ročníku podle těchto kritérií
a v tomto pořadí:
1. Trvalé bydliště dítěte
v Kojetíně
- včetně jeho místních částí
Kojetín I – Město
Kojetín II – Popůvky
Kojetín III – Kovalovice
2. Věk dítěte
– přednostně budou přijímány
starší děti.
Pořadí u zápisu není kritériem
pro přijetí dítěte a nemá žádný
vliv na rozhodování o přijetí.
Pavlíček Rudolf, ředitel školy

Letošní lyžařský výcvik
Od 27. února do 3. března 2017 letošního školního roku obsadili lyžařské vleky a svahy ve skiareálu Kunčice v Jeseníkách kojetínští „sportovci“. Jako ostatně každý rok totiž
vyrazili žáci sedmých tříd naší školy
na lyžařský výcvik. Pod vedením
zkušeného týmu děti konečně rozhýbaly těla mimo lavice a učily se
nebo zdokonalovaly snad v nejrozšířenějším zimním sportu. Kromě
lyží patřily mezi výbavu některých
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
účastníků kurzu snowboardy.
A jaké jsou letošní zážitky? Posuďte sami.
„Na lyžáku to bylo mega super, byla
tam dobrá atmosféra. Každý den
jsme byli na svahu.“
„V Kunčicích bylo velmi dobré a slunečné počasí. Byli jsme rozděleni
po skupinách podle toho, jak jsme
to uměli…“

„Hodně sněhu a hlavně bufet. Lanovka pro čtyři lidi. Nastoupily jsme
s holkama a jely a povídaly si jako
nikdy předtím. Jezdily jsme spolu
a padaly a smály se a skákaly na
skokánky.“
„Lanovka byla dlouhá a na vrcholku
foukal studený vítr, ale tak krásný
rozhled jsem v životě neviděla.“
„Kdybych se zeptal spolužáků, jestli

jedeme zpátky, všichni by řekli, že
ano. Jsme sice už doma, ale zážitky zůstaly v našich hlavách.“
„No nejlepších pět dní se všemi učiteli a učitelkami. Moc jim děkuji, jak
se k nám chovali a pomáhali nám.
Chtěla bych se tam vrátit.“

Do družiny přišlo jaro

Doufáme, že jarní počasí bude přát
potřebám dětí po vyučování a konečně snad letos dovádění a hry
v parku neznepříjemní nikdo poléváním laviček olejem a podobně.

Každý máme své potřeby a všichni
jsme jednou byli děti, na to bychom
neměli zapomínat.

Tak jako každým rokem i letos byl
únor v družině ve znamení karnevalu. Děti si donesly své převleky
a masky a vše mohlo začít. Odpoledne bylo plné her, soutěží, tanečků
a úsměvů. Všechny masky byly odměněny malou sladkostí a některé
převleky letos opravdu stály za to!
Březen nás konečně potěšil jarním
počasím a my mohli vyrazit do parků. Každé oddělení si uspořádalo také již tradiční jarní soutěž, ve
které se ukázaly znalosti v oboru
přírody.
Brzy nás čeká nocování v družině,
na které se opravdu moc těšíme.
Bývá totiž spojené s opékáním špekáčků na hasičárně a bojovou stezkou po noční škole.
Ani tento školní rok nebudou děti
ošizeny o celodenní výlet. Starší děti
navštíví KOVOZOO, mladší budou
hledat poklad na hradě Helfštýn.

žáci 7.A a 7.B,
Markéta Matějková

Vychovatelka Lucie Krejsová

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Edison na naší škole
Ptáte se, co to vlastně ten Edison
je? Jedná se o pobyt zahraničních
studentů, vysokoškoláků, kteří
vždy tráví týden na příslušné škole. My tento projekt opakujeme již
podruhé a doufejme, že ne naposledy. Letos nás navštívili studenti z Egypta, Číny, Ázerbájdžánu
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a Tajwanu. Jednalo se o tři dívky
a jednoho mladého muže ve věku
od 21-23let. V pondělí pro ně bylo
připraveno uvítání v anglickém
jazyce našimi nejmladšími žáky,
kteří teprve s anglickým jazykem
začínají pod vedením učitelky Behancové. Žáci celé školy měli možnost se po krátkém uvítání zeptat
na cokoliv, co je zajímalo. V úterý

trávili celý den v jednom z našich
nejkrásnějších moravských měst,
a to v Kroměříži. Byla pro ně připravena speciální prohlídka krásného
tamního zámku, s tlumočením do
anglického jazyka pomáhala učitelka Hýbnerová. Naši studenti byli
velmi zaujati a troufnu si říci, že
i okouzleni. Ve středečních ranních hodinách se studenti a ředi-
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
telka Odehnalová setkali se starostou Šírkem na radnici v Kojetíně.
Během středečního dopoledne
a čtvrtečního dne probíhaly prezentace našich „nových“ studentů.
Velmi zábavnou formou seznamovali žáky naší školy se svou danou
zemí, kulturou, jazykem, zvyky…
A v pátek? Na ten se asi spoustu
z nás hodně těšilo. Studenti si pro
nás připravili a vlastnoručně uvařili typické pokrmy pro svou zemi
a samozřejmě ochutnávka nemohla chybět. Doufejme, že i příští rok
se budeme moci do tohoto projektu
zapojit a výuku našich žáků zase
o něco zpestřit.
Ivana Hýbnerová

Zápis do 1. třídy
bude proveden ve čtvrtek 6. dubna a v pátek 7. dubna 2017
od 15 do 17 hodin v budově ZŠ Sv. Čecha 586
Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro
všechny - klademe důraz na to, aby žák byl vzděláván dle svých schopností, podporujeme výchovu k vzájemné toleranci, kamarádství a vzájemné
pomoci. Děláme vše proto, aby se v naší škole žák cítil dobře a bezpečně.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2017 dovrší 6. rok věku. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně, nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce ředitelku školy, může mu
ředitelka odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost
je nutno doložit vyjádřením lékaře a psychologa. Rodiče nebo jiní zákonní
zástupci, kteří přijdou do školy k zápisu s dítětem, přinesou jeho rodný list
a doklad o bydlišti (občanský průkaz jednoho z rodičů).
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Gymnázium Kojetín
Tělesná výchova
na Gymnáziu Kojetín
trochu jinak
V týdnu od 6. do 10. března 2017 si
pozorný student Gymnázia Kojetín
mohl všimnout, že se v prostorách
školy pohybuje několik zajímavých
osob. Typické pro ně bylo mládí,
pronikavý pohled a dokonale vysportovaná postava. Ne, nešlo
tentokrát o vyučující TV Gymnázia
Kojetín, ale o pět studentů oboru
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mezi nimi byla i naše
bývalá studentka Lucie Opravilová.
Studenti MU v hodinách tělesné
výchovy na Gymnáziu Kojetín konali svou odbornou pedagogickou
praxi. Pokud by se vám název studijního oboru zdál ne zcela srozumitelný, vězte, že jeho absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji
v armádním prostředí, policejních
složkách či v sektoru ochrany osob.
Studenti v hodinách TV žáky Gym-

názia Kojetín seznámili se svým
studijním oborem, vysvětlili pojmy
sebeobrana, šikana, konflikt, prevence konfliktů, přiměřená a nepřiměřená obrana, nutná sebeobrana. Společně se žáky rozebírali
jednotlivé situace z každodenního
života, vysvětlovali právní pozadí
a doporučovali optimální strategie
řešení. V hodinách žáky naučili nové pádové techniky, únikové
manévry, obranu proti různým typům úchopů. Vyšší ročníky byly
seznámeny se základními technikami hmatů, chvatů, úderů a krytů.
V názorné ukázce byly žákům předvedeny různé chladné zbraně tonfa, teleskopický obušek, nunčaky.
Neplánovaně žáci pronikali i do tajů
slovenštiny. Tři ze studentů MU byli
slovenské národnosti a ne všichni
naši žáci rozuměli vždy všem jejich
pokynům – bohužel. „Chalani, cvičtě s vystretým chrbtom!“
Hodiny byly velice pěkně vedeny,
byly pestré, plné humoru a byly
vždy přizpůsobeny věku i fyzickým předpokladům žáků. Dokonce
některé žákyně sekundy odmíta-

ly po ukončení tělocviku odejít na
zasloužený víkendový odpočinek
a neustále se dožadovaly dalšího
pokračování sebeobrany.
Děkujeme studentům Masarykovy
univerzity za zajímavé zpestření
hodin tělesné výchovy a přejeme
jim mnoho úspěchů v dalším studiu
i v profesním životě.
Jiří Štefek
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Gymnázium Kojetín
Kambodža
Dozvěděli byste se rádi něco o daleké zemi a zároveň pomohli?
Pojďte se s námi vypravit do Kambodži a pomozte sirotčinci.
V letošním školním roce se Gymnázium Kojetín zapojilo do projektu
Světová škola, který zaštiťuje olomoucký ARPOK, program Varianty
Člověka v tísni a Multikulturní centrum Praha. Cílem projektu je uspořádat osvětovou akci s environmentální nebo globální tematikou pro
školu i veřejnost. My jsme si vybrali
téma Kambodža a pomoc tamnímu
sirotčinci.
Rádi bychom vás touto cestou pozvali na výstavu ve Vzdělávacím
a informačním centru v Kojetíně. Na
výstavě budou k vidění fotografie
ze sirotčince v Phnom Penhu, který finančně i materiálně podporuje
nezisková organizace S.O.S. Děti

Kambodži z Kroměříže. Dále budete moci zhlédnout sérii fotografií od
brněnské neziskové organizace NaZemi s názvem Musím být trpělivá...
Tyto fotografie spojují dva odlišné
světy – olympijské hry v roce 2012
v Londýně a továrnu na výrobu oděvů v Kambodži, která byla dodavatelem firmy Adidas pro olympijskou
kolekci. Na výstavě se také můžete
seznámit s tématy Rudí Khmerové,
jídlo jihovýchodní Asie a textilní továrny jihovýchodní Asie. Výstavu
bude možné navštívit od začátku
dubna do konce května.
Můžete se také zapojit do sbírky
školních pomůcek, hraček či hygienických potřeb pro sirotčinec
v Phnom Penhu. Po celý duben budete moci dary předat v budově gymnázia v době od 7.40 do 8.05 hodin.
Sbírka bude do Kambodži převezena
prostřednictvím neziskové organizace S.O.S. Děti Kambodži.

Věříme, že vás tento projekt oslovil a že se rádi přijdete podívat na
výstavu a přispějete i malým darem
do sbírky.
Tým Světové školy
a Dana Dýmalová
Více informací o projektu naleznete
na těchto internetových stránkách:
http://arpok.cz/pro-pedagogy/svetova-skola/
http://www.sosdetikambodzi.cz
http://www.nazemi.cz/cs/musim-byt-trpeliva
http://www.gkj.cz/web/evvo

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín
slaví úspěchy
S přicházejícím jarem i naše škola přichází s novými potěšujícími
zprávami. Naši příznivci jsou pravidelně informováni na webových
a také na nově zřízených facebookových stránkách o aktuálním dění
na naší „ZUŠce“. Pro mnohé proto
není tajemstvím, že i letos vypsalo
MŠMT soutěže základních uměleckých škol, a to ve hře na klavír,
kytaru a housle. Poprvé se tohoto
klání účastní také Dechový orchestr ZUŠ Kojetín.
Školní kola probíhala letos v širším
časovém pásmu. Soutěže odstartovali již v lednu klavíristé, v měsíci
únoru se rozhodovalo, kteří zástupci budou nominováni do okresního
kola z řad houslistů. Jako poslední
si pak na začátku března změřili
síly kytaristé, kteří byli nejpočetnější skupinou v boji o možnost reprezentovat školu v okresním kole.
Z dosavadního průběhu letošních
soutěží základních uměleckých

14

škol máme za sebou již první skvělé výsledky.
Ve Hře na klavír soutěžilo celkem
pět žáků v pěti kategoriích. Do
okresního kola, které se uskutečnilo
20. února 2017 v přerovské ZUŠ
B. Kozánka, byli vysláni: Aleš Masařík ve II. kategorii a Aneta Dostálíková
v VIII. kategorii. Aleš Masařík si přivezl
krásné 3. místo a Aneta Dostálíková
získala vavřín nejvyšší. Přesto, že je
v Kojetíně především prezentována a
známa jako vynikající hráčka na zobcovou flétnu, věnuje se řadu let i studiu
klávesové a klavírní hry. Její soutěžní
výkon vzbudil velký ohlas a tak 1. místo
s postupem do krajského kola (21. –

22. března 2017 v ZUŠ Uničov) bylo
jen pomyslnou třešničkou na dortu.
Dne 14. března 2017 se na Základní umělecké škole v Hranicích
uskutečnilo okresní kole ve Hře na
smyčcové nástroje. Z pěti účastníků školního kola byli vybráni do
okresního kola Ondřej Kočvara,
Magdalena Hedvíčková, oba soutěžící v 0. kategorii a Anna Hrušáková v V. kategorii. Všem třem soutěžícím se podařilo získat krásná
2. místa a zaslouží si za svá vystoupení v soutěži velkou pochvalu.
Do uzávěrky tohoto čísla bohužel
nestihneme podat informaci o výsledcích okresního kola ve Hře na
kytaru. Školní kolo se uskutečnilo
3. března 2017. V okresním kole
nás budou v příslušných katego-
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Základní umělecká škola Kojetín
riích reprezentovat v sólové hře
- Tomáš Krybus, Robin Polišenský v 0. kategorii, Jakub Coufalík
v I. kategorii a Tereza Čechová
v VIII. nejvyšší kategorii. V komorní
hře - kytarové duo Tereza Čechová
a Lucie Grygarová a kytarový kvartet hrající ve složení Emma Janoušková, Sára Štefanová, Michal Láník
a Miroslav Horňák.
Děkujeme všem výše uvedeným

žákům za skvělou reprezentaci,
gratulujeme k výborným výkonům
a postupujícím přejeme hodně
štěstí a pevné nervy. Velké poděkování patří samozřejmě také jejich
pedagogům M. Venclíkové, Z. Vaculovičové, A. Jeklové, L. Žabenskému, M. Přikrylovi, J. Minářovi
a Z. Vlkovi za vynikající přípravu
svých svěřenců.
Vaše ZUŠka

Dechový orchestr ZUŠ
Kojetín postoupil mezi
krajskou elitu

zují vzrůstající kvalitu a nespornou
úroveň našeho mladého orchestru.
V sobotu 24. února 2017 navštívila
naši školu přísná porota, která ohodnotila výkon orchestru na výbornou
a z tohoto hodnocení vyplynul
i závěrečný verdikt – postup do
krajského kola, který se konal
1. dubna 2017 v Zábřehu na Moravě. Na místě je veliká gratulace.

Další velkou radostí byla soutěžní
účast Dechového orchestru ZUŠ
Kojetín v Orchestrální hře, tento orchestr vede Libor Žabenský.
Dechový orchestr se soutěží ZUŠ,
vyhlašovaných MŠMT, účastní poprvé v historii. První výsledky potvr-

Vaše ZUŠka

Ještě jednou „úžasné
děti v Kojetíně...“
a jak to všechno dopadlo
Za nazpívání a natočení písně Modlitba jsme dostali tato krásná trička.
Mnohokrát děkujeme režiséru Jiřímu Strachovi za skvělý nápad a za
tento krásný dárek.
Uznejte, že nám to moc sluší a jak
by ne, když máme na ZUŠce po
čertech hezký holky navíc s hlásky
přímo andělskými.

DDM Kojetín - z akcí, které se konaly
Epigramy aneb
třetí úkol Velké ceny
Třetím úkolem bylo vytvořit epigram
na téma „Významné budovy v Kojetíně“ a u budovy se vyfotit se třídou.
I když epigramů vzniklo méně než
básní, tak určitě upoutají a zaujmou
svým obsahem. Některé jsou hodně
na zamyšlenou… V minulém čísle
jsme uvedli epigramy z mladší kategorie z 6. a 7. třídy a odpovídající
ročníky gymnázií a teď jsou na řadě
epigramy starší kategorie. Všechny
zúčastněné třídy byly odměněny body
a jejich literární díla jsou vystavena na
chodbě DDM Kojetín.
-po-

8.A ZŠ NÁM. MÍRU
Vlakové nádraží
V Kojetíně za parkem
stojím před vysokým domkem.
Padá na mě omítka,
naštěstí však jenom zřídka.
Když se dovnitř schovám,
čistou lavičku hledám.
Hledám, hledám, nic nevidím
radši k pokladně zamířím.
Jednou Brno, jenom tam,
sem se nikdy nevydám.
Díky bohu jede vlak,
málem mě z toho trefil šlak.
A co je to za kouzelné místo?
Kde ani na krok není čisto?
Kojetínské nádraží,
co každého postraší.
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DDM Kojetín - z akcí, které se konaly
9. A ZŠ NÁM. MÍRU
ZŠ nám. Míru
Zvonek zvoní, škola začíná,
hned po ránu zmizí svačina.
Pak usedneme do svých lavic
a budeme se nudit čím dál tím víc.
Vypijeme energeťák
a tělák bude velkej trhák.
Napíšeme protest na tabuli,
na obědě si nacpeme papuli.
Při odpoledním vyučování
každý spí
i učitel na katedře chrápe a chrní.

Bowling aneb čtvrtý
úkol Velké ceny

9. B ZŠ NÁM. MÍRU
Vzdělávací informační centrum
Na Vicko se chodí číst,
oslavovat a tancovat,
občas tam chodí
mažoretky pochodovat.
Ta slavná knihovna,
už tu dlouho stojí,
stala se z ní studovna,
do níž žáci chodí.

Dřív byla na recepci Zichyna,
ale teď čeká malýho bobina.
U nádvoří je muzeum,
na nádvoří pódium.
Pod pódiem strašidelný sklep,
9.B tam přijde hned.
Na zkoušky tam chodí sbor Cantas,
proto mají na koncertech
takový aplaus.
Všichni běžte na okresní,
podívat se na výstavu celoroční.

Výsledková listina - starší kategorie: 1. místo: kvarta GKJ – Vojtěch
Astr, Tomáš Kříž, 2. místo: 9.A ZŠ
nám. Míru – Lucie Nesrstová, Petr

Bureš, 3. místo: 8.B ZŠ nám. Míru
– Markéta Křepelková, Nikola Minaříková.
-ddm-

V úterý odpoledne 7. března 2017
se zástupci tříd druhého stupně
a odpovídajících ročníků GKJ utkali
v turnaji bowlingu.
Výsledková listina - mladší kategorie: 1. místo: prima GKJ – Matyáš
Křepelka, Filip Suchyňa, 2. místo:
sekunda GKJ – Veronika Kopřivová, David Bibr, 3. místo: 7.B ZŠ
nám. Míru – Matěj Otáhal, Milan
Šima

Šťastná osmička

(celoroční soutěž pro rodiny)
4. úkol – Karnevalové básně
Jedinákovi
Karneval
Po roce tu zase je,
každé dítě už se raduje.
Nejen dětem bude hej,
přišel čas na masek rej.
Maminky a tatínci,
činí se jak mravenci.
Masky chtějí vyrobit,
dětem se tak zalíbit.
V televizi vidí hrdiny,
kostým tvořím celé hodiny.
Snad se úspěch dostaví
a děti se pobaví.
Amálka Hřeblová
Karneval je velký bál
jsou tam masky,
barevné osvětlení
a taky lesky
a malé pohoštění.
Hrají tam muziku,
já pojídám papriku.
Otáhalovi
Karneval je tu zas,
nemůžeme ztrácet čas.
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Aktuální bodování Velké ceny

Masku, kostým nasadit
a jdeme si zařádit.
Spousta barev, vůní a smíchu,
co nám ještě dlouho zvoní v uchu.
Andrejka Večerková
Karneval
Měsíc únor to je ráj,
začíná nám karneval.

Karneval vždy rádi máme,
kostýmy si nachystáme.
Masky máme překrásné,
hry jsou vždycky úžasné.
V tombole je spousta krásných cen,
při troše štěstí si domů
nějaké odnesem.
Na karneval se už moc těšíme,
protože všichni moc rádi tančíme.
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DDM Kojetín připravuje
Připravujeme v dubnu 2017:
Výukové programy
* Práce s keramickou hlínou
* Dopravní tematika
1. 4. 2017
Patchwork
pro mládež a dospělé
1. – 2. 4. 2017
Setkání účastníků
LT Třemešek 2016

8. 4. 2017
Ukliďme Kojetín
(termín bude upřesněn)
Exkurze
do pstruží líhně Jívová
13. 4. 2017
Velikonoční ZOO
19. a 20. 4. 2017
Kojetínská písnička

21. 4. 2017
Den Země
27. 4. 2017
Zlatý list
přírodovědná soutěž
28. 4. 2017
Pohádkový pátek
„O HLOUPÉM HONZOVI“

Junák – český skaut, Středisko 714.03 Kojetín z. s.
Skautský karneval
Během masopustu i náš oddíl
uspořádal pro nejmladší benjamínky, světlušky a vlčata karneval, ale

jak se ukázalo, zaujal i starší skauty. Rodiče připravili dětem opravdu krásné masky. Zahráli jsme si
spoustu veselých her, vylosovali
tombolu a volili nejkrásnější masku.

Chtěla bych poděkovat Kanoistice
Kojetín za darování zbylých balónků z Dračího plesu, které dětem
udělaly obrovskou radost.
Skautská vedoucí Eva Takačová
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Připravujeme:
Noc s Andersenem
V roce 2017 s výtvarníkem
Jaroslavem Němečkem
a hrdiny Čtyřlístku.
Kojetínské knihovnické Fifinky,
Bobíci, Myšpulínové a Pinďové
se už na vás těší! Kouzelnou,
pohádkovou noc rozjedeme
7. 4. 2017 v budově VIC!
Zájemci neváhejte, je čas sehnat
kostým, přihlásit se a vyrazit.
Registrace probíhá do 31. 3. 2017
v dětském oddělení.
(pro děti z 1. - 4. třídy)
Velikonoce
a vítání jara
10. 4. 2017 ve 14.00 hodin
Centrum sociálních služeb
Kojetín
11. 4. 2017 v 10.15 hodin
Dům sv. Josefa Kojetín
Pozvání k nahlédnutí
pod pomyslnou pokličku tradic,
zvyků a obyčejů známých,
opomíjených, či již dávno
zapomenutých, odehrávajících se
v jednom z nejhezčích ročních
období – na jaře.
Literární beseda pro seniory.

Březen v knihovně
Březen – měsíc čtenářů
Březen je již tradičně měsícem čtenářů, proto knihovny připravují pro
své návštěvníky řadu kulturních
a vzdělávacích aktivit zaměřených
na podporu čtení a ne jinak tomu
bylo i v naší knihovně.
Jednou z aktivit je také oceňování
nejlepších čtenářů. Letos proběhl
již osmý ročník celostátní soutěže
zaměřené na podporu čtenářské
gramotnosti, kterou vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků. Vyhlásili jsme Čtenáře roku
2017 - tentokrát jsme hledali nejlep-
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Velikonoce v knihovně
Tvořivá dílnička spojená se čtením
o lidových zvycích a tradicích
a veselých velikonočních příběhů.
Pro ŠD a Klub malých čtenářů
z Polkovic.
Jaro
s myškou Všudybylkou
Literární beseda s jarní tematikou.
(pro děti z MŠ)
Literární kavárna
s Lenkou Chalupovou
26. 4. 2017 v 17.30 hodin
prostory kavárny v budově VIC.
Do Kojetína přijede besedovat
se čtenáři přerovská spisovatelka
Lenka Chalupová.

Autorka šesti knih bude povídat
o svém životě pracovním i osobním.
Kromě toho, že ve volných chvílích
píše, je také – a to především
– normální mámou dvou
dospívajících dětí.
Profesí je novinářka
a v současné době pracuje jako
tisková mluvčí přerovské radnice,
a i tom bude povídat. „Zodpovím
všechny dotazy čtenářů

ší čtenářskou babičku. Základním
kritériem pro výběr Čtenáře roku
je počet výpůjček konkrétního čtenáře/uživatele za uplynulý rok, jak
byl vykázán ve výpůjčním systému.
Výsledky jsou známé v dospělém
oddělení. Vyhlášení nejlepších dětských čtenářů proběhlo v dětském
oddělení.
O Josífku sedmilháři
– Daniela Krolupperová
Oblíbená autorka dětských knížek, žijící a tvořící v Praze, přijela
20. března 2017 představit kojetínským dětem svoji knihu Sedmilhář
Josífek. Milý příběh o chlapci, který

a moc se na ně už těším.
Kousek od Kojetína
bydlela moje babička, ráda
vzpomenu i na tu část svého života,
kdy jsem tam trávila prázdniny,“
řekla autorka, která žije v Přerově,
ale knihy vydává v Praze.
Píše romány psychologické
a detektivní - a kritika jí zatím přeje.
„V Kojetíně přečtu úryvek
také ze své čerstvě dopsané knihy
Ptačí žena, která vyjde letos.
Je to psychologické drama
a sama jsem zvědavá,
jak se mým prvním posluchačům
bude líbit,“ řekla autorka.
Lenka Chalupová vydala
knihy Neříkej mi vůbec nic,
Vosí hnízda, Utopená,
Pomněnkové matky, Ledové střepy
a Tyrkysové oko.

Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
a facebooku:
Městská knihovna MěKS Kojetín
si rád vymýšlel a tím si komplikoval
život, děti velmi pobavil. I další knihy
Daniely Krolupperové jsou velmi čtivé a dětskými čtenáři velmi žádané.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Jarní veršování
Vyhodnocení
literární
soutěže
o nejkrásnější básničku s jarní tematikou.
Knihovnické lekce
Kniha a její části, základní žánrové a tematické rozdělení literatury,
uspořádání beletrie a naučné lite-

ratury. Lekce byla určena žákům
3. třídy ZŠ.
Kdo nakreslil tento obrázek?
Soutěž pro školní družiny a Klub
malých čtenářů z Polkovic byla
zaměřená na seznámení s nejznámějšími českými ilustrátory dětských knih.

Knihovnické minimum
Seznámení s knihovnou, organizací knihovního fondu, výpůjčním řádem a čtením ze zajímavých knih
(Peppa v knihovně, Knihovnické pohádky, Hádanky od srdíčka
a Ema Naopak) pro MŠ v Polkovicích.
-jl-

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Vodění medvěda
I letos se v ulicích Kojetína objevil nezkrotný medvěd zimující
v okolních luzích a hájích. Ze zimního spánku jej probudilo veselé
vyhrávání žáků ZUŠ Kojetín, rány
z kanónu i vůně koblihů a slivovice.
Naštěstí byl odchycen četníkem Fanóšem a vláčen ulicemi Kojetína,
kde zkrotl v náručích paní a panen.
Dokonce si tento apolitický tvor rád

Výstava T. G. Masaryk
ve fotografii
V pondělí 7. března 2017 byla slavnostně otevřena výstava autorů
Františka Riegla a Milana Zaorala
s názvem T. G. Masaryk ve fotografii Jak už název napovídá, jedná se
o expozici věnovanou našemu prvnímu prezidentu Osvoboditeli. Datum
vernisáže bylo vybráno úmyslně, jelikož na tento den připadá výročí narození této osobnosti. V úvodu všechny
přítomné přivítala ředitelka MěKS

Hanácké bál
V sobotu 4. března 2017 se na Sokolovně měli možnost sejít všichni
příznivci folklóru a dobré zábavy na
již několikátém ročníku tradičního
Hanáckého bálu. V okázalé záplavě
hanáckých krojů vynikli i krojovaní

zatančil i se starostou města Jiřím
Šírkem před radnicí, kde bylo rozverné chase předáno ostatkové
právo. Masopustní průvod prošel
celým městem a všude byl vítán,
hospodyně nešetřily pohoštěním
a hospodáři nalívali, až se hory zelenaly. Utrmácený medvěd se pak
ztratil někde v suterénu Sokolovny,
kde se za chvíli linula vůně lahodného guláše, na kterém si pochutnali
všichni účastníci průvodu.
-miza-

Hana Svačinová, která následně předala slovo Františku Rieglovi, který
krátce pohovořil o významu tohoto
počinu. Poděkování za připomenutí
osobnosti T. G. M. i mladým generacím vyjádřil i starosta Jiří Šírek.
V rámci otevření výstavy zazněla
i oblíbená „Tatíčkova“ píseň Teče
voda, teče. Expozice je významným počinem, kde se může široká
veřejnost, včetně školní mládeže,
seznámit s reáliemi, fotografiemi a textiliemi vážícími se k osobě
T. G. Masaryka, který zastává přední

místo v historii našeho národa.
Výstavu můžete navštívit do 26. května 2017 v galerii VIC.
-miza-

návštěvníci ze Slovácka. Zahájení
proběhlo v klasickém duchu, kdy
se všichni krojovaní předvedli při
slavnostním nástupu a následně
zazpívali neoficiální moravskou
hymnu Moravo, Moravo, při níž
všichni přítomní v sále povstali a ke
zpěvu se připojili. Poté nastoupili

nejmladší Hanáčci s pásmem Když
jsem já byl malé chlapec a ukázali
divákům, jak by se chrabře bránili,
kdyby nás napadl Turek. V průběhu večera vystoupila také domácí
Hanácká beseda se stejnojmennou
taneční vsuvkou. O půlnoci pak zatančili všichni krojovaní neodmysli-
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
telnou Moravskou besedu. K tanci
hrála celý večer osvědčená dechová hudba Hanačka z Břestu a pro
příznivce pop music kapela Hallo
Band. Pro ty, jež si chtěli odpočinout a zazpívat si při dobrém vínku, hudla v pekle cimbálová muzika
Dubina s primášem Luďkem Koutným. V improvizovaném Hanáckém
šenku tekly lahodné moky proudem
a Hanáci opět dokázali, že "me sme
me, a že se nedáme".
-miza-

Dětský karneval
V neděli 26. března 2017 se sál Sokolovny v Kojetíně proměnil v karnevalové rejdiště. Pro nejmenší návštěvníky byl připraven pestrý program. Ten po celou dobu zajišťovali
slečna Eva a Radim Koráb. Vše začalo slavnostním defilé, kdy se na
tanečním parketě, při Radeckého
marši, předvedlo na dvě stě masek.
Po krátkém seznámení a představení následovaly veselé a nápadité
soutěže, za které byly děti náležitě
odměněny. Pestrost masek, které
řádily na parketě, byla opravdu nepřeberná. Návštěvníci mohli vidět
víly, piráty, princezny, akční hrdiny,
ba dokonce i postavy z Hvězdných

válek. Kdo si chtěl odnést z dětského karnevalu památku, mohl se
vyfotografovat v připraveném fotokoutku. Pro ty, co si chtěli svůj kostým vylepšit, byla k dispozici paní,
ta malovala všemožné ornamenty
a masky na obličej. Hojně navště-

24. dubna 2017 v 19.00 hodin
Sokolovna Kojetín

Vstupenky jsou v předprodeji na VIC Kojetín.
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vovaný byl také bufet a Rákosníček s včelkou Májou, kteří nabízeli
startovací průkazy o ceny. Po celou
dobu karnevalu vládla rozverná
a přátelská atmosféra a my doufáme, že karnevalové veselí si užili
děti i jejich rodiče.
-miza-
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Kam za kulturou

Čiperkové v Kojetíně

20. květen 2017 v 15.00 hodin
SOKOLOVNA Kojetín
Čiperkové zpívají písničky, které baví děti, rodiče,
babičky i dědy. Zpívají dětské písničky, jak z vlastní
tvorby, tak převzaté. Na svých vystoupeních
po celé republice učí malé diváky říkánky
a tancovat. Po vystoupení bude možné s Čiperky
dovádět, udělat si fotky a pěkně se pobavit.
Vstupné 110 Kč na osobu (dospělý i dítě)
Děti do 1 roku zdarma.
REZERVACE MOŽNÉ VÝHRADNĚ NA EMAILU:
rezervelistku@seznam.cz
Při rezervaci NEZAPOMEŇTE UVÉST: KOJETÍN
Akci pořádá Jiří Kašík, Postoupky 20, 76701 Kroměříž

V NEDĚLI 21. 5. 2017 SE V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH POBĚŽÍ BĚŽECKÉ ZÁVODY(KOJETÍNSKÁ "10").
PROSÍME VŠECHNY ÚČASTNÍKY FESTIVALU MÁJ A LES,
ABY DODRŽOVALI BEZPEČNOST A PLYNULOST ZÁVODU.
DĚKUJEME!!!
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Divadelní Kojetín 2017
Kojetínské probouzení
jara divadlem
Amatérská scéna, Petra Richter
Kohutová
Na počátku Bůh stvořil Divadelního Koječáka. Sokolovna pak byla
pustá a prázdná, nad jevištěm byla
tma a nad hledištěm se vznášel
Boží Duch. Bůh řekl: " Ať je světlo!"
- a Racek pustil světla. Bůh viděl,
že reflektory jsou dobře nastavené,
a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "scénou" a tmu nazval
"zákulisí". Byl večer a bylo ráno,
první den přehlídky.
První příspěvek, počátek seriálu
„Genesis“ ve zpravodaji Divadelního
Kojetína 2017 předznamenal průběh
letošní přehlídky ve vší její hravosti,
dobré náladě a zábavnosti, zároveň
soustředěnosti a naplněnosti. Slavnostní dvacátý pátý ročník probíhal
ve dnech 15. – 19. března 2017,
zahrnoval osm soutěžních představení (deváté odpadlo kvůli zdravotní indispozici jedné z účinkujících
– zaskočila místní Hanácká scéna
s nesoutěžním Když se zhasne)
a doprovodný program (dopolední
představení pro děti, výstava připomínající předchozích čtyřiadvacet
ročníků přehlídky na sále, výstava
bizarních kreseb Petra Válka ve
foyer…). Porota pracovala ve složení Vladimír Fekar, Petra Richter
Kohutová a Katarína Kašpárková Koišová, letos byly debaty po
představeních výrazněji obsazeny
diskutujícími kolegy z jiných souborů a diváky (zdá se, že to konečně
začíná fungovat). Hlavou přehlídky
byla ředitelka Městského kulturního střediska Hana Svačinová,
připravenost a nasazení jejího organizačního týmu nelze pominout.
Vycházel (skoro) každodenně již
zmíněný Divadelní Koječák, do něhož přispívali bývalí i současní studenti místního gymnázia (někteří
z těch bývalých se vracejí každý rok,
jen aby mohli „být při tom“), jejich
příspěvky shromažďovala a korigovala Hanka Hásová. A proběhlo
mnoho akcí jaksi navíc; samostatnou kapitolou je středeční zahájení,
v jehož rámci se objevila „kojetínská Tálija“, představovaná starostou Jiřím Šírkem, jenž políbil porotu
a popřál hodně sil, a „lidová fraška“
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místního „písmáka“ Milana Zahradníka Kojecké betlém, zahraná dětskou divadelní skupinou Mimoni.
V pátek se pak konala oslava čtvrtstoletí s hudbou, dortem, rozkrojeným místním Belmondem, a „živým
vstupem do rádyja Olomóc“ atd.
I v oblasti uvedených představení
byla přehlídka žánrově, tématicky
i stylově tak různorodá, jak už dlouho ne. V soutěžní části jsme viděli
ženskou konverzační komedii, jakousi krotší verzi road movie Thelma a Luisa (Na útěku P. Palmadeho
a Ch. Duthurona v podání DS Kroměříž), mladistvou, epicky demonstrovanou tragédii o dětech, které
přestávají být dětmi (Wedekindovo Probuzení jara DS OB Velká
Bystřice), crazy komedii hranou
jako o život (Strašidlo cantervillské
O. Wildea a Divadla Hanácké obce
Prostějov), tradičně pojatou klasickou satirickou komedii (Gogolův
Revizor DS Za dveřmi Náměšť na
Hané), pokus o hudební tragikomedii s vážným tématem (Honzo,
vstávej! přerovského Dostavníku),
plastické divadlo inspirované otcem moderního horroru (Večer pro
Edgara aneb Maska Červené smrti a… Malé scény ZUŠ Zlín), lehce muzeálně předvedenou klasiku
(Molierův Lakomec DS Slavkov
u Brna) a inteligentní sportovní
anekdotu (Na returnu stál autora
a režiséra Jakuba Plaskury a Dramkrou Opava).
Jen stručně k jednotlivým představením.
Francouzská konverzační komedie
Na útěku, obsazená dvěma ženami (Kateřinou Nakládalovou a Romanou Blažkovou) a ženou (Janou
Štěpánovou) režírovaná, vypráví
o dvou pokusech uniknout svému
nepodařenému životu a jednom
obyčejném lidském setkání. Kroměřížské dámy se jí zhostily se ctí,
narazily však na limity textu a fakt,
že i zdánlivě lehké konverzační herectví je jednou z nejtěžších hereckých disciplín a neradno podceňovat analýzu postav a situací.
Strašidlo cantervillské Divadla Hanácké obce Prostějov zahltilo jeviště a následně hlediště přívalem
herecké energie, nasazení souboru bylo obdivuhodné. Škoda, že to
vedlo nejen k nepřehlednosti děje

i situací, protože nebylo akcentováno to podstatné, nač by měla být
upřena divákova pozornost – ale
také ke konstatování, že „méně je
někdy více“.
Náměšťský Revizor neaspiroval na
aktuální interpretaci komedie, snažil
se jen o co nejvěrnější zpodobení
Ruska devatenáctého století a srozumitelného převyprávění příběhu.
Inscenaci zvídavého souboru s vůlí
rozvíjet se drží chlapská sestava
(a tři ženy) se sympatickou energií,
podráží ji (ne)výklad Chlestakova
a jistá stereotypnost v rytmu.
Opora přerovského Dostavníku,
rocker, vynikající herec a zároveň
debutující režisér Zdeněk Hilbert
neměl šťastnou ruku při výběru
textu, který se tváří jako hlubokomyslná úvaha nad tím, zdali máme
právo ukončit život člověka na přístrojích, potažmo jaký má takový život smysl, ale ve výsledku zplošťuje
většinu postav, zjednodušuje jejich
motivace a sama témata snižuje na
sentimentální klišé. Honzo, vstávej!
nelze považovat za počin, který se
povedl – škoda – Zdeněk Hilbert
by si se svým zaujetím pro divadlo
a tvůrčím nasazením zasloužil na
poli režijním lepší start.
Zahrát si Harpagona bylo snem Milana Hrazdílka. Tři roky se na roli
připravoval, poté oslovil pana Stanislava Olbrichta, aby mu pomohl
s režií, a svůj sen uvést ve Slavkově Molierova Lakomce realizoval.
Vznikla inscenace lehce muzeální,
netající své okouzlení archaickým
jazykem a historickými kostýmy, se
zjednodušenými postavami a častými promluvami do publika. Debata s tímto souborem pak patřila
k těm smysluplnějším.
Asi hodinová anekdota Na returnu
stál Jakuba Plaskury nabízí komediální zprávu o finále Wimbledonu, v němž se utkají hvězdy bratři
Bryanové s poněkud „lůzrovským“
duem Švéd Claksson/ Slovák Juraj Čerešnička. Umně napsaná
hra a na jejím půdorysu inteligentně postavená inscenace pracuje
se stereotypy a klišé, humor čerpá
z kontrastu profesionálních rutinérů a snaživců, jimž čouhá sláma
z bot, také z klišé spojovaných se
sportovci a zobrazovanými lidskými typy obecně plus z jednotlivých
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národností konkrétně. Bylo to zábavné, bylo to milé, některé zanedbané složky inscenace lze dodělat
– a o Jakubu Plaskurovi nesporně
ještě uslyšíme.
Větší prostor si zaslouží dvě inscenace, které nakonec v Kojetíně bodovaly nejvíce.
Režisér Tomáš Hradil se v DS OB
Velká Bystřice věnoval léta lehkonohé Múze, kromě odskoku ke
sci fi v roce 2005 uváděl vesměs
situační komedie a frašky (kousky
Johna Patricka, Feydeaua, Labiche…). Před dvěma lety překvapivě
nastudoval nelehkou hru Fernanda
Arrabala pod názvem Miláček Fando a Lis, tehdy získala inscenace na Hanáckém divadelním máji
v Němčicích 2015 druhé doporučení na KDP ve Vysokém nad Jizerou,
jež bohužel neproměnila. Příklon
ke složitějším tématům a těžšímu
žánru se evidentně vyplácí, zdá se,
že kolega Hradil se konečně našel
– byť se dá předpokládat, že u běžného venkovského či maloměstského publika se to nesetká vždy s pochopením… Letos sáhl po tragédii
Franka Wedekinda Probuzení jara,
obsadil kromě „dospělého“ Romana Tegela pět děvčat, která odrostla bystřickému dětskému souboru,
a původně hereckého kolegu Pavla
Dorazila přizval jako spolurežiséra.
Jejich interpretace více než sto let
staré, stále však živé hry o uvědomování si vlastní sexuality, o hranicích osobní svobody ve společnosti
sešněrované pokrytectvím a hledání vlastní morálky se opírá o vynikající úpravu, sestávající ze situací
seškrtaných až na dřeň – přesto
příběh, na jehož počátku je překvapení dětí nad tím, že přestávají být
dětmi, a na konci sebevražda, smrt
při potratu a útěk z dosud známého světa zůstává přehledný a má
na diváka překvapivě silný účinek.
Překvapivější o to, že pět děvčat
hraje všechny dospívající postavy,
tedy i ty chlapecké (!) plus některé
dospělé (jen faráře, ředitele školy
a otce představuje zmíněný Roman
Tegel). Překvapivější o to, že situace jdou po sobě v rychlém sledu
a jen přehození kostýmů, byť jednoduchých, jakož i příprava scény
na další obraz, přiznaně probíhající
před zraky diváků, je náročná na

techniku i zručnost. A překvapivější
o to, že způsob sdělování je vlastně
postaven na odstupu, na brechtovském demonstrování faktů, stavů
postav i dialogů (paradoxně nefungují ta nemnohá místa, kdy účinkující začnou prožívat). Režiséři Tomáš
Hradil a Pavel Dorazil podpořili hru
důsledně vedeným znakovým systémem, jehož součástí byla např.
hra s těly a zvukem kytar, nočními
motýly, růžemi bílými, červenými
i černými, práce s oponami atd. Tomáš Hradil a Pavel Dorazil obdrželi
cenu za dramaturgicko-režijní koncepci, Anna Vondrů čestné uznání
za herecký výkon v roli Melichara
a inscenace Probuzení jara Franka
Wedekinda a DS OB Velká Bystřice
doporučení k účasti na Divadelním
Pikniku Volyně 2017.
Devět frekventantů Malé scény
ZUŠ Zlín se pod vedením Martina
Dominika Polínka v posledních letech zabývá plastickým divadlem,
v němž slovo plní pouze inspirativní funkci (je prožíváno bez analýzy,
skrze fysis) a jehož podstatou je
práce s tělem, skupinová improvizace a výrazná partneřina; jeho
zastřešujícím oborem je teatroterapie, jež nicméně směřuje nejen
k osobnímu vyrovnávání se s jistými tématy, ale vyžaduje také dotažení tvaru. Jako podklad inscenace
Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a…, jakousi poctu Edgaru Allanu Poeovi, jenž je ceněn
pro schopnost navodit atmosféru
a pocit plíživé hrůzy na technicky
racionálně vystavěných příbězích,
si tvůrci zvolili jeho pět povídek
a jednu z jeho básní; na jejich částech pak stavěli s minimem rekvizit
(bedna ala rakev, rudá šerpa, koruna, maska) a pár kostýmními doplňky (kabátce či stylizovaný královský
plášť) plus především ze svých
vlastních, u chlapců polonahých
těl a za značné pohybové vynalézavosti působivé obrazy, skrze něž
jsme se dozvídali příběhy „o té, jejíž
jméno je Smrt – jejíž jméno je Slaná Zubatá“. Inscenace vyžaduje od
účinkujících výrazné emoční zaujetí
a také vynikající tělesnou připravenost; vědomě pracuje s emocemi
a s asociacemi. Účinkující ve Večeru pro Edgara získali cenu za kolektivní herecký projev, Malá scéna

ZUŠ Zlín cenu za inscenaci a nominaci k účasti na Divadelním Pikniku
Volyně 2017.
Radostné pětadvacáté „probouzení jara divadlem“ na Divadelním
Kojetíně 2017 skončilo. A protože vlastní tvorba místních (úvody
soutěžních představení, „hanácke
písně pánům a pannám na světlo
vydané“ za doprovodu harmoniky
v podání Hany Svačinové a Milana Zahradníka, byly neodolatelné)
a zároveň takřka buditelská atmosféra přehlídky inspirovala předsedu poroty Vladimíra Fekara k závěrečnému veršovanému vyznání, jež
– facebookově řečeno – „kradu“ na
konec tohoto příspěvku:
"Když někdo neuspěl, ať ho neraní!
Podstatné je a bude vždy to setkání,
které soubory vzájemně obohatí…
Snad další ročníky
nikdy nic nezhatí
a dalších nejmíň pětadvacet let
bude se Divadelní Kojetín rozvíjet,
bude plodnou půdou
pro divadelní květy,
bude zrát a mládnout
s přibývajícími léty! "
Petra Richter Kohutová

Ocenění a výsledky
Divadelního Kojetína 2017:
Nominace na Divadelní Piknik Volyně 2017:
Malá scéna ZUŠ Zlín – Večer pro
Edgara aneb Maska Červené
smrti a… v režii M. D. Polínka
Doporučení na Divadelní
Piknik Volyně 2017:
Frank Wedekind: Probuzení jara
– DS OB Velká Bystřice v režii Tomáše Hradila a Pavla Dorazila
Cena Divadelního Koječáka:
Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci Na útěku
Ceny:
- Vlastimilu Drškovi za herecký
výkon v roli Hejtmana v inscenaci
Revizor DS Za dveřmi Náměšť na
Hané,
- Honzovi Raclavskému za herecký výkon v roli Johnnyho Kinga
v inscenaci Honzo, vstávej! Divadla
Dostavník Přerov,
- Účinkujícím za kolektivní herecký
projev v inscenaci Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a…
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Poděkování za Divadelní
Kojetín 2017

Čestné uznání:
- Romaně Blažkové za herecký
výkon v roli Margot v inscenaci Na
útěku DS Kroměříž,
- Aničce Vondrů za herecký výkon
v roli Melichara v inscenaci Probuzení jara DS Osvětové besedy Velká Bystřice,
- Václavu Lužnému za herecký
výkon v roli Sira Simona de Canterville v inscenaci Strašidlo cantervillské Divadla Hanácké obce
Prostějov,
- Petru Savčenkovi za herecký
výkon v roli Poštmistra v inscenaci
Revizor DS Za dveřmi Náměšť na
Hané,
- Dagi Hrubé za herecký výkon
v roli Jolany v inscenaci Honzo,
vstávej! Divadla Dostavník Přerov,
- Marii Kostíkové za herecký výkon
v roli Frosiny v inscenaci Lakomec
Divadelního spolku Slavkov u Brna,
- Janu Binarovi za herecký výkon
v rolích Pascala Marii a tiskového
mluvčího.

- Poděkování patří všem divadelníkům, bez kterých by naše přehlídka nebyla přehlídkou, festival
festivalem a Kojetín by nebyl Kojetínem divadelním:
Divadelní spolek Kroměříž, DS
Osvětové besedy Velká Bystřice, Divadlo Hanácké obce
Prostějov, DS Za dveřmi Náměšť na Hané, Divadlo Dostavník Přerov, Malá scéna ZUŠ
Zlín, Divadelní spolek Slavkov
u Brna, Dramkrou Opava, Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod, Divadlo scéna Zlín.
- Děkujeme všem divákům, kteří
vytvořili v Kojetíně pravou festivalovou atmosféru.
- Děkujeme odborné porotě
- Petře Richter Kohutové, Katarině
Kašpárkové Koišové a Vladimíru
Fekarovi za přátelské debaty s divadelníky po představení a za nelehký úkol vybrat ty nejlepší.
- Velký dík si zaslouží redaktoři
a reportéři Divadelního Koječáka
s šéfredaktorkou Hadičkou Hásovou
(Vladimír Fekar / Ondřej Gardavský
/ Kateřina Halenková / David Hás /
Hana Hásová / Petra Richter Kohutová / Aneta Kotásková / Katarína
Kašpárková Koišová / Petr Nýdrle /
Daniel Sucharski / Hana Svačinová
/ Adam Ston /Erik Szcotka / Adéla
Večerková /Milan Zahradník / Jan
Žmolík / Jakub Šírek) za šest čísel
společensko - kulturně - satiricko
- kritického deníku přehlídky.
- Děkujeme Městu Kojetín i Ministerstvu kultury ČR za finanční
podporu.
- Děkujeme sponzorům přehlídky.
- Děkujeme starostovi Jiřímu Šír-

kovi, že fandí divadlu a celkově
kultuře, a hlavně za „Táliju s číslem
25“, která se stala múzou letošního
festivalu.
- Děkujeme dětské divadelní skupině Mimoni za zahájení festivalu
Kojeckým betlémem.
- Děkujeme pohotové Hanácké
scéně MěKS Kojetín za páteční
představení „Když se zhasne".
- Děkujeme Kačce a Ondrovi
za písničkový narozeninový večer.
- Děkujeme Kvěťovi Vránovi
za Belmonda.
- Děkujeme fotografce Janě Večeřové za celofestivalovou fotodokumentaci.
- Děkujeme Petru Válkovi ze
Šumperku za zapůjčení jeho vtipných obrazů, které zdobily vestibul
Sokolovny.
- Děkujeme Kačeně Vymětalové
za upečení narozeninového dortu.
- Děkujeme hasičům za požární
asistenci během představení.
- Díky všem nejmenovaným, kteří se jakkoliv, kdykoliv, kdekoliv,
v čemkoliv, s kýmkoliv podíleli na
zdárném chodu kojetínského festivalu a dělali to hlavně a především
z lásky k divadlu.
- Obrovské poděkování celému
realizačnímu týmu, který se pět
dní nevyspal a staral se o snad
bezproblémový (hlavně ten zákulisní) průběh přehlídky – Milanovi
Zahradníkovi, Kubovi Šírkovi, Kačce Krčmařové, Janči Novákové,
Kačce Lýskové, Emilce Vránové
a taky technikovi a zároveň herci
Honzovi Raclavskému – jste lidé
na správném místě a díky vám je
Kojetín městem divadla!
Ze srdce všem děkuje
Hana Svača Svačinová,
ředitelka přehlídky
Foto: J. Večeřová

Zahájení
Divadelního Kojetína 2017

Písně všem mládencům a pannám
stréca Milana a Divadelní Svači

Dětská divadelní skupina Mimoni
Kojecké betlém

Malé scény ZUŠ Zlín,
- Milanu Hrazdílkovi za herecký
výkon v roli Harpagona v inscenaci
Lakomec Divadelního spolku Slavkov u Brna,
- Jakubu Jacháčkovi za herecký výkon v roli Juraje Čerešničky
v inscenaci Na returnu stál souboru Dramkrou Opava,
- Jakubu Plaskurovi za scénář
inscenace Na returnu stál souboru
Dramkrou Opava,
- Tomáši Hradilovi a Pavlu Dorazilovi za dramaturgicko-režijní
koncepci inscenace Probuzení
jara DS Osvětové besedy Velká
Bystřice,
- Malé scéně ZUŠ Zlín za inscenaci Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a…,
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Divadelní spolek Kroměříž
Na útěku

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
O ševci Kubovi

Divadelní soubor Osvětové besedy
Velká Bystřice - Probuzení jara

Divadlo Hanácké obce Prostějov
Strašidlo cantervillské

Divadlo scéna Zlín
Vinnetou

Hanácká scéna MěKS Kojetín
Když se zhasne

DS Za dveřmi Náměšť na Hané
Revizor

Slavíme čtvrtstoletí Divadelního Kojetína
s Kačkou a Ondrou, dortem a...

Divadlo Dostavník Přerov
Honzo, vstávej!

Malá scéna ZUŠ Zlín
Večer pro Edgara aneb Maska ...

DS Slavkov u Brna
Lakomec

Dramkrou Opava
Na returnu stál

Slavnostní vyhlášení výsledků
- oceněný Honza Raclavský

Ukončení jubilejního
Divadelního Kojetín 2017

25

Kojetínský zpravodaj

4/17

Popůvky a Kovalovice - místní části Kojetína
Jaro v Popůvkách
Blankytně modrou oblohu zdobenou zplodinami strojů stíhacího letectva rozčísnou ostré sluneční paprsky, ranním rozbřeskem se nese
sladěná symfonie složená ze zvuků
cirkulárek, sekaček a zahradních
traktorů. Přátelský štěkot doprovází poslední fůru s nákladem psích
bobků nasbíraných po rozpuštění
sněhové pokrývky. Do vsi přichází
jaro.
Nezadržitelně se blíží období, kdy,
jak krásně pravil středověký básník,
„dřěvo se listem odieva“, zatímco
něžná část obyvatelstva potřebuje
oděvu stále méně, aby tak mohla
odhalit své ladné nohy v plné kráse
zbavené zimní krycí vrstvy. Rovněž
pánové odhalují atributy své mužnosti pečlivě pěstované v družné
pospolitosti výčepu, tito si své tukové vrstvy prozíravě zatím ponechávají, kdyby zima ještě vystrčila
drápky.
Příroda se probouzí k mohutnému
nástupu, oko alergikovo již pláče
dojetím při pomyšlení na zlatem
se lesknoucí lány rozkvetlé řepky,
pole jsou zaplněna touhou nabitým
štěbetáním navracejících se opeřenců, jmenujme lokální oblíbence
chřoustala pádivého, černohlávka
bělohlavého nebo řiťotřasa zimomřivého. Polními tůněmi a potůčky
se nese kvákání skokana chvástavého.
Skokan je každoroční téma i pro
legendární Taneční klub Popůvky.
Letošní taneční běh, v němž jsme
přivítali řadu nováčků, bude zakončen závěrečnou taneční lekcí, kde
účastnící budou prezentovat své
pokroky zejména v latinskoamerických tancích. Tradiční součástí
závěrečné je i vyhlášení skokana

V Kovalovicích to žilo
Sobotní kulturní odpoledne 25.
února 2017 začalo na zámečku
v Kovalovicích u Kojetína dětským
karnevalem, kdy se v 13.30 hodin
dal do pohybu průvod karnevalových masek, poté následoval bohatý program plný legrace a soutěží
o sladké ceny, zpívání a tancování,
do kterého se zapojili nejen děti, ale
i jejich rodiče. Na závěr se všichni
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roku. Po loňském drtivém vítězství
Jaromíra Vrby jr. se tento již zařadil mezi zkušené taneční veterány,
v letošním běhu se již rýsují favorité, ale vše ponecháme na napínavý
závěr.
Taneční klub zasáhl výrazně i do
průběhu letošní Josefovské zábavy. Tato každoroční akce oblíbená
místními i přespolními, podpořená
tradičně hudebním tělesem Esmeralda, opět potvrdila svou vysokou
kvalitu. Ke spokojenosti účastníků
přispěla i rytmická sekce tanečního
klubu, vystupující pod příležitostným názvem Tráva a její sígři (na
zahraničních pódiích známá jako
The wild Weed and her Rascals).
Skupina kromě recitačního a rytmického zážitku předala i výrazné
genderové poselství o postavení
dnešního muže ve společnosti.
Velký díky patří Věře Trávníčkové,
která projevila velkou energii i trpělivost při práci s popůvskými muži,
se surovinou, kterou bylo potřeba
doslova vykutat z bažin, vytáhnout
na světlo, zbavit hlušiny, očistit
a pak teprve brousit a leštit. Kulturní
program byl završen tanečním vystoupením manželů Moniky a Marka Štecových, kteří rozzářili místní
parket odleskem mezinárodních
tanečních soutěží, stejně jako zraky přihlížejících svými odvážnými
kostýmy.
Popůvská komunita se rovněž hlásí
ke své společenské zodpovědnosti, ze svých uklizených domácností
vyrazí k úklidu vesnice, úklidu okolí
a stále dál, aby se zapojila do akce
Ukliďme Česko. Den Země oslavíme cyklovýletem zástupců všech
generací. Hrdost na svou obec
a kmenové tradice hodláme šířit
i ve znojemské oblasti s podporou
místních produktů.

V dnešní hodnotově poněkud zmatené době se kulturní obec Popůvek neohroženě hlásí ke křesťanským kořenům naší civilizace. Připomeňme plánovaný výlet na Hostýn dne 15. dubna 2017 a tradiční oslavu svátku Letnic v lůně přírody dne 4. června 2017.
Jeden z vrcholů duchovní aktivity
v Popůvkách nastane v květnu, kdy
každou neděli v 17 hodin budou probíhat májové pobožnosti v krásně
zrekonstruované kapli svatého Prokopa.
Doufáme, že se s podobným úspěchem podaří rekonstrukce kulturního stánku v Popůvkách, v případě
zdárného dokončení zveme vedení
města na příští josefovskou zábavu a s laskavostí hanáckému lidu
vlastní slibujeme, že mohou uhradit
konzumaci alkoholu všech zúčastněných. Nově nastudované půlnoční překvapení jim bude odměnou.
PT
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Popůvky a Kovalovice - místní části Kojetína
těšili z výher v bohaté tombole, ve
které mohli vyhrát nejen hračky
a sladkosti, ale i osm krásných dětských dortů. Karnevalovým odpolednem provázeli a bavili děti J. Plesník a J. Tvrdoňová.
Večer se role obrátily a taneční parket zaplnili dospěláci. Pohodovou
zábavu až do ranních hodin mo-

deroval a tanečními hity zahlcoval
Honza Krejsa. O půlnoci se losovala opravdu exkluzivní tombola, kde
bylo až 180 krásných cen. Pořadatelé z místního fotbalového klubu
Sokol Kovalovice věří, že i v příštím
roce se sejdeme znovu ve stejně
dobré atmosféře.
výbor SK

Centrum sociálních služeb Kojetín
Zdravotní přednáška
V únoru měli senioři možnost navštívit zajímavou a poučnou přednášku
o bylinkách a jejich využití, která se
konala ve Víceúčelové klubovně.
Vedl ji lázeňský lektor Karel Stenbauer, bývalý spolupracovník bylinkáře Pavla Váni. Návštěvníkům
předal mnoho praktických informací o jednotlivých bylinkách a formou
besedy s posluchači zprostředkoval
recepty na jejich konkrétní použití.
Mimo jiné se hovořilo například
o léčivých účincích rakytníku řešetlákového, měsíčku lékařského,
břízy bělokoré, jitrocele, lichoře-

Trénink paměti
„Hry se slovy“
V průběhu února jsme se s našimi
seniory sešli na všech DPS, abychom si procvičili paměť pomocí
her a kvízů. Trénování paměti slouží k procvičení krátkodobé i dlouhodobé paměti. Rozvíjí či udržuje také

Filmové odpoledne
V březnu jsme se s našimi seniory setkali v kulturní místnosti DPS
J. Peštuky při příležitosti promítání dokumentárního filmu „Cesta
do mayského podsvětí“. Po jeho
zhlédnutí jsme se tak dozvěděli
více o jeskyních, chodbách, tunelech a přírodních studnách. Celý
film odhaloval nedávné průzkumy

řišnice, šalvěje nebo medvědím
česneku. Dále se účastníci besedy
dozvěděli o působení květu jírovce (kaštanu koňského) na modřiny
a křečové žíly či jeho plodů na zahlenění a rýmu a také získali praktické rady a návody, jak zmírnit

a potlačit bolesti kloubů a pohybového aparátu člověka nebo na co
si při používání bylinek dát pozor
a čeho se vyvarovat. Celá přednáška se nesla v pohodovém a veselém duchu a byla velmi poučná.
Ž.H.

schopnost soustředění a vyjadřovací schopnosti.
A za tímto účelem jsme si pro naše
seniory připravili hry, které „potrápily“ jejich paměť tak, aby z ní vylovili bohatou slovní zásobu. V úvodu
setkání senioři vyplnili cvičení, kde
doplňovali např. známá pořekadla,
slova opačného významu apod. Po

té jsme si zahráli několik her jako je
pexeso, bingo a nejvíce oblíbenou
hru město, jméno...
Rozešli jsme se s dobrým pocitem
z dobře stráveného společného odpoledne, při kterém jsme si posílili
duševní schopnosti a potrénovali
mozek.
Ž. H.

v oblasti lákavé, ale nebezpečné
jeskynní archeologie, která odhalila spojitost mezi starými Mayi ze
Střední Ameriky a podzemním světem. Měli jsme tak možnost si nejen
zpříjemnit odpoledne, ale i dovědět
se spoustu nových a zajímavých informací. Účastníci tohoto filmového
odpoledne se těší na další promítací příležitost s podobným námětem,
které jistě v budoucnu zařadíme

mezi naše společná setkáni.

Ž. H.
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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 DUBEN 2017 PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterý 11. 4. 2017 od 10.00 hodin
„VÍTÁNÍ JARA“
Zveme vás na besedu s knihou a s pracovnicemi
Městské knihovny MěKS Kojetín.

Pondělí 3. 4. 2017
Zařízení bude uzavřeno!
- pouť uživatelů na Sv. Hostýn.
Výstava jarních a velikonočních výrobků uživatelů
a pracovníků Domu sv. Josefa při Charitě Kojetín
„JARNÍ LADĚNÍ“
Úterý 4. 4. 2017 - středa 12. 4. 2017
8.00 – 14.00 hodin
v prostorách Domu sv. Josefa (pod kostelem)
Přijďte se potěšit jarními a velikonočními výrobky
z naší Tvořivé dílny pro radost!

Středa 19. 4. 2017 od 13.30 hodin
„KAM PUTUJÍ VÍČKA Z PET LAHVÍ?“
Zveme vás na besedu s Honzou,
který díky vaší pomoci se sběrem víček z PET lahví
mohl podstoupit účinnější léčbu svého handicapu.
Přijďte podpořit ty,
kteří nedostali do vínku pevné zdraví, jako ostatní.

Středa 5. 4. 2017
Zařízení bude uzavřeno!
- z provozních důvodů

Čtvrtek 27. 4. 2017 od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele
i dobrodince. V případě zájmu, je možná
doprava charitním automobilem.

Pátek 7. 4. 2017
UKLIĎME DŮM SV. JOSEFA!
Zveme vás na „brigádu“ ve venkovních prostorách
Domu sv. Josefa. Po zimě probouzející se zahrada
potřebuje naše šikovné ruce, ostříháme suché
rostlinky a vyplejeme záhonky.
Odměnou po práci nám bude nejen dobrý pocit
z odvedené práce, ale i dobré pohoštění.

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 cvičení na rotopedech
denně od 7.30 do 14.30 hodin

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“).
„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim:
‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“
Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18

Pozvání k setkání v DUBnu 2017 (v čase "Vzkříšení a Oslavení Páně")
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2. 4. 2017 Neděle – 5. postní (Judica - Smrtná)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

14. 4. 2017 Pátek – Velký
pašije
od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

9. 4. 2017 Neděle – 6. postní (Květná - Palmarum)
bohoslužby
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

16. 4. 2017 Neděle – Vzkříšení; Boží hod velikonoční
slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

12. 4. 2017 Středa – Sazometná (Poslední pomazání)
modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

23. 4. 2017 Neděle
1. po Velikonocích (Quasimodogeniti)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)

13. 4. 2017 Čtvrtek – Zelený
biblická hodina
od 18.00 hodin na faře kolem stolu
(Poslední večeře Páně, modlitba v Getsemanech)

30. 4. 2017 Neděle
2. po Velikonocích (Misericordias Domini)
bohoslužby
od 10,00 hod. v Husově sboru (hl. sál)

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět.
Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27
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Církev Československá husitská
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 1. středa v měsíci).
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé
v Husově sboru (zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická ho-

dina s besedou na faře v kanceláři
(zpravidla poslední čtvrtek v měsíci
promítání v modlitebně). Neděle:
Bohoslužby ve sboru (1. neděle
v měsíci - rodinné bohoslužby, po
jejich skončení následuje tradiční
„nedělní škola“ pro děti a mládež).
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář
v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti od pondělí do středy od

9 do 15 hodin. Jinak dle dohody.
Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706
511 nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
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.

Velikonoční zamyšlení

spojené připomíná. Je to především
kříž, také bílé plátno, svíce znázorňující světlo života a vzkříšení, též
chléb a kalich s vínem, znamení
obětovaného těla a Kristovy krve
prolité za nás. A především máme
Písmo svaté, Bibli – Boží slovo, které nám připomíná Ježíše a události
s ním spjaté, které jsou rozhodující
pro naši spásu a vykoupení. Je důležitý celý Ježíšův život, celé jeho
působení, celé jeho poselství.
Ježíš nám zanechal své slovo
a svátost. Při poslední večeři, kdy
předpověděl své utrpení, řekl nad

chlebem a kalichem: „To čiňte na
mou památku...“ Není to vzpomínání na někoho, kdo patří minulosti, jehož hrob zůstal přikryt navždy
těžkým kamenem, kdo skončil trvale ve tmě smrti. Naopak je to ten,
kdo svou stálou přítomností přesahuje veškerý čas, kdo sám je zdrojem světla života a kdo chce i nás
povzbudit k víře, že je vzkříšeným
a živým Pánem.
S přáním velikonočního pokoje
a radosti.

vyslala 22 závodníků různých věkových skupin od účastníků Olympijských nadějí v roce 2016 až po
vycházející hvězdy v benjamínkovských kategoriích. Trénování probíhalo na slepém rameni Dunaje,
na kterém naši závodníci najezdili
od 180 po 230 km. Náročný trénink na vodě doprovázela kondiční
fyzická příprava na souši ve formě
běhu a posilování. Při začleňování
mladých závodníků do náročné přípravy vznikaly velmi pěkné lidské
vztahy a přezdívky, mezi nejpoutavější přezdívky patří pan Bolíto
a Hašlerka. Ve dni volna jsme se

vydali poznat bojiště velké bitvy
u Moháče a následně rehabilitovali
všechny svalové partie v termálních
bazénech. Při letošním jarním sou-

V tomto čase Velikonoc je středem
všeho dění Ježíš. Dochází k dovršení jeho pozemského působení,
které spadalo do času židovských
svátků - Pesach. Jádrem křesťanských Velikonoc je Kristův kříž
a vzkříšení.
Svátky jsou slaveny právě proto,
aby nám něco připomínaly a abychom se rozpomínali na to, co je
i pro nás důležité. Ježíš a jeho dílo
vykoupení nemají být zapomenuty. Nemají zapadnout do hloubky
lidského nevědomí a rozplynout
se v lidské lhostejnosti. Naopak
máme na ně pamatovat, vzpomínat a připomínat si je. Máme na
události dovršení Ježíšova života
o Velikonocích myslet, přemýšlet
o nich, rozjímat o nich. Po staletí
jsou připomínány v obřadech Květné neděle, Sazometné středy, Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, na
Bílou sobotu a vrcholí pak na Hod
Boží velikonoční.
I my máme před očima to, co nám
Krista a velikonoční události s ním

FÚ a RS NO CČSH v Kojetíně.

Ze sportu
Kanoistické
soustředění Dombori
Ve dnech 17. - 26. března 2017 se
Kanoistika Kojetín zúčastnila jarního soustředění v maďarském Dombori. Společně s oddíly Olomouc,
Litovel a Ostrožská Nová Ves jsme
společně trénovali jak na vodě, tak
na souši. Celkem jsme byli rozděleni v šesti tréninkových skupinách
pod vedením těchto trenérů: Aleš
Zendulka, František Krejčiřík, Vít
Pjajčík, Miroslav Kapoun, Tomáš
Hastík, Dušan Chovanec, Karel
Lohendorf. Kojetínská kanoistika
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Ze sportu
středění nám počasí přálo. Mnozí
z nás se opálili a byly i dva dny, kdy
foukal vítr a my měli možnost trénovat ve vlnách. Doufáme, že toto
soustředění se odrazí na celorepublikovém umístění kojetínských
závodníků na MČR dlouhých tratí
v Ústí nad Labem 21. – 22. dubna
2017.
„Jsem sťastná, že se toho můžu
účastnit.“
Eliška Jurečková

Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2017
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín z. s.
1. 7. - 8. 7. 2017
Tábornická škola dorostu
pro účastníky ve věku 15 - 19 let
Přihlášky: Bronislav Bobiš
telefon: 777 116 443
e-mail: bobisb@seznam.cz
8. 7. - 15. 7. 2017
Tábor žactva
pro děti ve věku 10 - 14 let
Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,
miroslav.tvrdy@ptacekps.cz
15. 7. - 22. 7. 2017
Tábor Rodiče a děti
Přihlášky: Lenka Urbánková,
telefon: 777 030 811, e-mail:
lenicka.nemeckova@centrum.cz

30

22. 7. - 29. 7. 2017
Tábor Rodiče a děti
Přihlášky: Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262
29. 7. - 5. 8. 2017
Tábor Rodiče a děti
Přihlášky: Zuzana Veselá
tel: 608 505 280, www.vrazne.net
5. 8. - 12. 8. 2017
Rodinné hry - základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz

Mimořádná nabídka:
Cvičitelům, kteří mají zájem
získat zkušenosti
ve vedení táborů,
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.
Další akce ve Vrážném:
28. 6. - 1. 7. 2017
Stavění tábora
Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443

12. 8. - 19. 8. 2017
Tábor Rodiče a děti

20. 8. - 21. 8. 2017
Bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443

Informace a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566

Podrobné informace získáte
od vedoucích jednotlivých turnusů

- táborová základna pronajata
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice informuje
Fotbal v Kojetíně
sází na mládí
V neděli 19. března 2017 proběhla valná hromada fotbalového klubu Slavoj Kojetín–Kovalovice, a to
kojetínského Slavoje. Kromě tradičních bodů jednání, které k procedurám výroční schůze patří, se
jednání zaměřilo i na přítomnost
a budoucnost fotbalu v Kojetíně.
Na jedné straně je to neutěšený
herní projev A mužstva mužů, které
figuruje na posledním místě tabulky
krajského přeboru. Hned úvodní domácí zápas s lídrem tabulky Sokolem
Ústí přinesl porážku 2:6. Soutěž má
před sebou celou jarní část a pokud
mužstvo na sobě zapracuje a využije
zkušenosti jarní posily Libora Žůrka,
je šance na udržení v soutěži.
Kovalovické béčko hraje v 1.B třídě
skupiny A a po loňské vítězné euforii
je před jarní části na šestém místě
tabulky.
Na druhé straně je u nás na velmi
dobré úrovni výchova mladých fotbalistů a je srovnatelná s kluby, které
jsou větší a mají daleko jiné možnosti. Kolik klubů má tolik týmů v této kategorii jako v Kojetíně?
Máme zkušené trenéry, kteří jsou

zárukou, že příprava fotbalového
potěru má koncepci a je pro mladé fotbalisty atraktivní. Oddíl nabízí všem rodičům, kteří mají zájem
na tom, aby jejich děti místo vysedávání u počítačů se hýbaly na
čerstvém vzduchu, zkusit to právě
s fotbalem. Kontaktní osoba pro
práci s mládeží je Rudolf Popovský, telefon: 606 623 073 nebo
osobně na trénincích každé úterý a čtvrtek 16.30 – 18.00 hodin
na hale a od jara na stadionu.
K informování fanoušků klub používá
facebook TJ Slavoj Kojetín. Více info
naleznete také na webových stránkách www.slavojkojetin.cz, www.fotbalkovalovice.cz, www.kfsol.cz nebo
www.ofsprerov.cz.
Další příznivou zprávou je, že tato
výchova mládeže přináší možnost
vytvoření dalšího článku, a to dorosteneckého týmu, který citelně chybí
jako zásobárna mužstva dospělých.
Záměr je přihlásit družstvo dorostenců do podzimní části soutěže.
Snad se brzy fotbalové hřiště dočká tolik potřebného zavlažovacího
systému, který výrazně přispěje ke
kvalitě pažitu. Současný způsob je
náročný na čas a značně namáhavý, protože je třeba roztahovat ručně
hadice po celém hřišti na dřevěných

Nakonec si plácnem...

Taktická porada mladší přípravky A

Mladší přípravka B Kojetín

V přípravkách hrají také holky

podložkách. Díky dotaci z rozpočtu
Města Kojetína ve výši 650 tis. Kč
se instaluje moderní způsob závlahy,
který umožní i využití tréninkových
ploch za brankami na okrajích hřiště.
Výbor fotbalového oddílu se snaží maximálním úsilím udržet kvalitní podmínky pro fotbal v Kojetíně.
Zásluhou práce dalších nadšenců
a podpoře města a sponzorů je šance, že fotbal bude i nadále patřit ke
sportovním aktivitám a zábavě občanů.
Jaroslav Bělka

Starší přípravka Kojetín

Kdy na fotbal v dubnu 2017
Muži A – krajský přebor:
So 1. 4. 15:30 Kojetín-Určice
So 8. 4. 15:30 Medlov-Kojetín
So 15. 4. 16:00 Kojetín-Lutín
So 22. 4. 16:00 Kralice-Kojetín
So 29. 4. 16:00 Kojetín-Chválkovice
Muži B Koválovice
– 1B třída Skupina A:
Ne 2. 4. 15:30 Kojetín B-V. Přerov
So 8. 4. 15:30 H. Moštěnice-Kojetín B
Ne 16. 4. 16:00 Kojetín B-Dub n. M.
So 22. 4. 16:00 Němčice n.H.-Kojetín B
Ne 30. 4. 16:00 Kojetín B-Tovačov
U 15 starší žáci – okresní přebor:
So 15. 4. 16:00 Soběchleby-Kojetín
Ne 23.4. 13:30 Opatovice-Kojetín
Ne 30.4. 16:00 Kojetín-Říkovice
U 13 mladší žáci – okresní přebor:
So 15. 4. 10:00 Kojetín-H.Moštěnice
Ne 23. 4. 11:00 Beňov-Kojetín
So 29. 4. 10:00 Kojetín-Kozlovice B
Starší přípravka
– okresní přebor skupina B:
So 22. 4. 10.00 Kojetín-Čekyně
So 29. 4. 13:30 Újezdec-Kojetín
Mladší přípravka A
– okresní přebor skupina B:
Ne 16. 4. 10:30 Křenovice-Kojetín A
So 22. 4. 09:00 Kojetín A-Újezdec A
So 29. 4. 08:30 Kozlovice B-Kojetín A
Mladší přípravka B
– okresní přebor skupina C:
So 22. 4. 11:00 Kojetín B-Újezdec B
Ne 30. 4. 11:00 Vlkoš-Kojetín B
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Inzerce
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Inzerce
chcete si zahrát
divadlo?
Přidejte se
do divadelního souboru

Hanácká scéna MěKS Kojetín
Hledáme herce a herečky
do nově připravované hry...
Informace na telefonu: 774 001 405
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Upozornění radakční rady Kojetínského zpravodaje
Redakční rada Kojetínského zpravodaje oznamuje
všem svým čtenářům, že z důvodu zavedení druhé vlny EET,
je cena Kojetínského zpravodaje bohužel od dubna 2017
navýšena, z důvodu zachování obvyklé distribuce v prodejnách.

Kojetínský zpravodaj i nadále zakoupíte na těchto místech:
* Informace - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
* Městská knihovna MěKS Kojetín, Masarykovo 8
* MěKS Kojetín - Sokolovna, nám. Republiky 1033, Kojetín
* Potraviny Dobrůtky od Verunky,
nám. Republiky, Kojetín
* Potraviny DOLABUŽ, Masarykovo náměstí 54, Kojetín
* Potraviny, ulice Padlých hrdinů, Kojetín
* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45

Ceník inzerce
v Kojetínském zpravodaji
A4 (275 x 190 mm)
= 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm)
= 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)
= 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm)
= 110 Kč
menší velikost
= smluvně
Uzávěrka čísla:
vždy k 20. předešlého měsíce...

Příběhy obrazů kojetínského muzea
Ikony Pany Marie Čenstochovské
(autor neznámý)
Podle legendy namaloval obraz
Černé madony Evangelista Lukáš
přímo na stůl, kde jídávala Svatá rodina. Ve skutečnosti má však
tato ikona prapůvod v Rusku, kde
ji Poláci ukořistili. Jizvy na její tváři pochází prý z doby, kdy klášter
v Čenstochové drancovali husité. Ti
nemohli obraz uvézt, tak aspoň ťali
madonu dvakrát do tváře. Tato legenda má i moravskou verzi, trošku
zemitější. V ní se povídá, že Černá

madona měla své místo v neblíže určeném klášteře na Moravě,
odkud jí Poláci uloupili pro klášter
Čenstochovský. Podle pověsti forman převážel uloupené věci, mezi
nimi i obraz madony, když uslyšel
nějakou ránu a pak kroky. Ohlédl
se a uviděl, jak po cestě kráčí paní.
Podívá se na obraz a na něm nic
nebylo. Seskočil z vozu, uchopil
ženu a posadil ji na vůz. Za chvíli
se všechno opakovalo. To vozku už

tak naštvalo, že se rozpřáhl a bičem
ženu udeřil se slovy: „Ty mně budeš
utíkat? Tak to tedy ne!“ Způsobil jí
poranění ve tváři. Žena z obrazu
přestala utíkat a madoně na obraze
po místě šlehnutí bičem zůstaly dva
šrámy. Dodnes je Černá madona
pro Poláky národní ikonou, kterou
jezdí uctívat každoročně do Čenstochové na čtyři miliony věřících.
-miza-
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Vzpomínky
Do prostřed lilií, růží spi, spi, tam tě položí.
Tisíc andělů, tisíc serafů nad kolébkou bdí, když Bůh lásky spí...
Dne 1. dubna 2017 uplynul jeden smutný rok, co nás náhle opustila

Jana Bartková
S láskou stále vzpomíná syn Zdeněček a Tomáš, dcera Veronika,
přítel Zdeněk, Janík, rodiče a všichni kamarádi.

Dne 8. dubna 2017 tomu bude devět let, kdy zemřela moje maminka

Petra Vychodilová
Kdo jste ji znali, věnujte jí vzpomínku.
Stále vzpomíná dcera Tereza.

Co to držíš v ruce? Vzpomínku.
A proč ji držíš tak silně? ...protože je jediná, která mi zůstala...
Dne 1. dubna 2017 tomu budou dva smutné roky od úmrtí

pana Milana Peterky
S láskou neustále vzpomínají na svého milujícího manžela, tatínka a dědečka,
manželka Zdena, synové Milan a Václav, snacha Petra,
vnučky Anička, Eliška, Barborka a rodiče Cibulkovi.
Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím byla maminka každému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její hlas.
Dne 6. dubna 2017 vzpomeneme druhé smutné výročí, kdy nás opustila

paní Alena Janečková
S láskou a úctou vzpomínají manžel Pavel,
syn Pavel, dcera Alena a vnoučata Lucie a Patrik.

Jaro v Kojetíně
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