Kojetínský
ZPRAVODAJ

Ročník XVIII

Číslo 5

květen 2017

12,- Kč

Bohatá květnová paleta akcí
V měsíci květnu proběhne v našem městě celá řada
akcí, které jsou pestrou paletou z nejrůznějších oblastí života. Některé jsou tradiční, jiné úplně nové, věřím
však, že si z nich může vybrat každý to, co je mu blízké
a zajímá ho. Každopádně přeji všem, kteří je organizují,
úspěšné zvládnutí, a jejich účastníkům a návštěvníkům
jen samé krásné zážitky.
Připomenu, že 26. května končí v galerii Vzdělávacího
a informačního centra výstava T. G. Masaryk ve fotografii, cenná zejména dobovými originály. Ve vedlejší galerii
na VIC bude do konce května otevřena výstava Kambodža - Výstava fotografií zachycující mnohdy ne zrovna
radostný život v této asijské zemi i s ohledem na její tragickou historii.
V pátek 5. května v 19 hodin si v sále VIC Kojetín můžete
užít večer s cimbálovou muzikou Ječmínek z Konice.
V úterý 9. května v 19 hodin přivede agentura Harlekýn
na sokolovnu řadu známých herců s divadlem Víš přece,
že neslyším, když teče voda.

Oslavy 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu mají na programu další událost. V sobotu 13. května bude v 16.00 hodin požehnána
kaple sv. Anny, která stojí v blízkosti silnice mezi Kojetínem a Měrovicemi nad Hanou. Po tomto žehnání bude
vypraveno procesí do kojetínského chrámu. Zde bude
v 17 hodin sloužena děkovná mše svatá.
Pro děti vystoupí jejich oblíbení Čiperkové, a to v sokolovně v sobotu 20. května od 15 hodin.
Zejména mladé generaci, ale i těm starším, je určen festival Máj a Les 2017 - Májový hudební festival pod širým nebem, konaný v pátek a sobotu 19. - 20. května na
Střelnici v Kojetíně.
Hanácká kojetínská desítka si již získala srdce běžeckých nadšenců. Její 5. ročník proběhne v neděli
21. května od 9.30 hodin od fotbalového stadionu Morava Kojetín.
Nultý ročník cyklistické akce Střední Hanou na kole proběhne v sobotu 27. května. Startuje se v jakékoliv obci
a městě mikroregionu
Střední Haná, dojezd
a doprovodné akce jsou
pak na hřišti v Ivani.
O poslední květnové
neděli se v sokolovně
uskuteční
významná
taneční soutěž Velká
cena města Kojetína
2017. Od 8 hodin se
představí špičkoví tanečníci standardních
a latinskoamerických
tanců.
Podrobnosti ke všem
akcím naleznete uvnitř
tohoto čísla Kojetínského zpravodaje i na
webových
stránkách
MěKS Kojetín a pořádajících organizací.
Takže pěkný, zábavný
a láskou naplněný máj!
Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 54. zasedání konaném dne 19. dubna 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila se záměrem zřídit při
Základní škole Kojetín, Svatopluka
Čecha zřídit jednu přípravnou třídu
pro školní rok 2017/2018,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Sportovnímu klubu RELAX
Olomouc, z. s., ve výši 3.000 Kč, na
sportovní akci „Hanácká kojetínská
desítka“ – 5. ročník běhu pro veřejnost, konanou 21. 5. 2017 v Kojetíně,
- schválila poskytnutí peněžitého daru Kroměřížské dráze, z. s.,
ve výši 10.000 Kč, na vypravení
zvláštních osobních vlaků na místní dráze z Kojetína do Tovačova,
v roce 2017,
- schválila poskytnutí peněžitých
darů rodičům dětí ve výši 12.000
Kč, jako příspěvek na částečnou
úhradu nákladů, spojených s účastí
na Mistrovství ČR TeamGym Junior
I, konaném 6. a 7. 5. 2017, v Praze,
- schválila výběr dodavatele, společnost PTÁČEK – pozemní stavby
s. r. o. a Arnošt Petružela na stavební práce akce „Stavební úpravy
a přístavba ZUŠ v Kojetíně“, který
byl doporučen hodnotící komisi na
základě výsledku posouzení a hodnocení došlých nabídek při výběrovém řízení,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na stavební práce akce „Stavební
úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně“
s nabídkovou cenou 14,365.909 Kč
bez DPH,
- vzala na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za období
1-3/2017,
- vzala na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových
organizací za období 1-3/2017,
- schválila rozpočtové opatření
č. 5/2017, kterým se zapojují do
rozpočtu:
nové příjmy ve výši 2.327,11 tis. Kč
nové výdaje ve výši 2.305,00 tis. Kč
financování o částku - 22,11 tis. Kč,
- schválila výběr dodavatele na
realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Nákup služebního vozidla
pro účely Městského úřadu v Kojetíně“ s uchazečem AUTOSHOP
PAULUS, spol. s r. o., Kroměříž,
který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na
výše uvedenou veřejnou zakázku,
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- schválila pronájem nebytových
prostor v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, prostory č. 11 ve III. nadzemním podlaží,
o výměře cca 16 m2, jako prostory
sloužící k podnikání, společnosti ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava
– Moravská Ostrava, za podmínek
nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/m2/rok + DPH
v platné základní sazbě + zálohy na
služby spojené s nájmem, za účelem využití zdržovny řidičů,
- schválila pronájem části pozemku parc. č. 4452/2, vodní plocha,
o výměře cca 258 m2, a části pozemku parc. č. 4451/10, ostatní
plocha, o výměře cca 26 m2, za
podmínky nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 30 Kč/m2/rok
+ DPH v platné základní sazbě, za
účelem využití jako parkoviště pro
hosty restaurace,
- schválila pronájem části pozemku parc. č. 4452/2, vodní plocha,
o výměře cca 202 m2, části pozemku parc. č. 4451/10, ostatní plocha, o výměře cca 123 m2, a části
pozemku parc. č. 361/1, ostatní
plocha, o výměře cca 63 m2, za
podmínky nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 10 Kč/m2/rok
+ DPH v platné základní sazbě,
za účelem využití jako zoo koutek
a dětské hřiště,
- schválila ukončení nájmu nemovitostí ze Smlouvy o nájmu pozemků, uzavřené dne 29. 6. 2012,
nájemci Rybářství Přerov, a. s.,
výpovědí ze strany pronajímatele
s výpovědní dobou jeden rok,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo
k investiční akci „Oprava fasády zateplením ve dvorní části objektu MŠ
Masarykovo náměstí v Kojetíně“
mezi objednatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem Ladislavem Bradnou, Kojetín, za cenu 230.727 Kč
bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo
k investiční akci „Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ Sladovní
v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána
mezi objednatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem firmou HÝŽA PODLAHY spol. s r. o., Kroměříž, za
nabídkovou cenu 209.379 Kč bez
DPH,

- schválila výběr dodavatele, společnost BM BAUMAS spol. s r. o.,
Kroměříž, na vypracování projektové dokumentace „Zateplení
a stavební úpravy MŠ Hanusíkova
v Kojetíně“, který byl doporučen
hodnotící komisi na základě výsledku posouzení a hodnocení došlých
nabídek při výběrovém řízení,
- vzala na vědomí žádost ředitelky Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha, ze dne 20. 3. 2017,
o finanční příspěvek na vybudování
jazykové učebny a obnovení učebny výpočetní techniky ZŠ,
- souhlasila s požadovaným záměrem vybudování jazykové učebny a obnovení učebny výpočetní
techniky Základní školy Kojetín,
Svatopluka Čecha,
- schválila výběr pojistitele - společnost Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha 2, která byla
doporučena
hodnotící
komisí
na základě výsledku posouzení
a hodnocení došlých nabídek při
výběrovém řízení na pojištění města Kojetína,
- schválila uzavření pojistné smlouvy mezi Městem Kojetínem a společností Hasičská vzájemná pojišťovna za nabídkovou cenu 269.996
Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou a za podmínek uvedených v návrhu.
Jiří Šírek

SLEDUJTE
AKTUÁLNÍ DĚNÍ
VE MĚSTE NA:
www.kojetin.cz
DISKUZE, NÁMĚTY
A PODNĚTY NA
FACEBOOKOVSKÝCH
STRÁNKÁCH:
KOJETÍNSKÉ
NOVOTY
kulturní
novinky a akce
(MěKS, knihovna, VIC,
muzeum, kino) na:
www.mekskojetin.cz
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Informace pro občany
Policie ČR varuje
Dne 24. března 2017 v odpoledních
hodinách prozatím neznámý muž
zastavil na ulici Kuzníkova v Kojetíně
devadesátiletou ženu. Oslovil ji jménem s tím, že za ní jde ohledně jejího
zdravotního stavu. Ženu pak doprovodil do místa jejího bydliště. V kuchyni bytu předstíral, že chce seniorce
předat smlouvy a peníze, ale nemá
přesnou částku a potřebuje rozměnit
peníze. Žena mu sdělila, že má pouze 300 Kč a nějaké drobné mince. Na
to neznámý odpověděl, že potřebuje
nazpět víc a že ji tedy navštíví znovu později a z bytu odešel. Po jeho
odchodu seniorka zjistila, že spolu
s neznámým mužem zmizely i dva
zlaté prsteny, které měla položené na
kuchyňské lince. Škoda byla odhadnuta na 10.000 Kč. Dosud neznámý
pachatel se svým jednáním dopustil
trestného činu krádeže a porušování
domovní svobody. Bohužel následující den žena dodatečně zjistila, že jí
z bytu nezmizely pouze prsteny, ale
také finanční hotovost ve výši 200.000
Kč, kterou měla uschovanou v ložnici.
Pokud máte jakékoliv informace nebo
poznatky, které by mohly přispět k objasnění tohoto případu, ozvěte se na
telefonní číslo 974 778 329 nebo mobil 735 788 514.
Toto je pouze jeden z několika obdobných případů, ke kterým v poslední době došlo v okrese Přerov.
Trestná činnost vůči seniorům patří k nejzávažnější trestné činnosti.
V celé České republice je každý
rok spácháno cca 40.000 trestných činů, trestnou činností je tedy
každým rokem poškozeno okolo
40.000 lidí, z toho cca 5.000 - 6.000
je starších šedesáti let. Pachatelé
trestné činnosti se často zaměřují
právě na seniory, protože mnoho
z nich je důvěřivých a tím snadno zmanipulovatelných, jsou také
fyzicky méně zdatní, hodně času
tráví doma a zároveň je velká pravděpodobnost, že mají naspořeno
a úspory mají doma v hotovosti.
Pokud pachatel spáchal trestný čin
ku škodě osoby vysokého věku ve
smyslu § 42 písm. h) trestního zákoníku, jedná se o přitěžující okolnost, ke které soud přihlédne při
ukládání trestu. Zároveň od 1. dubna 2017 došlo k novelizaci zákona

č. 45/2013 Sb. O obětech trestných
činů, kdy dle této novelizace jsou již
senioři považováni za zvlášť zranitelné oběti, které je nutné v průběhu
trestního řízení vyslýchat obzvlášť
citlivě a s ohledem na konkrétní
okolnosti případu.
Pachatelé trestných činů vůči seniorům využívají nejrůznější varianty
následujících záminek:
- zazvoní u dveří se žádostí o pomoc
anebo osloví seniora na ulici (s tím,
že se jim nebo jejich dětem udělalo
špatně a potřebují například sklenici
vody, nebo že potřebují půjčit peníze
na opravu nabouraného vozu, aby
mohli dojet domů, nebo nemají peníze na doplatek za ošetření apod....),
- po zazvonění u dveří anebo po
oslovení na ulici nabízí prodej zboží, různé služby nebo se vydávají
za zprostředkovatele různých společností (nabízí například prodej
peřin, hodinek, dalekohledů, drobného elektronářadí, ze služeb například broušení nožů, instalaci zabezpečovacího zařízení, detektoru
kouře, změnu dodavatele energií,
vydávají se za pracovníky vracející přeplatky za energie, provádějící
odečty energií, pracovníky nadace
přispívající na léky apod.),
- po oslovení na ulici nebo po zazvonění na dveře nebo i telefonicky
kontaktují seniora s tím, že je poslal
nějaký seniorův příbuzný, který potřebuje ihned poslat peníze (například na koupi vozidla, na odtah vozidla po dopravní nehodě, na doplatek za ošetření při zranění apod.).
Doporučení nejen pro seniory:
• podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům, chtějí vniknout do vašeho
bytu nebo domu, tak aby vás mohli
zabavit a okrást nebo přímo od vás
vylákat peníze,
• pokud vás na ulici osloví neznámá
osoba, nikdy si ji nezvěte domů ani
nesdělujte své bydliště,
• nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu,
• nikdy ihned po zazvonění neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi,
• pořiďte si panoramatické kukátko,
které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, instalujte si na
dveře bezpečnostní řetízek, který
udrží dveře jen pootevřené, některé
věci tak můžete vyřídit bezpečněji,

• odvolává-li se cizí osoba za dveřmi
na někoho z rodiny, neotvírejte a kontaktujte telefonicky nejdříve svého
příbuzného, abyste si ověřili situaci,
• zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu
apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává,
• nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí nebo slevy a nabídky výher v loterii nebo nabídky
výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod,
• pokud na vás někdo zvoní a nabízí vám nějakou neobjednanou
službu nebo zboží, přivolejte městskou policii, případně policii ČR,
neboť tato osoba se dopouští protiprávního jednání, ve většině měst
a obcí je vyhláškou podomní prodej
zakázán (je zakázán i v Kojetíně
a v Tovačově),
• udržujte dobré vztahy se sousedy
v domě, napište si jejich telefonní
čísla, v případě potřeby bývá jejich
pomoc nejrychlejší,
• důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko
telefonu, abyste mohli co nejrychleji
přivolat pomoc,
• nepodvolujte se nátlaku ze strany
cizích lidí k podpisu závažných dokumentů např. k převedení nemovitosti nebo ke koupi dražší věci,
k poskytnutí peněžních půjček
nebo k uzavření úvěru, vše si v klidu a pečlivě promyslete,
• závažná rozhodnutí o vašem
majetku konzultujte s právníkem,
nechte si poradit i od dalších věrohodných osob, většina institucí
a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí
i bezplatnou právní poradnu.
Nebuďte důvěřiví a nepřestávejte
být ostražití a opatrní vůči všem
cizím a neznámým osobám, i když
působí velmi příjemně a důvěryhodně. V současné době mají pachatelé velmi vlídné a přátelské
jednání a vystupování a jsou oblečeni v pěkném a kvalitním oblečení. Za potencionální kořistí přijíždí
i v dražších vozidlech, někteří
z nich jezdí páchat trestnou činnost
tohoto typu po celé republice.
npor. Martina Schrammová
vedoucí OOP Kojetín

3

Kojetínský zpravodaj

5/17

Pátý ročník běhu Hanácká kojetínská desítka
Hanácká kojetínská
desítka se blíží
Neděli 21. května 2017 by si měli
poznačit příznivci běhu. Už po páté
se poběží Hanácká kojetínská desítka.
Přestavba loděnice – tradičního zázemí běhu, se projevila na nutnosti
řešit otázku, zda bude do termínu
běhu ukončená. Proto letos zkusíme zázemí fotbalového stadionu.
Také zde je vše potřebné. Ostatně
DDM k Běhu proti drogám stadion
využívá.
Další problém je festival MájaLes
na střelnici, jehož termín je pátek
a sobota 19. a 20. května 2017.
Nedá se odhadnout, jak bude vypadat okolí Střelnice, když akce
bude končit nad nedělním ránem

a znavení účastníci se budou probírat do dopoledne, kdy se má běhat.
Proto dochází i ke změně tradiční
trasy běhu. Start bude v 11 hodin
na stadioně před tribunou.
Poběží se po zarůstající běžecké
dráze branou borců směr most Dr.
Šíleného a běžci se tak poprvé proběhnou po levém břehu Moravy,
kolem bývalé farmy Račová, Včelína na hlavní „magistrálu“ k soše Sv.
Jakuba, kde běžci zabočí doleva
na kamínkovou cestu. Po ní kolem
dubu - krále lesa až na kraj lesa, kde
ostře zabočí doprava na polní cestu,
která je přivede k uhřičickému mostu. Ten minou a po stejném břehu se
dostanou k mostu u loděnice a stejnou cestou přiběhnou do cíle na stadionu. Místo dvou okruhů se běží jeden. Pro změnu si běžci užijí polních

cest, lužních lesů a bezprostředního
okolí řeky Moravy. Trať bude více
krosová a po dešti i náročná.
Po loňské účasti 101 běžců se dá
očekávat podobná účast i díky opětovnému zařazení do Velké ceny
vytrvalců olomouckého kraje (www.
liga100.cz) a Vyškovské běžecké
tour. Tradičně je zařazena kategorie Nérychléši Hanák a Hanačka
pro běžce z mikroregionu Střední
Haná. Loni běželo rekordních sedmnáct mužů a osm žen!
Kondiční běhy pro děti do 10 let na
1 km a do 15 let na 3 km od 9.30 hodin se běží spíše jako propagační.
Věřím, že nám svou přízeň zachovají všichni podporovatelé a připravíme pro všechny tradiční hanácké
pohoštění a příjemný sportovní zážitek.
Jaroslav Bělka

Gynekologie Kojetín MUDr. Lukáš Vacula

nově otevřená gynekologická ordinace
na poliklinice v Kojetíně přijímá k registraci nové pacientky
Ordinační hodiny:
pondělí: 11.30 až 17.30 hodin
středa: 11.30 až 17.30 hodin
Je možné se objednat osobně nebo telefonicky v čase ordinačních hodin telefon: 588 288 682
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
Po roce se opět
v Kojetíně, Popůvkách
a Kovalovicích uklízelo

to cesta kolem FVE, dříve cukrovaru, lihovaru až k bývalému Ingstavu
je lemovaná vyhozenými odpadky
různého druhu. Během dopoledne
se podařilo vyčistit prostor od ulice
Padlých hrdinů až po přechodovou
lávku přes koleje. Během úklidu se
k nám přidali dva malí kluci z domu,
který za kolejemi po cukrovaru zůstal. Dospělí pak, když jsme odešli, nanosili odpadky do kontejneru
a k uloženým pytlům. To jsou ty příklady. Odpadky skončily tam, kam
patří a třeba si dotyční příště rozmyslí, kam je vyhodit.
Máme zde sběrný dvůr, propracovaný systém se spoustou míst na
třídění a ukládání odpadu. Naše
město se umísťuje v soutěžích ve
třídění odpadu. Přesto pohodlnost
je také příčinou nepořádku.
Uznání patří všem, kteří akci zorganizovali (členům Komise Rady města
Kojetín pro životní prostředí, Elišce
Izsové z Odboru výstavby, dopravy
a životního prostředí) a hlavně všem
aktivním „sběračům“, kteří svou pílí
přispěli k tomu, abychom se v našem okolí všichni cítili o něco lépe.
Na závěr pár čísel o tom, kolik se
v odpadovém hospodářství „protočí“ financí.
Celkové výdaje na provoz systému
nakládání s komunálním odpadem
v roce 2016 činily 6,298 tis. Kč. Příjmy:

poplatky od občanů 3,136 tis. Kč, od
podnikatelů 503 tis. Kč, od zprac. firem 668 tis. Kč, celkem příjmy 4,307
tis. Kč). Rozdíl 1,991 tis. Kč na systém
likvidace odpadů byl dofinancováván
z jiných příjmů rozpočtu města.
K 31. 12. 2016 bylo evidováno
1.487 poplatníků (z 6.500), kteří
poplatek neuhradili. Někteří i za několik období od roku 2002, kdy byl
poplatek na území obce zaveden.
Celkový nedoplatek činí 3,418 tis.
Kč. Pohledávky jsou vymáhány finančním odborem i formou exekucí
(viz zpráva o hospodaření města
Kojetína za rok 2016, která obsahuje konkrétní údaje).
Každý by si měl uvědomit, že nežijeme přece proto, abychom tu po
sobě zanechali „planetu opic“, ale
abychom předali našim potomkům
nezkažené životní prostředí.
Jaroslav Bělka

Úklid okolí rybníka Na Hrázi
zvládla tato parta

Sběr za nádražím

Úklid v Kovalovicích

Odpadky pod silničním mostem
sbírá Lucie Zlámalová s partnerem

Za den naplněný kontejner
za nádražím

Úklid v Kovalovicích

Tentokrát v sobotu 8. dubna 2017
se dali do úklidu občané, kterým
není lhostejné, jak vypadá prostředí
našeho města a místních částí. Mottem akce bylo: „Společnými silami
uklidíme místa, která máme rádi.“
Letos nás bylo celkem 92. V Kojetíně 43, v Popůvkách 37 a Kovalovicích dvanáct občanů včetně dětí,
což je velmi pozitivní.
Výchova k pořádku a šetrnému
vztahu k přírodě je důležitá odmala. Špatné je, když začíná dítkem
pohozeným papírkem od bonbonů
a končí vyvezenými matracemi
nejlépe někam do přírody. Bohužel když jim rodiče v mládí nic neřekli a naučili je, že je to tak správné, pak se těžko uklízí v takových
hlavách v dospělosti, jak trefně
píše starosta.
Slova hýbají, příklady táhnou. Je
účinnější jít něco pro dobrou věc
udělat, než jen kritizovat a poukazovat na nepořádky. Proto se lidé
stejného smýšlení zapojují do podobných akcí. Po loňském úklidu
ubylo odpadků v uklizených lokalitách kolem rybníka Na Hrázi, kolem
stadionu a v okolí řeky Moravy. Za

Úklid v Popuvkách
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Kojetínská osobnost - Čeněk Slepánek
Pod svícnem bývá
největší tma
Rakouský Slovan - novinář - spisovatel - překladatel - rakouský
špión/diplomat nasazený v letech 1917-1918 na českou politickou emigraci ve Švýcarsku
- kandidát Nobelovy ceny mírové
- editor Slovanské revue - vězeň
odsouzený za urážku prezidenta
Masaryka - omilostněn Dr. E. Benešem - snílek a podivín...
Rád bych tímto příspěvkem připomenul vskutku výjimečnou a zároveň velmi rozporuplnou osobnost
moravského spisovatele a publicisty Čeňka Slepánka z Kojetína.
V dnešní době je toto jméno prakticky již pozapomenuto.
Vincenc Slepánek (po celý život
používal zkrácenou verzi křestního
jména Čeněk) se narodil 20. června 1878 do selské rodiny v podhorácké obci Suchdol u Konice, tehdy
nedaleko německého jazykového
ostrůvku v městečku Německý
Brodek. Jedná se o oblast Drahanské vrchoviny. Vzhledem k tíživé
finanční situaci se jeho rodina musela vzdát zemědělské usedlosti
a přilehlých polností a v Slepánkově
mladším školním věku se odstěhovala do Kojetína, kde otec Vincenc
vykonával dělnické profese. Zde
malý Čeněk získal základní vzdělání. Následně pokračoval ve studiu
na gymnáziu v Kroměříži, odkud po
dokončení kvarty přešel na přerovské c. k. vyšší státní gymnásium.
V Přerově vydržel pouhý jeden
školní rok. V létě 1897 totiž propadl z matematiky. Bylo mu 19 let.
Ve studiu dále nepokračoval. Místo
toho odjel do Černovic, kde pobyl tři
měsíce ve škole pro finanční stráž.
Opustil tedy hanácké roviny a ocitl
se až na samém konci rakouského
mocnářství v Černovicích na dnešní Ukrajině (historicky hlavní město Bukoviny). Následně zhruba půl
roku strávil ve službě přímo na bukovinsko-rumunské hranici ve východních Karpatech, kde dle svých
vzpomínek pronásledoval místní
rusínské, huculské a rumunské pašeráky. Tomuto krátkému období
se Slepánek věnuje ve svých autobiografických vzpomínkách, které
později vydal pod názvem „Karlík
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Soušků - podivné příběhy chudého
hocha”.
Po této bukovinské příhodě se
Slepánek vrací na rodnou Moravu. Krátce pracuje jako advokátní
koncipient v Brně, aby se následně
dostal k jeho vytoužené novinařině.
Učí se intenzivně cizí jazyky. Zajímá se o politický i hospodářský
rozvoj slovanských zemí. Studuje
dějiny národně-osvobozeneckého
boje Srbů a Bulharů proti Osmanské říši. Táhne ho to zkrátka celou
duší na Balkán. Na toto téma napsal desítky drobných článků a několik publikací, které jsou doposud
k dispozici v Národní knihovně České republiky v Praze. Pro jeho další
intelektuální směřování je důležitý
novinářský pobyt v Bělehradě těsně před vypuknutím I. světové války. Zde poznává zdejší politickou,
hospodářskou, ale i kulturní elitu
srbského národa. Slepánek kromě
svých každodenních novinářských
povinností vydává v češtině obsáhlou publikaci „Srbsko od prvého povstání 1804 do dnešní doby: studie
politická a hospodářská se zřetelem
k současným dějům na Balkáně
i v Evropě”. Není bez zajímavosti,
že grafickou úpravou této knihy byl
pověřen známý srbský malíř - realista Uroš Predić (1857-1953). Je
až s podivem, že i v dnešní době
občas čeští studenti citují tuto knihu
ve svých vysokoškolských pracích,
jenž pojednávají o balkánských zemích na počátku 20. století.
V tomto předválečném období poznává Slepánek právníka prof. Živojina Periće z Bělehradské univerzity. Byl to jeden z mála srbských
politických představitelů směru tzv.
austroslavismu. Perić byl srdcem
Evropan, liberál a pacifista. Do velké míry předvídal důsledky válečnické politiky Německa, Rakousko-Uherska a uměl být kritický i vůči
politice srbské. Právě tato, mezinárodně uznávaná osobnost, o které
se např. zmiňuje T.G. Masaryk ve
svém díle Světová revoluce, navrhne v roce 1929 již tedy československého občana Čeňka Slepánka
z Kojetína na Nobelovu cenu míru.
Jak se tato skutečnost mohla stát?
Toho roku byl za Československo
kromě nedostudovaného gymnazisty, snad i docela schopného no-

vináře-pisálka Slepánka, navržen
na toto ocenění rovněž prezident
T.G.M. Žádný z nich tehdy neuspěl.
Dovolím si tvrdit, že Slepánek byl
výrazně ovlivněn Perićovými politickými názory - projektem austroslavismu, federalizací Rakousko-Uherska, vytvořením základu
budoucí Evropské unie do takové
míry, že ze svých názorů neslevil
dokonce ještě v roce 1917, kdy již
bylo vcelku jasné, že monarchie má
již namále. Krátce před vypuknutím
první světové války Slepánek začíná vydávat německojazyčnou odbornou revue, ve které publikují své
články výrazné osobnosti té doby,
např. i profesor historie z pařížské
Sorbonny Ernest Denis (vzpomínáte si ještě na Denisovo nádraží
v Praze?).
Samostatnou kapitolou Slepánkova
života jsou docela groteskní události z 30. let popisované podrobněji
níže v dobovém tisku, zvláště pak
jeho stíhání pro urážku prezidenta
republiky. V odůvodnění udělené
prezidentské milosti z roku 1936 se
dozvídáme o jeho pravděpodobné
psychické chorobě. Pokud to shrneme jednou větou, tak Slepánek byl
v té době notorickým stěžovatelem.
Na závěrečné období jeho života je
tedy nutno nahlížet s jistým odstupem a pochopením, zvláště pak,
když si uvědomíme dramatické rodinné okolnosti – manželé Slepánkovi přežili všechny své potomky
– jejich dvě dcery zemřely ve velmi
mladém věku. Svou roli v jeho bláznivém chování jistě hrály rovněž
takové okolnosti jako nenaplněné
ambice, slavomam, celková zapšklost a zkrátka smůla, že do poslední chvíle věřil v životnost myšlenky Rakousko-Uherska a zároveň
z dřívějšího status quo jistě finančně i celkově profitoval. Se vznikem
samostatného Československa se
tak duševně i majetkově ocitl doslovně na mizině.
Čeněk Slepánek umírá na podzim
1944 a je pochován na kojetínském
hřbitově. V registru hrobových míst
má hrobové místo VII/8-9, kde jsou
pohřbeny ostatky Čeňka Slepánka
a jeho dcer Milady a Boženy.
František Řezáč, bývalý kojetínský kronikář, mi sdělil ještě tyto
bližší informace: „V osmdesátých
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Kojetínská osobnost - Čeněk Slepánek
a devadesátých letech 20. století bylo jméno Čeňka Slepánka
v Kojetíně ještě dosti známé. Pamětníci však odcházejí. Také jeho
pomník na kojetínském hřbitově již není. V Městském muzeu
v Kojetíně jsou uloženy informace
o této osobnosti. V Kojetíně byl známý jako oponent TGM. V závěru života soukromě vyučoval němčinu.”
Ve svém volném čase jsem se pokusil shromáždit základní historické prameny o této osobě. Navštívil
jsem archiv Kanceláře prezidenta
republiky, kde je k dispozici např.
originál udělené milosti Dr. E. Benešem Čeňku Slepánkovi z roku
1936. Obviněný Slepánek byl totiž
Krajským soudem v Olomouci pravomocně odsouzen za hanobení
republiky / konkrétně šlo o hanlivé
korespondenční lístky adresované
TGM a Václavu Klofáčovi.
Kromě toho disponuji kopiemi novinových článků z roku 1929, kdy
byl Slepánek nominován srbským
Prof. Živojinem Perićem na Nobelovu cenu míru. Podařilo se mi získat
z Nobelova mírového výboru v Oslo

kopii osmistránkového(!) nominačního dopisu (jedná se o rukopis ve
francouzštině).
Zajímavou kapitolou ze života
Č. Slepánka je jistě také jeho působení ve Švýcarsku na sklonku
první světové války. Ve vídeňském
Státním a dvorním archivu je dosud
uchováváno přes 120 stran rukopisů a strojopisů (je to celé v němčině, kterou bohužel neovládám),
týkajících se jeho pravidelných hlášení c. a k. ministerstvu zahraničí
z generálního konsulátu v Bernu.
Bohužel se mi dosud nepodařilo
zjistit Slepánkovu podobu. Soudní
spis byl skartován. Možná jeho fotografie bude v depozitáři kojetínského muzea nebo že by snad ještě
žil nějaký pamětník, který třeba
v době protektorátu nebo ještě před
válkou docházel ke Slepánkovi na
korepetice z němčiny?
Pro ilustraci přikládám přepisy
článků z dobového tisku:
Noviny „Našinec“ z 9. června
1932 - Kulturní hlídka
Spisovatel Čeněk Slepánek. Moravan, narozený roku 1878 v podhorácké vsi Suchdole
na Konicku. Veliká
byla jeho buditelská činnost ve Vídni, kde byl redaktorem
sociálně-demokratického
deníku „Dělnické
listy“. Přednáškami
a články přiváděl
české
dělnictvo
k zájmu o všečeské a všeslovanské věci. Vedl
v listě samostatnou
rubriku ruskou, jež
i v českých zemích
budila zájem. Byl
před tím na studiu v Rusku (roku
1906). Dělnictvo
mu říkalo Slovan.
Psal též do slováckých časopisů
v tehdejším Prešpurku o Rusku.
V měsíčníku „Slovanský přehled“
jsou v té době
otiskovány veliké jeho studie.

Největší jeho práce se počíná
v samém Slovanstvě. Od jara
1909 působí literárně a řečnicky
ve všech slovanských zemích. Věnuje se otázkám hospodářským,
politickým, kulturním i ryze literárním. Studie jeho vycházejí v našich
nejčelnějších časopisech. Rozruch
způsobil jeho spis „Kdo je vinen?“,
jenž vydal na konci roku 1917.
U nás se příliš nezkoumá. Tento do
krajnosti vážný pracovník mohl spis
takový jen z krajně vážných názorů
napsati. Dnes jej posuzujeme klidně a chápeme stanovisko Slepánkovo. Slepánek je proslulý rusofil.
Věřil, že po boku Ruska dovedeme
vše, bez něho nic. To mu bylo směrodatné. Chtěl zkrátit válku z lásky
k Rusku. Kdo by mu to zazlíval?
První jeho publikace popřevratová platí Rusku. „Rusko a národ
československý“ jest její název.
Objasnil vše ještě v dalším spise
„Pro ohrožené Slovanstvo“. Jest
to náš nejproslulejší publicistický pracovník na poli slovanského hnutí, slovanské vzájemnosti.
A jest to náš nejproslulejší mírový pracovník publicistický, jehož
universitní profesor srbský navrhl
v roce 1929 za kandidáta Nobelovy ceny mírové. Jméno jeho prošlo
tehdy evropskou veřejností, jak to
napsala „Prager Presse“, měl by
býti znám na Moravě, jeho spisy
ve všech knihovnách. Moravsko-slovanskou knihu „Karlík Soušků“ třeba míti v každé knihovně.
Podobně jeho český spisek „Dvě
léta mé nové práce pro mír a pokoj
v Evropě“, který je tak zajímavý obsahem i přípisy cizích vyslanectví
v našem státě. Příjem z odbytu knih
jest jediným zdrojem jeho hmotné
existence. Morava sama by dovedla rozebrat jeho knihy. Neignorujme
a neutiskujme takových pracovníků.
Našinec byly české regionální katolické noviny vycházející v Olomouci. U jeho počátků stál novinář Josef Černoch, název vymyslel Ignát
Wurm. Zdroj: Wikipedie.
Výše uvedený článek je podle mého
názoru skrytou reklamou, dnes bychom to označili jako placené PR,
snad z pera samotného Slepánka?
pokračování příště
Tomáš Vaško
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Město Kojetín představuje plán přípravy pozemků
pro výstavbu rodinných domů!
Kde budou parcely vznikat jsme
se zeptali člena rady města
Leoše Ptáčka…

V Kojetíně již řadu let téměř neexistuje možnost, kde postavit
nový dům. Jaké má město řešení? Souvisí to nějak s novým
územním plánem?
Nový územní plán bude schválený
pravděpodobně v průběhu příštího
roku. Rodinná výstavba je naplánovaná na Lešetíně a za hřbitovem
podél železniční trati na Tovačov.
Dnes je na tomto území, kde je
možné postavit více, než sto rodinných domů, orná půda, která je ve
vlastnictví desítek různých majitelů.
V první fázi jsme provedli průzkum
trhu, ze kterého vyplynula míra
ochoty vlastníků polností s městem
o prodeji jednat.
S výsledkem průzkumu jste spokojeni?
Ne, ke spokojenosti bohužel důvod
nemáme. Abychom mohli příkladně na Lešetíně vybudovat novou
ulici, je nezbytné najít shodu s deseti až patnácti vlastníky pozemků.
Stačí, aby jediný prodat za akceptovatelnou cenu nechtěl a situace
nemá řešení. Netvrdím, že navždy,
ale pro následující roky město žádné další úsilí směrem k výstavbě
v těchto lokalitách podnikat nebude.
Předpokládám, že máte tedy připravenou náhradní variantu…
Ano, půjdeme cestou výkupu přestárlých nemovitostí v intravilánu
města, tyto zdemolujeme a vzniklé parcely budeme nabízet pro výstavbu nových rodinných domů.
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Půjdeme cestou výkupu přestárlých nemovitostí v intravilánu města, tyto zdemolujeme a vzniklé parcely budeme
nabízet pro výstavbu nových
rodinných domů.
To je poměrně netradiční řešení,
poblíž měst vznikají spíše satelitní čtvrti tzv. na zelené louce!
Je to řešení zcela netradiční, uvědomujeme si to, ale stojíme si za
tím, že za dané situace pro Kojetín
nejlepší. I kdyby se nám podařilo
vykoupit potřebné množství polností, součet nákupní ceny, poplatek za vynětí ze zemědělského
půdního fondu, zasíťování území
a vybudování nových komunikací
bude znamenat pro město faktické
zadotování každé z parcel částkou
přibližně milion korun. Řešení, které jsme zvolili o mnoho levnější nebude, ale docílíme tím podstatného
sekundárního efektu, kterým je postupná obnova města směrem od
jeho středu.
Nemáte obavy, že noví investoři
stojí spíše o stavební pozemky
v území, kde jsou obklopeni novou zástavbou?
Já mám obavy z úplně jiných aspektů. Mám na mysli další a další
osidlování starých domů problematickými, zejména cikánskými rodinami. Pokud tuto otázku ponecháme volnému trhu, pro koho myslíte, že jsou stará stavení uprostřed
města nakonec určena?
Je podle vás možné vykoupit nějaké ucelené území v dohledné
době? Jaké výhody je možné nabídnout potenciálním zájemcům
o výstavbu domů oproti klidu
v satelitní čtvrti?
Je otázka, čemu říkáte dohledná
doba. Tento projekt je podle mého
názoru minimálně na deset, možná
na patnáct let, než budou za námi
zřetelné výsledky. Nelze si myslet,
že ukážeme prstem na ulici, kterou
v celku vykoupíme a během tří let
se kolemjedoucí podiví nad tím,
jak se Kojetín překotně mění. Po
pravdě, ani bychom na to neměli
dostatek peněz. Takové tři až čtyři
obchodní případy za rok bych považoval za uspokojivý výsledek.

Jsme schopni a připraveni vyčlenit
každoročně z rozpočtu města částku v řádu jednotek milionů korun
a postupně takto obnovu města řídit. Je to běh na delší trať, plán na
několik volebních období.
Jaké výhody má pro stavebníky
budovat domy v centru města?
Především kompletně zasíťované
území, náměstí, všechny školy, od
mateřské až po gymnázium, poliklinika, nádraží, také sportoviště – pár
minut chůze od domu. Většina parcel dostatečně velkých i pro garáž,
zahradu… Ne každému se samozřejmě trefíme do představ, na tom
ale není nic divného.
Příští rok jsou volby, plán na několik volebních období může vzít
za své případnou změnou vedení
města!
To může, o tom ostatně rozhodnou ve volbách občané sami. Není
to ale důvod nezačít. Strategie
rozvoje města je strašně důležitá
a lepší je případně nedokonalá, než
žádná. Nastavení směru je jedna
z věcí, kterou jsme si po volbách
v roce 2014, společně s našimi koaličními partnery, předsevzali.

Nejdůležitější je upřít síly takovým směrem, kde jsme
schopni chod dějin ovlivnit
a nehnat se za chimérami.
Nemyslíte si, že efektivnější by
bylo upřít pozornost k vytvoření
pracovních míst v Kojetíně?
To je strašně složité… Víte, co je
úplně nejdůležitější? Upřít síly takovým směrem, kde jsme schopni
chod dějin ovlivnit a nehnat se za
chimérami. Já úplně nesdílím názor,
že je u nás málo pracovních míst.
Víte, jak je obtížné v regionu narazit
na kvalifikovaného odborníka, který je bez práce? Kdo je v Kojetíně
bez práce především? Nejsou to
náhodou převážně ti, kteří pracovat
nechtějí a naše společnost si je nepochopitelně vydržuje? Kojetínu by
podstatně více slušela průmyslová
zóna, zaplněná montážními halami, než ten solární nesmysl, který
nás obrovsky handicapuje. Ale to

Usilujeme o Kojetín, který bude
kvalitním sídelním místem.
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Město Kojetín představuje plán přípravy pozemků
pro výstavbu rodinných domů!
Všichni budoucí investoři, kteří se rozhodnou postavit dům
v centru Kojetína, nám pomohou našemu problému čelit.
Na ty ostatní se nezlobíme.
je přesně ten případ – s tím ještě
mnoho let vůbec nic neuděláme. Životnost těch kolektorů je dostatečně dlouhá, aby trápila dost možná
ještě jednu generaci. No tak zkrátka
upínáme síly jiným směrem. Usilujeme o Kojetín, který bude kvalitním
sídelním místem, kde je možné za
příjemnou cenu koupit byt nebo stavební parcelu, zajistit dětem kvalitní
vzdělání a všem věkovým kategoriím základní zdravotní péči, kulturní
a společenské vyžití. Připadá vám
pojem „kvalitní sídelní místo“ v kontextu se zaplavením centra cikánskou menšinou až komicky? Neexistuje, věřte, žádná jiná možnost,
než vysílat směrem k těmto lidem
jasné signály, že jim město nehodláme pozvolna předat, že nebudeme ustupovat a vyklízet pozice.
Kojetín po staletí zvelebovali naši
předkové tvrdou prací a my jsme
povinovaní nenechat se přetlačit
agresivní menšinou, chování které
je naprosto neakceptovatelné a na
zbytek společnosti má až toxický
vliv. Tito lidé nepochopitelný styl života schovávají za „svou kulturu“.
O žádnou kulturu se nejedná, je to
naprostá a zcela nepřijatelná nekultura., kterou k nám nepřímo nadelegoval přebujelý systém sociálních
podpor a pozitivní diskriminace problematických etnik obecně. Všichni
budoucí investoři, kteří se rozhodnou postavit dům v centru Kojetína,
nám pomohou našemu problému
čelit. Na ty ostatní se nezlobíme.
Jak podle vás budou dál probíhat
snahy o začleňování všech problematických menšin do společnosti? Vidíte například v Kojetíně
nějaké hmatatelné výsledky?
Já je nevidím, ale netvrdím, že nejsou. Pracovníci charity, učitelský
sbor na základní škole, která mě
odchovala, městská policie v oblas-

Netváříme se, že si se vším
víme rady, rozhodné dílčí kroky ale přijmout musíme.

ti bezpečnosti, dům dětí a mládeže
a další instituce ve městě odvádějí
kus dobré práce. Cikánské rodiny
pomoc potřebují, o tom není sporu,
sami si se svým problémem neporadí. Nedovedu si ale představit, jak
víc pomáhat.
Momentálně jsem plný vzteku, minulý týden jsem četl velmi kultivovaně psaný otevřený dopis starostovi
města od paní, která při procházce
s manželem na náměstí čelila verbálním útokům mladých cikánů.
Včera se na mě, jako radního, obrátil kamarád, jehož vnuka fyzicky
napadli cikáni na nádraží.
Netváříme se, že si se vším víme
rady, rozhodné dílčí kroky ale přijmout musíme. Toto je jeden z nich.
Dodatečné represe pouze zvyšují
napětí ve společnosti a příliš toho
v konečném důsledku nevyřeší.
I tak bych poprosil, nebuďme přehnaně paranoidní a netvařme se,
že jsme jediné místo na Zemi, které čelí podobné situaci. A zejména,
nehledejme viníka v radnici, státním
úředníkovi, v evropském parlamentu… Každá doba přináší svá pozitiva a stejně tak negativa. Jistě nejvýznamnějším pozitivem dnešní doby
je obrovská míra svobod. Spolu
s tím ale ruku v ruce přišla touha mla-

dé generace po cestování, zábavě,
nevázaných vztazích. Toto mladým
nikdo neupírá! Ale musíme si současně být vědomi, že zanedbávání
tradičních hodnot, jednou z nichž je
rodina, si zaděláváme na budoucí
problémy sami. V Kojetíně se ročně narodí asi polovina dětí, než
v sedmdesátých letech. Stejně tak
je tomu v celém západním světě,
tímto nejsme výjimeční. Místo po
těchto nenarozených dětech je cel-

Kojetín se nepotřebuje dál
a dál rozšiřovat směrem do
okolních polí, teď musíme vyřešit stávající podobu města.
Snad není pozdě…
kem pochopitelně zaplňováno dalšími nejrůznějšími etniky, pro které
je, na rozdíl od nás, rodit děti přirozené a jedním ze smyslů života.
Kojetín se nepotřebuje dál a dál
rozšiřovat směrem do okolních polí,
teď musíme vyřešit stávající podobu města. Snad není pozdě…
Děkujeme za rozhovor a přejeme
vedení města, aby projekt obnovy rozšířeného centra Kojetína
zpětně zhodnotilo, jako správně
zvolený směr.
redakční rada KZ

Veduta města Kojetín z roku 1727
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Anketa
V této anketě zjišťovali studenti Gymnázia Kojetín
spokojenost spoluobčanů s pestrostí nabídky služeb, konkrétně obchodů...
Jste v Kojetíně spokojeni s nabídkou obchodů?
Ocenili byste popřípadě konkurenci Alberta, například Tesco, Kaufland a podobně?

ceny trochu klesly.

David Dvořák
Já myslím, že
na to, jak malé
město Kojetín
je, tu máme
kupodivu vše,
co je potřeba.
Tesco
nebo
Kaufland by to
asi chtělo, aby

Alena
Palánková
S
nabídkou
obchodů spokojená nejsem,
protože
za
mého mládí tu
bývalo daleko
více obchodů
a daleko pestřejší nabídka. Lidl bych ocenila, aby
Albert nebyl jediný obchod, který
udává ceny v Kojetíně, a navíc je to
pro mě daleko – chtěla bych něco
tady blíž nádraží.

Roman
Gřibek
Já bych řekl,
že
obchodů
by tu stačilo,
každý další obchod je zbytečný. Já myslím,
že lidi všude
dojdou,
není
potřeba mít je pod nosem. Taky
je to dobré, protože se lidi projdou
a mohou udělat něco pro své zdraví. Nemyslím si, že konkurence
k Albertu by byla dobrá, je zbytečné stavět další betonové plochy
a škaredé plechové boudy. A konkurence k čemu? Stejně to vede
k tomu, že se kvalita potravin snižuje, protože všichni je chtějí levnější a levnější.
Miluše Kovanová
Já bych ocenila hlavně levnější obchody, v Albertu je to vše drahé.
Ocenila bych třeba Lidl, ten je až
v Kroměříži.

Jarmila
Žigmundová
S
nabídkou
obchodů jsem
spokojená. Dal
by se tu k Albertu dát další
velkoobchod,
třeba
Tesco
nebo Kaufland. Albert je přece jen
malý a moc velká nabídka tam
není, kolikrát je to drahé a člověk
jede pak třeba do Kroměříže.

Ptali se
Eva Musilová a Martin Koplík
sexta GKJ

Římskokatolická farnost Kojetín
Žehnání kaple sv. Anny
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V únorovém čísle Kojetínského
zpravodaje, ročníku 2017, jsme informovali čtenáře o 250. výročí přenesení milostné sošky Panny Marie
z dnešní kaple sv. Anny do farního
chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Kojetíně. Farnost si toto výročí
bude připomínat po celý letošní rok
a zvláště pak v měsíci květnu, který je zasvěcen Panně Marii. Letošní rok je navíc rokem stého výročí
mariánského zjevení v portugalské
Fatimě.
Původní mariánská kaplička, stojící
při silnici Kojetín – Měrovice, byla
postavena na počátku 18. století
a po přenesení mariánské sošky
do farního kostela dostala název
kaple sv. Anny. V loňském roce byla
opravena a v květnu letošního roku
bude požehnána.
(Žehnání neboli benedikce je nábo-

ženský obřad, kterým se určité věci
vyprošuje Boží požehnání a její prospěšnost lidem. Účelem požehnání
je vyjádřit uznání Boží svrchovanosti a Boha jako zdroje veškerého
dění. Žehnání má pomáhat lidem
v různých situacích a oblastech
společenského života, udržovat
a navazovat kontakt s Bohem.
Provádí se modlitbou, vztažením
rukou, žehnáním křížem, někdy
svěcenou vodou, případně olejem.
V benedikované stavbě však nelze
přechovávat Nejsvětější svátost oltářní.).
Žehnání kaple sv. Anny, kterým pokračuje připomínka 250. výročí přenesení sošky Panny Marie do farního chrámu, se bude konat v sobotu
13. května 2017 v 16 hodin. Žehnání
povede generální vikář olomoucké
arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Po
žehnání bude následovat průvod
– procesí s mariánskými písněmi

a modlitbou svatého růžence do
farního chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Kojetíně. V 17 hodin bude
následovat děkovná mše svatá,
kterou bude celebrovat Mons. Josef Nuzík.
řez

5/17

Kojetínský zpravodaj

Junák – český skaut, Středisko 714.03 Kojetín, z. s.
Výstup k mohyle
na Ivančeně
I letos se jedenáct skautů z našeho oddílu zúčastnilo každoročního
uctění památky pěti popravených
skautů výstupem a položením kojetínských kamenů k mohyle na
Ivančeně. Byl to historicky první
společný výstup k nové mohyle,
která byla loni nově zrekonstruovaná. Dne 22. dubna 2017 se sešlo několik stovek skautů nejen
z naší republiky, ale i ze Slovenska
a Ukrajiny. Spousta z nás potkala
kamarády z jiných oddílů a mnohá
setkání byla velmi srdečná.
Počasí bylo víc než aprílové, v nižších polohách nás přepadl déšť,
při slavnostním ceremoniálu začalo hustě sněžit a u Satinského vodopádu nás doprovázelo sluníčko.
Cesty se z klouzaček měnily ve
sněhové břečky a blátivé potoky.
Ale i tak si někteří zdatní borci vyšlápli až na Lysou horu. Skauti opět
dokázali, že je nic neodradí, protože jsou nepromokaví, nerozpustní, nezmrznutelní a taky libovolně
stlačitelní. Příští rok zase s dalším
kamenem…

také pět skautů z 1. oddílu Ostrava. Stalo se tak mezi 24. dubnem
a 2. květnem 1945 v polském Těšíně. V říjnu dalšího roku pak na
Ivančenu vystoupali skauti z 30.
oddílu Junáka z Moravské Ostravy
a přinesli první kameny.
Od té doby k mohyle chodili skauti, trampové i obyčejní lidé a nosili
s sebou kamínky i balvany, ze kterých pomník narůstal. Ivančena se
stala symbolem odboje proti nesvobodě a i když komunisté chtěli
pochody k ní zakázat, nikdy se jim
to nepovedlo. Mohyla v sobě nese
nejen dramatický osudový příběh,
ale stala se také výmluvnou symbolikou.
Poutě k mohyle trvají dodnes.
V sobotu kolem 24. dubna tam míří
skauti z celé republiky a v neděli
pak trempové. Turisté ji navštěvují
pravidelně koncem roku. Mohyla je
složená z kamenů z různých koutů
světa. V poslední době se ale kameny začaly sesouvat a mohyla se

začala rozpadat. Skauti proto vyhlásili sbírku na její obnovu. V letech
2016 a 2017 byla nově opravena.
Eva Takačová – skautská vedoucí

Ivančena
Ivančena je kamenná mohyla
v Beskydech pod vrcholem Lysé
hory. Byla postavena na památku
pěti skautů, kteří byli popraveni za
účast v protinacistickém odboji.
V posledních dnech II. světové
války popravili nacisté řadu členů Slezského odboje a mezi nimi

NA FACEBOOK
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Mateřská škola Kojetín
Duben v MŠ Kojetín
První dubnové sluneční dny vylákaly děti ke hrám na obou školních
zahradách. Předtím ale musely
proběhnout sadové úpravy a opravy průlezek a hracích prvků, které
po zimě potřebovaly nutnou údržbu. Děti ze všech tříd se také těšily,
až se z nich po dlouhé zimě opět
stanou malí zahradníci, prokypří
hráběmi půdu ve svých zahrádkách
a zasejí semínka hrášku, mrkve,
sazenice jahod a kedluben…
V pátek 7. dubna 2017 navštívilo
obě školy Divadlo dětského diváka
z Přerova s pohádkou „Boty dělaj
kocoura“. Byla to klasická pohádka
o kocourovi, který pomohl svému
pánovi, prostému mlynáři, k princezně a ke hradu. Dozvěděli jsme
se také z čeho a jak se mele mouka, pomohli jsme kocourovi chytit
zajíce a drželi palce kocourovi, aby
přemohl zlého černokněžníka.
Ve dnech 19. a 20. dubna 2017
navštívila obě školičky knihovnice
z Městské knihovny MěKS Kojetín.
Zábavnou formou u nejmladších
dětí proběhla beseda s názvem „Vítáme jaro“. Zajímavé vyprávění bylo
prokládané otázkami a také básněmi z připravených knih. Na závěr
se třídy proměnily v knihovnu, děti
si knihy prohlížely a vzájemně si je
půjčovaly. Děkujeme za příjemně
strávené dopoledne a těšíme se na
další setkání.
V pátek 21. dubna 2017 čekal na

12

děti již ráno autobus, který nejstarší
děti z obou škol odvezl do Kroměříže na dopravní hřiště. Navázali
jsme tak na podzimní návštěvu.
Děti se v první části ve skupinách
seznámily s dopravním hřištěm pod
vedením Městské policie Kroměříž,
v hlavní části si pak vyzkoušely jízdu na koloběžkách, ti zdatnější na
kolech a učily se řešit dopravní situace v praxi.
Na čarodějnické rejdění se děti ze
třídy „Sluníček“ a „Pastelek“ těšily
ke konci dubna. Do příprav jsme
zapojili také rodiče, kteří připravili
dětem čarodějnické masky a pořádné koště. Nejdříve si děti vyslechly příběh čarodějnice Hexany
z vesničky Ježibabí Lhota. Potom
nastala ježibabí honička a soutěže
v hodu koštětem, přeskakování hranice, slalom na koštěti a čarodějný
rej. Pěkné dopoledne rychle uběhlo
a slíbili jsme si, že malé čarodějnice
a čarodějové přiletí i příští rok.
V pátek 28. dubna 2017 nejstarší
děti z obou mateřských škol navštívily státní policii. Byly seznámeny
s prostory policejní stanice, dozvěděly se, co obnáší práce policistů
a na závěr si mohly vyzkoušet, jak
se sedí v policejním autě. Děkujeme
za pěkné vyprávění, které dětem
přiblížilo, jak se chovat v nebezpečných a nepředvídatelných situacích.
Ani Kašpárek na nás nezapomněl
a přišel za námi s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem učitelky.

A co nás čeká v květnu? Chystáme
zápis do mateřské školy, nejvíce
očekávanou akcí jsou každoročně
oslavy svátku našich maminek a určitě vyrazíme na školní výlety. Tak
ať nám to jarní sluníčko všem přidá
úsměv na tváři.
vedení MŠ

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
Mateřské školy Kojetín
Hanusíkova 10, 752 01 Kojetín.
Novela školského zákona zavádí
povinné předškolní vzdělávání.
Od počátku školního roku,
který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájeni 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 *
* rehabilitační cvičení *
* předplavecký výcvik *
* cvičení ve sportovní hale *
* tvořivé práce v keramické dílně *
* výuku anglického jazyka *
* dopravní výchovu
na dopravním hřišti *
* kulturní pořady atd.*
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Střípky ze školy
– jak jde život
Exkurze
 Páté třídy prozkoumaly zajímavá
stanoviště v Pevnosti poznání, která je otevřená v Olomouci. Všichni
si vyzkoušeli hrátky z přírodovědy
i fyziky, kde se formou jednoduchých pokusů předvádí zákonitosti přírody. Čas uběhl velice rychle
a žáci ani nepostřehli, že je doba
zralá k návratu.
 Žáci 8.B se vydali na dějepisnou
exkurzi na neznámé místo. Cestou
na místo řešili úkoly, které navazovaly na probírané učivo. Přímo v cíli
exkurze se seznámili se zajímavými informacemi o dovednostech našich předků i osobnostech českých
zemí, které nás proslavily na celém
světě.
Kultura
 Jako každý rok, tak i letos, navštívili naši žáci divadelní představení
pořádaná v rámci kojetínské divadelní přehlídky. Obě navštívená
představení se setkala s velice příznivým ohlasem u dětí i vyučujících.
Děkujeme za tuto nabídku.
Tradičně naše třídy vyjíždějí na filmová představení do němčického
kina. Tentokrát zhlédli žáci 1. – 5.
třídy populární filmovou pohádku
Anděl páně 2.
 I první třídy vyrazily na divadelní
představení „Zlatovláska“ do divadla ve Zlíně. Někteří byli poprvé ve
velkém divadle. Vlastní hra všechny nadchla a z cesty se vrátili spokojení a plni příjemných zážitků.
Sport
 Škola se aktivně zapojila do barevného minivolejbalu, jehož smyslem je zapojení žáků do pravidelných sportovních aktivit. Ve spolupráci s kojetínskými volejbalisty se
podařilo připravit i seznamovací
kurz pro vyučující. Minitýmy jednotlivých kategorií se zúčastnily prvního turnaje a úspěšně obstály ve
srovnání s ostatními.
 Nominovaný tým našich atletů se
zúčastnil okresního kola „Olympijského víceboje“ v Hranicích na
Moravě. V porovnání se školami,
které jsou sportovně zaměřené, si
vedli naši sportovci velice dobře

a v konečném vyhodnocení vybojovali krásné třetí místo.
Děkujeme všem za výbornou reprezentaci školy a vedoucím týmu za
úspěšnou práci.
Ze školy
 V polovině března naši žáci řešili
úkoly v rámci soutěže „Matematický klokan“. Nad matematickými záhadami bádali vybraní účastníci od
3. tříd. Právě z nejmladší kategorie
uspěl jeden z našich reprezentantů – dosáhl počtem získaných bodů
v okrese na krásné druhé místo.
Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.
 V úterý 4. dubna 2017 se nám podařilo ve spolupráci s našimi příznivci překonat letitý školní rekord ve
sběru starého papíru. V naší tradiční soutěži „Vysaďme si vlastní les“
naplnili účastníci dva velkoobjemové kontejnery a ještě je část doneseného papíru uložena na závěrečné kolo tohoto ročníku. Váha nám
celkem navážila necelých šestnáct
tun (bez 36 kg), což je vynikající výsledek. Dosavadní rekord byl 14,5
tuny. Servisní tým z osmé b si tak
vyzkoušel fyzickou zátěž v podobě ukládání přivezených balíků na
váhu a potom do kontejneru.
Všem zúčastněným i servisu patří
veliké poděkování.
 Ve škole se počátkem dubna
uskutečnil zápis do budoucích prv-

ních tříd. Výsledky jsou dostupné
na webu školy – www.zskojetin.cz
v rubrice Novinky. U zápisu asistovali také žáci našich devátých tříd.
 V závěru dubna absolvovali naši
budoucí absolventi nejvyšších ročníků a zájemci z pátých tříd přijímací zkoušky na střední školy
a gymnázia (v případě, že se jednalo o obory s maturitní zkouškou).
Věříme, že se jim podařilo vše
zdárně zvládnout a mohou tak po
prázdninách úspěšně nastoupit do
dalšího studijního cyklu.
M. Matějková, Z. Šípek
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Týden zdraví
Na konec měsíce dubna pravidelně zařazujeme Týden zdraví. Žáci
naší školy tuto tradici už velmi dobře znají, ale protože „zdraví“ je velmi široký pojem, očekávají vždy, co
pro ně v tomto týdnu po domluvě
s třídními učitelkami, učiteli a vyučujícími připravíme. Při našich aktivitách nám významně pomáhají
i další organizace.
V letošním školním roce jsme se
zaměřili na zdravý životní styl, protipožární prevenci, ochranu člověka
za mimořádných událostí, prevenci
sociálně patologických jevů a klima

třídy. Vyučující přistoupili ke všem
aktivitám velmi zodpovědně, připravili několik projektů, do nichž se
žáci aktivně a s chutí zapojili. Nejúspěšnější byly Jablíčkový týden
a Zdravá 5 na 1. stupni.
Program „Pro školy“ nám pomohl
objasnit klima v jednotlivých třídách a připravit žáky 2. stupně na
projektový den Ochrana člověka
za mimořádných událostí, který se
uskutečnil v pátek.
Jako každý rok i letos připravili členové HZS výukový program pro
žáky 1. - 3. a 6. ročníku. Jejich poutavé povídání o nebezpečí požáru,
zásadách první pomoci i ukázky

výstroje a techniky zaujmou žáky
vždy. Za jejich ochotu a preventivní
činnost jim patří dík.
Všechny aktivity v tomto týdnu vycházely z projektu Zdravá škola
a rozvíjely kompetence žáků obsažené v našem školním vzdělávacím
programu Škola pro všechny.
Dětem bez rozdílu věku se nejvíc
líbil Barevný týden. Třídy každý den
soutěžily, kolik částí oblečení dané
barvy na sobě děti mají. Do soutěže
se zapojily i paní učitelky.
Výstupy a fotogalerie ze všech činností budou k vidění v prostorách
školy.
Miluše Štefanová

Řehořková (klavír) zahrálo 2. větu
z koncertu F. V. Kramáře. Aneta Dostálíková nás klavírní hrou zavedla
do světa Monteků a Kapuletů od
S. Prokofjeva a hudební blok uzavřel na varhany Rosťa Mládek Preludiem d moll J. S. Bacha.
Do světa pohádek jsme se opět vrátili při uměleckém přednesu textu
v provedení Dory Baškové. Vyslechli jsme příběh O panu Pijupupovi. Samozřejmě s dobrým koncem, jak bývá u pohádek zvykem.
Další trojice – Dita Komínková, Mariana Kocmanová a ještě jednou

Aneta Dostálíková – nás přenesla
opět do hudby skladbou renesančního mistra T. Morleyho Žabí galliarda
v úpravě pro flétnu, housle a klavír.
No a k „pohádkové“ hudbě patří Večerníček. O něm zazpívala téměř
celá prima a měli úspěch.
Na pódiu se pak objevili dva pejsci
v doprovodu Adély Parákové, takže
zase trio. Předvedli, co umí v oboru
zvaném dogdancing. Obrovský potlesk si následně zasloužila Anička
Hrušáková za nádherně a capella zazpívanou píseň Vlaštověnka
lítá. Dále se nám v tanečním rytmu

Gymnázium Kojetín
Veřejná akademie 2017
aneb Třetí měsíc
třicátého ve světě
pohádek a dobré nálady
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Jarní počasí sice láká k práci na
zahrádkách nebo k vycházkám do
přírody, ale i na naši tradiční Veřejnou akademii dne 30. března 2017
přišlo více než sto diváků, což není
úplně špatné vzhledem k bohaté
nabídce kulturních pořadů v Kojetíně a okolí. Mnozí možná spojili
příjemnou procházku se zajímavou
podívanou. Zmiňme tedy stručně
průběh akce, aby jména účinkujících byla zviditelněna a zaznamenána pro budoucnost.
Trojka byla nejčastěji zmiňované
číslo. Pohádkové, magické a symbolické. Nejen proto sbor Prima
nota zazpíval tři písně. Stín katedrál, Leavin on a Jet Plane od
J. Denvera a Šípkovou Růženku
skupiny The Rebels. To vše v trojhlasé úpravě. Tři hudební čísla pak
následovala. Trio Radovan Mládek,
David Kirner (klarinety) a Pavlína
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Gymnázium Kojetín
představila dvojice Tereza Zakravačová a její host Dominik Juřík z TK
Gradace Kroměříž. Viděli jsme pět
standardních tanců v bezchybném
provedení.
Do konce hlavní části zbývala tři
čísla. Matyáš Křepelka se svým
humorným vystoupením naznačil,
že o legraci ani v budoucnu nemusí být nouze. Do současnosti nás
zavedla pětičlenná taneční skupina DSA, která předvedla tzv. street dance. Moderní doba – moderní
tanec. No a závěr – jak jinak – byl
opěv ve znamení čísla tři. Petr Žák
ukázal své kytarové umění na třech
rockových „peckách“.
Po krátké pauze, kterou diváci využili k občerstvení a k prohlídce výstavky výtvarných prací žáků školy,
byl promítnut studentský film s názvem Punťa. Šlo o jakýsi bonus pro

zájemce, kteří ještě nemuseli a nechtěli odejít.
Závěrem je třeba poděkovat Michalu Knoblochovi – letošnímu maturantovi, který celý program uváděl
a doplnil naše setkání o prvky improvizace. Také bez technické
podpory Nikolase Olšanského bychom celý program těžko realizovali. Snad byli všichni spokojeni
a můžeme se těšit na další zajímavá

vystoupení v oblasti tvůrčí činnosti
našich žáků při některé další příležitosti. Přikládáme několik snímků
pořízených Lukášem Galetou.
Miroslav Matějček

Základní umělecká škola Kojetín
Dechový orchestr ZUŠ
Kojetín – 1. místo v kraji
a postup mezi nejlepší
Vrcholem všech našich soutěžních
úspěchů v letošním roce je postup
Dechového orchestru ZUŠ Kojetín
do celostátního kola mezi nejlepší
orchestry základních uměleckých
škol. Vystoupení v krajském kole,
které se konalo v Zábřehu na Moravě v sobotu 1. dubna 2017, zvládli

ZUŠ Kojetín úspěšně
finišuje v soutěžích
S přibývající jarním sluníčkem přibývá na naší ZUŠce i soutěžních
úspěchů.
Dne 22. března 2017 se v Přerově uskutečnilo okresní kolo ve Hře

naši mladí muzikanti na jedničku.
A nezůstalo jen u dobrého pocitu
z předvedeného výkonu, vyhlášení
výsledků a verdikt - 1. místo s postupem do ústředního kola udělalo
všem obrovskou, nečekanou radost. Velké poděkování a gratulace
patří samozřejmě Liboru Žabenskému za jeho dlouholetou vynikající
pedagogickou práci.
Ve dnech 26. – 27. května 2017 se
Dechový orchestr rozjede hájit barvy naší školy a Kojetína do Letovic

mezi nejlepší z nejlepších.
Ať vám to, děcka, hraje, přejeme
vám hodně štěstí a panu učiteli
pevné nervy!
Vaše ZUŠka

na kytaru. Tomáš Krybus a Robin
Polišenský získali za svůj výkon
v nulté kategorii, stejně jako Tereza Čechová v VIII. kategorii, krásná
2. místa. Jakub Coufalík, soutěžící
v I. kategorii, udělal všem radost
a z okresního kola si přivezl diplom
za 1. místo.
Kytarové duo ve složení Lucie Gry-

garová a Tereza Čechová a kytarový kvartet Emma Janoušková, Sára
Štefanová, Michal Láník a Miroslav
Horňák byli oceněni druhým místem.
Ve stejný den 22. března 2017 se
konalo v Uničově krajské kolo ve
Hře na klavír, ve kterém nás reprezentovala Aneta Dostálíková, před-
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Základní umělecká škola Kojetín
vedla skvělý výkon za nějž získala
3. místo.
O týden později 28. března 2017
se v Lipníku nad Bečvou konala soutěžní přehlídka v sólovém
a komorním zpěvu Moravská brána. Do této soutěže se připravovalo
pod pedagogickým vedením Kláry
Uhlířové šest žaček pěveckého oddělení, bohužel dvě soutěžící nám
onemocněly, a tak se do Lipníka
rozjely soutěžit jen Bára Malíková
a Aneta Šubíková ve II. kategorii,
Anička Hrušáková ve III. a Veronika
Horňáková ve IV. nejvyšší kategorii.
Naše zpěvačky v konkurenci ostatních doslova zářily. Byl to nejen
krásný jarní den, ale také nadmíru

ZUŠ Kojetín součástí
ZUŠ OPEN 2017
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Co je to ZUŠ Open
Celostátní happening základních
uměleckých škol ve veřejném prostoru. Jeden ze stěžejních projektů
Nadačního fondu Magdaleny Kožené.
• Základní umělecké školy v celé
ČR představí svůj program v rámci jednoho společného dne v úterý
30. května 2017.
• Hudba, tanec, divadlo, výstavy
v podání mladých umělců v malých
i velkých městech.
• Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání.
• Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem
o umění a kultivaci nejmladší generace.
• Tento projekt nadačního fondu
Magdaleny Kožené podporují významné osobnosti a významné
instituce v oblasti umění a kultury
z celé České republiky.

úspěšný. Bára Malíková si ve své
kategorii vyzpívala stříbrné pásmo a všechna ostatní děvčata se
umístila v nejvyšším zlatém pásmu,
přitom ve III. a ve IV. kategorii naše
zpěvačky soupeřily s uchazečkami
o přijetí ke studiu na konzervatoři.
Všem úspěšným soutěžícím velmi
blahopřejeme. Za vynikající pedagogickou práci si zaslouží poděkování Jaroslav Minář, Zdeněk Vlk,
Mojmír Přikryl, Miluše Venclíková,
Klára Uhlířová a Lenka Čechová
za klavírní spolupráci při pěvecké
soutěži.
vedení ZUŠ
Záštitu nad touto akcí převzal
mimo jiné Daniel Herman, ministr
kultury ČR, Kateřina Valachová,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Jan Hančil, rektor Akademie múzických umění v Praze,
Ivo Medek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
a František Lukl, předseda Svazu
měst a obcí ČR.
ZUŠ Kojetín se stala součástí tohoto projektu a připravila na úterý
30. května 2017 celodenní program, jehož součástí budou koncerty pro základní školy i pro
širokou veřejnost. Koncert ZUŠ
na Masarykově náměstí bude ve
spolupráci s MěKS Kojetín rovněž součástí a první akcí tradičního Kojetínského hudebního
léta.

Program ZUŠ OPEN

pro širokou veřejnost
v rámci jednoho společného dne
úterý 30. května 2017
9.00 hodin
Koncert pro základní školy
na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra
10.30 hodin
Koncert pro základní školy
na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra
16.30 hodin
Koncert pro veřejnost
na Masarykově náměstí
(při nepříznivém počasí
nádvoří VIC)
Doprovodný program
pondělí 22. 5. 2017
Hudební vystoupení
na ZŠ Sv. Čecha
pondělí 29. 5. 2017
odpoledních hodinách
Zvací pochod bubeníků městem
úterý 30. 5. 2017 v 15.45 hodin
Bubenické zastaveníčko
na nádraží ČD Kojetín
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Základní umělecká škola Kojetín
Zápis
do ZUŠ Kojetín

Pro některé žáky nastal čas
rozloučit se absolventským
vystoupením se svou školou,
pro jiné, potencionální muzikanty,
kterých je v Kojetíně jistě spousta,
nastala doba přijít a stát se jedním
z nich. Právě pro tyto děti
je určena naše poslední
důležitá informace...
Z důvodu rekonstrukce
školy proběhne
v letošním roce Zápis
po telefonické domluvě
na číslech
603 535 673 581 762 093
602 585 842
Noví žáci se mohou přihlásit
na tato studijní zaměření:
klavír, elektrické klávesové
nástroje, zpěv, zobcová flétna,
příčná flétna, klarinet, lesní roh,
trubka pozoun, tuba, tenor,
bicí, kytara, elektrická kytara,
baskytara, housle, akordeon,
PS: My jsme malí muzikanti.

ZUŠKA PŘIPRAVUJE
13. 5. 2017 / 15.00 – 17.00 hodin
Vystoupení Dechového orchestru v Křenovicích
17. 5. 2017 / 8.30 hodin
Výchovné koncerty pro 1. třídy ZŠ nám. Míru (sál ZUŠ)
19. - 21. 5. 2017
Soustředění Dechového orchestru (Roštín)
19. 5. 2017 / 16.00 hodin
Vystoupení žáků ZUŠ na Školní akademii v Polkovicích
22. 5. 2017
Hudební vystoupení pro žáky ZŠ Sv. Čecha (ZŠ Sv. Čecha)
26. – 27. 5. 2017
Celostátní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ v Orchestrální hře
(Letovice)
28. 5. 2017
Vystoupení dechového orchestru
na Hanáckých slavnostech v Chropyni
29. 5. 2017
Pochod bubeníků městem
(doprovodný program k ZUŠ OPEN)
30. 5. 2017
ZUŠ OPEN
(koncerty v rámci jednoho společného dne)

DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Jarní ples 2017
V pátek 23. března 2017 se uskutečnila tradiční společenská akce pro
děti s přehlídkou některých kroužků. Postupně své sestavy předvedly
taneční zájmové kroužky - Mixík,
Vanilki, Roztleskávačky, Jumping,
Freedance. Také vystoupily holky na
módní přehlídce z kroužku Doplňkománie, kde předvedly své výrobky
(trička prostříhaná do podoby kočky,
mašle do vlasů a šálky kolem krku).
Losovali jsme vstupenky a rozdali bo-

Velikonoce v ZOO
Na velikonoční prázdniny jsme se
jeli dne 13. dubna 2017 podívat
na zvířátka do zoologické zahrady v Lešné. Nejdříve nás provedla odborná pracovnice a my jsme
se dozvěděli spoustu zajímavých
informací o opicích, tučňácích
a rejnocích. Potom jsme se procházeli společně a snažili jsme si
prohlédnout co nejvíce zvířat a také
vyzkoušet různé zábavné atrakce.
I když počasí bylo aprílové - pršelo,

hatou tombolu. V tomto roce byl zvolen králem Adam Behanec a královnou Sofie Tkáčová.
po

svítilo slunce, padaly kroupy, tak se
výlet podařil!
po
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Kojetínská písnička
Třetí ročník Kojetínské písničky se
konal dne 20. dubna 2017 a zúčastnilo se ho čtyřicet zpěváků. Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií.
Žáci 1. - 5. tříd vystoupili s lidovou
písničkou, žáci 6. - 9. tříd a tomu
odpovídající ročníky gymnázia prezentovali country píseň. Tříčlenná
porota hodnotila čistotu a jistotu
hlasu, výslovnost, intonaci a rytmus, správné užití výrazových prostředků a působivost interpretace.
Kategorie 1. - 2. třída:
1. místo Marie Matějčková - ZŠ
nám. Míru Kojetín, 2. místo Barbora
Čechová - ZŠ nám. Míru Kojetín, 3.
místo Zdeněk Kaňa - ZŠ nám. Míru
Kojetín.

Kategorie 6. - 7. třída a tomu odpovídající ročníky gymnázia:
1. místo Anna Hrušková - Gymnázium Kojetín, 2. místo Veronika Luběnková - Gymnázium Kojetín, 3.
místo Kateřina Kaňová - ZŠ nám.
Míru Kojetín.
Kategorie 8. - 9. třída a tomu odpovídající ročníky gymnázia:
1. místo Michaela Strakuláková
- ZŠ nám. Míru Kojetín, 2. místo
neuděleno, 3. místo Tomáš Krčma ZŠ nám. Míru Kojetín, Pavel Hajda
- ZŠ nám. Míru Kojetín.
Čestné uznání získaly děti z přípravné třídy ZŠ Svatopluka Čecha
Kojetín - Dominika Miková, René
Danko a Natálie Balažová, které
zazpívaly romské písničky.
-mb-

Kategorie 3. - 5. třída:
1. místo Anežka Skřipcová - ZŠ
nám. Míru Kojetín, 2. místo Aneta
Šubíková - ZŠ nám. Míru Kojetín,
3. místo Eliška Bělková - ZŠ nám.
Míru Kojetín.

Ukliďme Česko

Připravujeme v květnu a červnu 2017:
Výukové programy
* Práce s keramickou hlínou * Dopravní tematika
6. úkol Velké ceny DDM Kojetín
- Vytvořit nápis „Velká cena“
7. úkol Šťastné osmičky - Vytvořit křížovku
19. 5. 2017
Pohádkový pátek „ Hrátky s čertem“
26. 5. 2017 od 16 hodin v sokolské zahradě
Festival volnočasových aktivit
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31. 5. 2017
Ukončení zájmových kroužků DDM
2. 6. 2017 od 9 hodin na Masarykově náměstí
Den s IZS
- Statické a dynamické ukázky PČR,
HZS Olomouckého kraje, ČČK, Besip
9. 6. 2017
Dračí lodě – Velká cena
(6. - 9. třídy a tomu odpovídající ročníky gymnázia)
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Duben v knihovně
Noc s Andersenem
17. ročník (4. kojetínský) Noci
s Andersenem je za námi… Akci
k podpoře dětského čtení pořádá
Klub dětských knihoven SKIP ČR,
letošní Noc s Andersenem proběhla
v 1695 místech a naše knihovna se
také zapojila...
V pátek 7. dubna 2017 se sešly děti
1. - 4. tříd, aktivní čtenáři, aby prožily svoji kouzelnou noc v knihovně.
Během večera se četlo ze spousty
krásných dětských knih, proběhla výtvarná dílnička, hry a soutěže
s literární tematikou. Nechyběla ani
oblíbená stezka odvahy, letos nebý-

vale dlouhá – ze strašidelného sklepení až na půdu tajuplné budovy VIC.
Kojetínské děti přišel pozdravit
a podělit se se svými zážitky z četby i starosta města Jiří Šírek. Unavené děti poté nocovaly v dětském
oddělení knihovny a ráno, plné zážitků se rozcházely domů.

Jarní veršování
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen v dětském oddělení.
Velikonoce a vítání jara
Literární beseda o tradicích a zvycích, které oslavují nastávající jaro
a nejvýznamnější křesťanské svátky – Velikonoce, se uskutečnila
v Centru sociálních služeb a Domě
sv. Josefa.

Literární kavárna
s Lenkou Chalupovou

Jarní ladění
Výstavka výrobků klientů Domu sv.
Josefa s jarní a velikonoční tematikou.

Velikonoce v knihovně
Tvořivá dílnička spojená se čtením
o lidových zvycích a tradicích a veselých velikonočních příběhů byla
určena pro školní družiny a Klub
malých čtenářů z Polkovic.
Jaro s myškou Všudybylkou
Literární beseda s jarní tematikou
byla připravena pro děti z MŠ.

Ve středu 26. dubna 2017 v kavárně
VIC proběhla literární beseda spojená
s autorským čtením známé a úspěšné, současné české spisovatelky
Lenky Chalupové. V příjemném prostředí, nad šálkem kávy, jsme se zaposlouchali do poutavého vyprávění
o jejím životě a tvorbě. Lenka Chalupová (rodačka z Přerova) je autorkou
šesti knih, o které je v naší knihovně
nebývalý zájem. Napínavý děj, odehrávající se na místech, která dobře
známe – např. Přerov a Tovačov, a výborně vykreslená psychologie postav,
dělá z románů L. Chalupové knižní
bestsellery kladně hodnocené i literární kritikou. Představen byl i autorčin
nejnovější román „Ptačí žena“, který najdeme na pultech knihkupectví
na podzim letošního roku. S Lenkou
Chalupovou jsme prožili příjemný pohodový podvečer. Přejeme jí mnoho
úspěchů a inspirace do dalšího tvoření a věříme, že naše setkání nebylo
poslední.
-jl-
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Styl kavárna
Evy Mikulkové
10. května 2017 v 17.30 hodin
kavárna VIC (1. patro)
Masarykovo nám. 8
Eva Mikulková – vizážistka
a stylistka, praxe 17 let v oboru,
firemní vizážistka Max Factor.
Expres make-up a trendy v líčení
pro jaro - léto 2017.
Milé dámy, přijměte naše pozvání
na neformální setkání s kávou
a povídáním o líčení a stylu.
Můžete jen poslouchat,
ale můžete se naučit líčit
bez složitých přípravků a pomůcek.
Stačí si jen vzít s sebou
své kosmetické taštičky
a Eva Mikulková se vám bude
individuálně věnovat.
Lekce
informační výchovy
- pro žáky 1. tříd ZŠ
Vysvětlení základních pojmů
– jak vzniká kniha, kdo je
spisovatel, ilustrátor, co je
knihovna, uspořádání fondu
v knihovně vs. pořádek v domácí
knihovničce, půjčovní doba
a knihovní řád, na závěr praktická
hra na půjčování v knihovně.

Jak to bylo
v květnu 1945?
- pro žáky 5. tříd ZŠ
Literární beseda inspirovaná
knihou P. Jiráka:
„Kojetín v době protektorátu“.
Vítej Karle
- pro 3. - 4. třídy
ZŠ Sv. Čecha a ZŠ Sladovní
literární beseda
věnovaná Karlu IV.
„Kdo to napsal?“
- pro školní družiny
a Klub malých čtenářů z Polkovic
Vědomostní soutěž, poznávání
knih a jejich autorů
na základě četby.
Výtvarná dílnička
- dětské oddělení
Výroba přáníček ke Dni matek.
Více se dozvíte
na webových stránkách
MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net
– Městská knihovna MěKS Kojetín

Týden čtení
1. - 7. června 2017 - 1. třídy ZŠ
Sedmý ročník tradiční celostátní
akce v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“ .
V rámci tohoto týdne navštívíme
prvňáčky v jejich třídách a budeme
jim předčítat z knihy
M. Šinkovského:
„Lapálie v Lampálii“,
ty potom zůstanou dětem
ve škole k dalšímu
společnému čtení.
Knihy jsme získali v rámci
projektu „Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka“,
jejímž cílem je rozvoj čtenářských
návyků žáků již od prvního
ročníku školní docházky.
Do projektu přihlašuje letošní žáky
prvních tříd základních škol
veřejná knihovna ve spolupráci
se školami
v místě působnosti knihovny.
Setkání se starostou
termín bude upřesněn - radnice
V rámci Týdne čtení se uskuteční setkání dětí letošní
Noci s Andersenem se starostou
města Jiřím Šírkem
na kojetínské radnici.

Městské muzeum MěKS Kojetín
Ptačí zpěvy Ludmily
Mátlové-Uhrové
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V rámci letošních Kojetínských
hodů se chystá MěKS Kojetín vydat publikaci s názvem Ptačí zpěvy.
Jedná se o dosud nevydané dílo
kojetínské rodačky Ludmily Mátlové-Uhrové, jež vykonala ve svém
životě mnohé pro záchranu lidových zvyků, které dokumentovala
v době, kdy kvapem mizely. Mátlová byla skromná žena ze starého
selského kojetínského rodu Uhrů.
Chovala lásku ke své rodině, hanácké krajině, půdě a především
tradičnímu životu svých předků.
Po studiu na Masarykově univerzitě v Brně se věnovala pedagogické činnosti. Když byla přeložena
do Olomouce, začala se věnovat sběru lidových tanců a jiných
etnografických materiálů. V této
činnosti ji výrazně podporoval její
manžel, lingvista Antonín Mátl. Ještě za svého života vydala Ludmila
Mátlová-Uhrová několik publikací,
mezi nejvýznamnější patří Hanác-

ké tance z Tovačovska, podle kterých tančí folklórní soubory z celé
Hané dodnes a čtyřdílný cyklus Lidové tance a taneční hry z Hané.
Ke sklonku svého života se věnovala Mátlová sběru říkadel a melodií suplující ptačí zpěvy a zvuky
v lidovém podání. Jedná se o sbírku
především hlasů ptáků, které si lidé
v minulosti upravovali a přikládali
k nim texty, kdy například skřivan
volal na oráče: „ Já sem se díval, díval, jak sedlák oral, oral a na koníčky volal. Čehý, hot, vijó!“ Sběry materiálu prováděla Mátlová-Uhrová
především v Kojetíně, Uhřičicích,
Polkovicích a v Lesnici u Zábřehu.
Publikace již byla takřka připravena
k samotnému vydání, ale politická
situace v tehdejším období tomuto
dílku nepřála, mimo jiné i proto, že
se v ní vyskytuje mnoho religiózních prvků. Jak sama autorka uvádí: „Tato knížečka nechce být popisným ani speciálně dokladovým
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Městské muzeum MěKS Kojetín
materiálem pro poznávání a rozeznávání jednotlivých druhů ptáků.
Má zachytit nedávnou dobu, kdy
děti i dospělí lidé, zvláště ti, kteří
pracovali na poli, byli v úzkém styku
s přírodou a jejím děním. Ptáků na
Hané bylo mnoho a tvořili součást
života dětí i dospělých.“ V minulém
roce nám podklady pro tuto publikaci poskytla dcera autorky Hana
Antlová z Bruntálu. V současné
době toto dílko zpracováváme do
elektronické podoby, přepisujeme
noty a hodláme publikaci doplnit
o kresby výtvarnice Jiřiny Stavinohové. Součástí Ptačích zpěvů
by měl být i kompaktní disk s přepisem pásma hanáckých říkadel
a písní z přelomu padesátých
a šedesátých let v podání tehdejších žáků základní školy v Uhřičicích pod vedením ředitele Horáka.
Publikace by měla vyjít letos v rámci
Kojetínských hodů, kdy si zároveň
budeme připomínat osmdesátileté
výročí od úmrtí malířky Hané Marie
Gardavské. Tímto počinem bychom
chtěli vzdát hold ženě, která celý
svůj život zasvětila sběru a znovuoživení hanáckého folklóru. Ženě,
jež nikdy nezanevřela na svůj rodný
Kojetín i přes veškeré ústrky, které
se děli v minulém režimu nejen jí,
ale i celé její rodině. Doufáme, že
tato publikace se stane jak pedagogickou pomůckou, tak i sondou do
nedávné minulosti našich předků
a poslouží nejen zájemcům o folklór, ale i široké veřejnosti.
-miza-
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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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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

KOJETÍNSKÉ
HUDEBNÍ LÉTO 2017

První koncert
nové hardcore kapely

Wolf Pain
z Kojetína

3. červen 2017
18.00 – 22.00 hodin
Rocková pivnice KRISTÝNKA
Společně vystoupí ještě tyto dvě skvělé kapelky:
Szkrat (rap-rock Zlín)
http://bandzone.cz/szkrat
DayOFF (grunge-rock Kroměříž)
http://bandzone.cz/dayoff
vstup: 50 Kč
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Tvoření jarního kuřátka
Pro tentokrát jsme si připravili pro
seniory jednoduchý návod k vytvoření jarní výzdoby spojené s Velikonocemi, a tím byl závěs na dveře
v podobě kuřátka. Základem nám
posloužilo kolečko ze dřeva natřené žlutou barvou. Jako první udělali senioři kuřátku obličej, přidělali
nožky a po té nazdobili stužku kraslicemi, peříčky a kytičkami. Takhle
nazdobenou stužku připevnili ke
kuřátku tak, aby visela. Na závěr
zbylo jen připevnit ouško na zavěšení. Každé vytvořené kuřátko bylo

Poslední hodina letního
semestru VU3V
Poslední vyučovací hodina letního
semestru 2016/2017 VU3V proběhla s našimi studenty z KS CSS Kojetín 12. dubna 2017 a nesla se ve
slavnostním duchu. I pro tentokrát
si studenti připravili milé překvapení
- každý student měl svoji karnevalovou masku. Všichni přítomní tak
s vtipem a veselou náladou ukončili poslední hodinu přednášky s
názvem „Dějiny oděvní kultury II“.
Ke splnění řádných podmínek a zakončení semestru už zbývá všem

Vítání jara - Velikonoce
V očekávání Velikonoc jsme se
v pondělí 10. dubna 2017 společně s našimi seniory setkali v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky
s pracovnicemi Městské knihovny
MěKS Kojetín, které přišly čtenáře
potěšit úryvky z knih inspirované
Velikonocemi, masopustem a jinými tradicemi připomínajícími jaro.
Knihovnice si pro naše seniory připravily např. pohádku Král hadů,
podrobný výklad
velikonočních

jiné, některé ladilo do červena, jiné
do růžova, a tak vznikl každému
originální vlastnoručně vyrobený
kousek, který teď dělá seniorům radost. Vystřihování či zdobení kraslic
je pro trénink jemné motoriky jako
šité na míru. Po tomto výtvarném

odpoledni všichni odcházeli domů
spokojení a s úsměvem na tváři.
Věříme, že snahu svých rodičů,
dědečků a babiček ocenili všichni
jejich rodinní příslušníci a koledníci,
kteří je během Velikonoc navštívili.
Ž. H.

studentům vypracovat závěrečný
test, mít hotových všech šest dílčích (průběžných) testů a dostatečný počet navštívených přednášek.
Společný závěrečný seminář k oficiálnímu ukončení semestru se uskuteční dne 29. května 2017 v Hodoníně. Pro další kurz/semestr, který

začne 27. září 2017, si studenti vybrali navazující téma „Dějiny oděvní
kultury III“. V další řadě oblíbených
přednášek o historii odívání se
dostaneme na začátek 20. století
a do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické
revoluce.
Ž. H.

symbolů, pořekadla a velikonoční
říkadla. Mezi všemi přítomnými zavládla příjemná nálada, kterou podpořilo přicházející jaro, teplé počasí

a i vzpomínky na tradice. Těšíme
se na další literární setkání, o které
přítomní senioři opět projevili zájem.
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 KVĚTEN 2017 PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Pátek 12. 5. 2017 od 10.00 hodin
DEN MATEK
Zveme vás na posezení k oslavě svátku matek,
babiček, prababiček, tetiček.
Těšit se můžete na vystoupení dětí z MŠ,
ale i dobré pohoštění
Úterý 23. 5. 2017 od 10.00 hodin
POSTAVIČKY Z PAPÍROVÉHO PROUTÍ
Učíme se plést postavičky z papírového proutí
různými způsoby a různé vizáže.

Čtvrtek 25. 5. 2017 od 9.00 hod.
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele
i dobrodince. V případě zájmu je možná doprava
charitním automobilem.
Každé úterý a pátek od 9 do 10 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
v tělocvičně v Domě sv. Josefa
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Denně v době od 7.30 do 14.30 hodin
Možnost i cvičení na rotopedech

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové došli
u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme,
nevzniklo z ničeho viditelného.“ Židům 11,1-3

Program svátečních bohoslužeb v květnu 2017 (v čase „máje“)
4. 5. 2017 Čtvrtek
1. májová pobožnost
od 16.00 hodin na faře

21. 5. 2017 Neděle – 5. po Velikonocích (Rogate):
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)

7. 5. 2017 Neděle – 3. po Velikonocích (Jubilate):
vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)

25. 5. 2017 Čtvrtek
4. májová pobožnost
od 16.00 hodin na faře

11. 5. 2017 Čtvrtek
2. májová pobožnost
od 16.00 hodin na faře

28. 5. 2017 Neděle – 6. po Velikonocích (Exaudi):
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)

14. 5. 2017 Neděle – 4. po Velikonocích (Cantate):
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)
18. 5. 2017 Čtvrtek
3. májová pobožnost
od 16.00 hodin na faře
20. 5. 2017 Sobota
zahájení lázeňské sezóny v lázních Skalka:
žehnání pramenům
- ekumenická slavnost od 13.00 hodin
otevřen lázeňský areál; jarmark, stánky, občerstvení,
muzika; slavnost začíná ve 14.00 hodin
(lázeňský park „u Pramenů“)
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 (mod-
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1. 6. 2017 Čtvrtek
„Nanebevstoupení (Oslavení) Páně“:
sváteční pobožnost
od 16.00 hodin na faře
4. 6. 2017 Neděle – Boží hod Svatodušní (Letnice):
slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)
„Bůh ať je požehnán – mou prosbu neodmítl,
svou lásku mi neodňal!“ Žalm 66,20

litebny). 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. stře-

da v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na faře v kanceláři
(zpravidla poslední čtvrtek v měsíci
promítání v modlitebně). Neděle:
Bohoslužby ve sboru (1. neděle
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Církev Československá husitská
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.

Vzpomínka na bratra faráře Dobromila Malého
V ranních hodinách 2. května 2017 to bude 10 let od chvíle,
kdy se tiše zastavilo dobré srdce vzácného člověka,

bratra faráře Dobromila Malého
Většinu svého života zasvětil službě lidem a Kristu v Církvi
československé husitské v Kojetíně, kde na něj mnozí dodnes
s vděčností a láskou vzpomínají jako na svého dobrého pastýře,
ale i oblíbeného učitele, lektora, přítele a především laskavého
člověka, který rozdával lásku, naději a optimismus čerpaný z každodenního života
s Hospodinem. Děkuji spolu s nimi Pánu Bohu za jeho život a za vše dobré.
Kdo jste bratra Dobromila znali, pomodlete se, prosím, žalm,
který byl mottem Dobromilova života:
Žalm 131: „Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled.
Neženu se za velkými věcmi, za tím, co mi nepřísluší.
Ano, uklidnil jsem se, utišil svou duši. Tak jako se ukonejší dítě u své matky,
tak se ve mně ukonejšila má duše. Izraeli, očekávej Hospodina, nyní i navěky. Amen.“
Jménem jeho rodiny i rodiny církve vděčně vzpomíná vnuk Jan Kohout, vikář Kolínský, farář Nymburský.

Ze sportu - Kanoistika Kojetín
Mistrovství ČR
Tradiční Mistrovství České republiky na dlouhých tratích zavítalo
tentokrát do Ústí nad Labem. Zde
závodilo 41 oddílů se 642 závodníky. Z Kojetína vyrazilo 21 závodníků a čtyři trenéři. Počasí bylo velmi
proměnlivé, chvíli sněžilo, pršelo, padaly kroupy, foukal ostrý vítr
a myslím si, že možná na pět
sekund vysvitlo slunce. I přes tyto
obtíže kojetínští závodníci vybojovali deset zlatých, pět stříbrných
a tři bronzové medaile.
Kojetínští borci se na tento závod
připravovali od 1. února 2017. Trénovali jedenkrát až třikrát denně.
Starší závodníci stihli natrénovat
okolo 700 km na vodě a 200 km na
suchu a naši malí benjamínci 450 km
a naběhali 100 km.
Největším překvapením byl závod žáků, kde kojetínský Miroslav
Kapoun obsadil 1. místo. Byla to
krásná ukázka pevné vůle a vytrvalosti. Mira od začátku vedl závod,
avšak kvůli malé potyčce v obrátce se propadl na 4. místo a nabral
100m ztrátu na špičku závodu. Mira

to nevzdal a závod vyhrál, i když
ho to stálo “obrácený žaludek“.
A jako důkaz špatného počasí použiji Antonína Hrabala, kterému do lodi
nateklo tolik vody, že ji utopil. Toto
byla jen malá ukázka, jak jsou dlouhé tratě tvrdé závody a bojuje se do
posledních setin a centimetrů. Oproti
sprintu, kde si každý jede ve své dráze, je to celkem kontaktní závod, tím
nemyslím, že by tekla krev, ale pár
děr v lodích a nespočet okoupaných
závodníku se našlo.
Myslím si, že město Kojetín a jeho
občané by měli být hrdí na naše zá-

vodníky, protože málokterý kojetínský klub je tak úspěšný a respektovaný, jako ten náš, ba dokonce nejlepší
na Moravě a jeden z nejlepších v ČR.
Reprezentační trenér Pavel Hottmar,
mimo naše tři reprezentanty, si začal
vyhlížet dalších pár dětí, která by si
později vzal pod svá křídla.
Další závody nás čekají za čtrnáct dní
v Olympijském centru Račice, kde
naši kanoisti a kajakáři budou závodit
na 2000 m, 1000 m, 500 m a 200 m.
I když by si přáli chvíli volna, tak hned
zítra budou trénovat na 120 %.
Kanoistika Kojetín
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Závody v Ostrožské
Nové Vsi – zahájení
seriálu Velkomoravské
ligy
Jak již bývá dobrým zvykem, zahájení závodní sezóny připadá
na „Novoveský přespolák“, kde
si naše mládež porovná síly se
svými soukmenovci z Přerova,
Olomouce,
Litovle,
Ostrožské
Nové Vsi a Hranic na závodních
tratích dva a čtyři kilometry (samozřejmě podle svých kategorií)
a následně v odpoledních hodinách
„provětrá faldy“ v běžeckých závodech. Letošní ročník byl v mnohém
výjimečný, ať už tím, že se jednalo
o čtyřicátý ročník, nebo datem, na
které tato sportovní akce připadla
– 1. duben (APRÍL). Ale vezměme
to pěkně po pořádku…
Sobota ráno, počasí jako když vymaluje, sluníčko, teplo, co si víc
přát. Jednotlivé skupiny naší drobotiny (starší prominou) se „naloďují“ do jednotlivých automobilů
a postupně vyráží směr Ostrožská
Nová Ves. Již během jízdy je vidět,
že v každém autě se stále dokola
řeší taktika, jak jinak si vysvětlit ten
podivný styl jízdy. Vezměme Aleše,
ten dozajista zdůrazňoval rychlost
a tempo, nebylo možné ho dohonit,
natož předjet. Hasťa a Svaťa zase
probírali nájezdy k bójkám a jejich
objíždění, proč by jinak kroužili na
kruháčích, odbočovali tam, kde neměli... Jsou prostě obětaví a srdcaři
k tomu.
Jsme na místě, nastává běžný „šrumec“ kolem přívěsů a lodí, odpojit, vybalit, vyložit, v řeči drobotiny
(Hašlerka, Havlíček, Toník …) rychle zmizet a vymýšlet ptákoviny (šplh
po kovové pyramidě, setřásání jeden druhého a podobně). Ostatní
mezitím rekognoskují terén a obhlížejí konkurenci, chystají se k rozjetí a vyčkávají příchodu hlavního
trenéra s nezbytnými informacemi
o průběhu závodů.
Přestože, je krásné počasí, začíná
pofukovat vlahý jarní větřík a některé jeho poryvy nabývají na síle, právě proto se rozhodčí rozhodli zbytečně neprotahovat přípravy a posunují start na dřívější dobu. Jako
první vstupují do jámy lvové Kačka
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Bartáková, Leona Hejcmanová,
Julča Hastíková, Klára Zendulková
a s nimi nespočet konkurentek.
Hladina jezera je najednou plná závodníků a závodnic, holky na start,
kluci se chystají, jedou nějakou tu
minutu po děvčatech. Nezbytné seřazení, kontrola a ready, set, go…
voda vaří, holky to pěkně rozmotaly. Je vidět i zkušenost našich koček, nenechat nic náhodě, napálit
to od začátku a urvat si náskok,
přesně to se děje. Kačka vepředu, zleva Lea, zprava Klára a vedle ještě holčina z Přerova. Julča
si nevede také vůbec zle, je sice
v chumlu zbylých lodí, ale jede.
Tato čtveřice si už na dvoustovce
utrhla malý odstup a je jasné, že boj
o medaile zůstane v tomto čtyřlístku. Cíl je ještě daleko, ale krásně
se na to dívá, první tři lodě Kojetín.
Holky hrabou a ze břehu je podporuje zbytek oddílové bandy, trenéři,
rodiče. Představte si, že i při závodě trenéři nezapomínají zkoušet
holky z anatomie, to je samé „Kačko, levá ruka!“, „Kláro, záda!“, „Leono, hlavu nahoru!“, není to úžasné?
Trocha „vzrůša“ na otočce, kde se
rovná další závod - benjamínci kluci
– a do toho se děvčata otáčejí, těsně
před nimi. Krásně to vystihla Kačka
svým výkřikem při nájezdu „Bacha,
jedu!“, kavalíři čekají a nechají holky otočit. Pravý masakr nastává při
dojezdu dívek do cíle, holky zprava
finišují a kluci zleva vyrážejí, něco
na způsob kolbiště, trefíš se do mezery, dojedeš a vyhraješ, netrefíš
se, bude „koupačka“. Vše dopadlo
na výtečnou, aspoň pro nás, cílem projíždí na prvním místě Kačka, druhá Klára, třetí Leona, Julča
s odstupem devátá, ale ve své kategorii druhá. Takže hurá. Začátek
jako hrom.
Ale to už máme na vodě daleko početnější skupinu závodníků,
benjamínky – Tomáš a Pavel Kapounovi, Marťa Chovanec, Tonda
Prokeš, Tomáš Havlíček a Ondra
Hirsch (dvě Ačka a čtyři Céčka).
I zde jsou očekávání veliká, co si budeme nalhávat, počítáme se zlatem
v obou kategoriích. Možná tomu
začátek trochu nenasvědčoval, Pavel i Ondra trochu zaspali na startu, možná za to může i vítr, který
už „statečně“ pofukuje a vlny jsou

jako na moři. Ovšem Tom Kapoun
vystřelil jako raketa a okupuje čelní
pozice, zbylá trojka Martin, Tonda
a Tomáš se drží zhruba v polovině
pole závodníků, pěkně seřazeni za
sebou. Klobouk dolů, všichni makají na sto procent, je vidět, že najeté
maďarské kilometry dělají své. Cíl!
Jak myslíte, že to dopadlo? No jistě! Ondra zlato, Pavel stříbro a naše
Céčka se seřadila následovně, Tom
zlato, Marťa stříbro, Tonda bronz
a Tomáš pátý, tu pověstnou bramboru mu vyfoukl Ondra Zahradníček
z Přerova, ale i přesto velmi dobrý
výsledek.
Kajaky mají teď chvilku padla, na
řadu přicházejí kánoe, holky, kluci, dorosti, muži, prostě všechno
najednou na vodu a v 10.30 hodin
start závodu na 4 km. I tady máme
svá želízka v ohni, Eliška Jurečková, Jirka Minařík, Tonda Hrabal
a Lukáš Kozubík, ale tady je konkurence opravdu veliká, hlavně
kluci by mohli povídat, jména jako
Janík, či Zalubil dovedou pěkně postrašit. Ale kdopak by se vlka bál,
vždyť jsme na vodě. Směle do toho!
Mládež nástup na břeh, připravit už
tak dost namáhané hlasivky a jedem. Délka tratě 4 km je už sama
o sobě pro mnohé strašák, ale tady
se nehraje na city, tady se závodí,
a bylo to vidět. Eliška se konečně
„hecla“ a tentokrát ona ukazuje
soupeřkám záda (dokonce se zvažuje i nákup dresu s nějakou obrázkovou koláží, aby soupeřky měly co
prohlížet). Zalubila tentokrát nehoní pouze Janík a Hrabal, ale zdatně sekunduje i Jirka Minařík. Je to
k nevíře, ale náš „Bivoj“ zapíná své
turbo a posunuje se i přes Tondu.
Takže v juniorech zlato Jirka Zalubil, stříbro Jirka Minařík a bronz
Tonda Hrabal. Je to od našich kluků
pěkné, že se domluvili a v domácím
prostředí nechali zlato domácím,
nemusíme brát všechno, že? Ale to
už je u břehu neskutečná zvuková
mela, toho řevu, jekotu, pištění... co
se děje? Běžíme se podívat a už
jsme doma, Elda dojíždí jako zlatá,
kroutí hlavou, nevěří, ale je to tak.
Tolik radosti, Jitka (maminka) běží
k dceři, vodu do půl pasu, oči zalité slzami, prostě Hollywood hadra.
Ale to opravdové drama si prožíval
náš Luke, ten bojoval jako gladiátor,
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nejen s tratí, ale i s počasím. První
otočka a silný vítr Lukina odfoukl
až kdesi dozadu, najíždí neskutečnou porci metrů navíc (vypadalo to,
jako by dostal trestná kola za netrefený terč), druhá otočka a tady si
vítr opět dělá s Lukášem, co chce;
tentokrát ho vyhodil téměř na břeh,
ale ani tyto podpásovky Lukáše neodradily a srdnatě se prokousal až
do cíle. Kdyby se dnes na jezeře
plachtilo, má dozajista zlato!
V mezidobí tohoto závodu se připravuje zbytek našeho družstva
– Ondra Zendulka, Mira Kapoun,
Kuba Hejcman, Makyna Úlehlová,
Peťa Jurečková na svou čtyřkilometrovou porci. Je pěkné, jak se
o sebe starají, povzbuzují se. Celkem nezvyklou taktiku, jak se zbavit
soupeřů, zvolila Peťa, vytasila se
s obrovskou taškou plnou bonbónů,
zákusků a obíhá všechny v areálu
za příslib přepuštění výhodnější
pozice, případně místa na stupních
vítězů, nabízí laskominy, selfíčka
a přitom pořád dokola vykřikuje „třináct“ (jinak vše nejlepší). Uvidíme,
jestli to zabralo.
Takže poslední, možná jeden
z nejpočetněji obsazených závodů se chytá ke startu, všichni pěkně pospolu, bok po boku. Někdo
měl ty boky širší a tak se nedaří
odstartovat na poprvé. Jak hlásil
startér: “Čím starší, tím větší balvan.“ Pěkné, výstižné. Na podruhé

se to už povedlo. Tak jak ti naši?
Pěkně se to roztrhalo už po startu, nebudu brát ohled na muže,
ale náš Kuba jede společně s Ondrou, zezadu se je stačí docvaknout Mirek, potom mezera a odstup
od ostatních. U holek je tomu podobně, trhla se Gabriela Hermély
z Přerova, za ní osamocena Makyna, jedoucí si své tempo a za ní kousek dál svádí svůj boj Kika Zvěřová
s Peťou Jurečkovou. V polovině trati
jedou holky stejně, kluci se míchají,
odskakuje Kuba a spolu jedou Ondra a Mirek. Pěkný závod, je vidět,
jak jednotlivý zavodníci vyzráli, k vidění jsou krásné souboje. Napros-

to neskutečný byl finiš zmiňované
Gabriely, ta se do toho tak opřela,
že cílem doslova proletěla. Makyna
si to poctivě odmakala a svou kategorii ovládla, Peťa Kiku nezdolala
a brala třetí místo. Kluci to ještě
zdramatizovali, Kuba, coby dorostenec nestačil pouze na Jana Macháčka z Přerova a bral stříbro. Mirovi se podařilo odskočit Ondrovi,
takže Ondra v dorostencích bronz
a Mirek co by žák zlato.
Suma sumárum, vynikající úspěch
Kojetínské kanoistiky a skvělé nakročení do začínající závodní sezóny. Ještě jednou všem poctivé hurá!
Martin
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Fotbal v dubnu byl
jako aprílové počasí
V dubnu se měly rozběhnout zápasy všech věkových kategorií.
Ochlazení po Velikonocích však
způsobilo odložení utkání těch nejmenších – přípravek, která se budou hrát ve středečních termínech
10. a 17. května 2017.
Muži A – krajský přebor – 15. místo – 13 bodů
V zápase ve Velkých Losinách
scházelo málo k vyrovnání a těsně prohráli 3:4. Veledůležitý zápas
doma s předposledními Určicemi
s řadou neproměněných šancí skončil 0:1. Další zápas venku
v Medlově po vyrovnaném výkonu byl 0:2. Následující dva zápasy
muži dotáhli do remizového konce
- doma Kojetín:Lutín 0:0 a venku
s Kralicemi 1:1. Při remíze se kopa-

ly penalty o rozhodující bod. V obou
zápasech měli soupeři více štěstí
a získali bodík navíc. Je to škoda.
Utkání byla pro diváky zajímavá
a chyběla jen ta finální dobrá koncovka. Tím se zmenšuje naděje na
případnou záchranu, ale do konce
zbývá sedm zápasů.
Muži B Kovalovice – 1.B třída
skupina A – 10. místo – 25 bodů
Jsou na tom po pěti jarních zápasech o něco lépe. Ale po sérii čtyř
porážek a jen jednoho vítězství
(doma s vedoucím Dubem nad Moravou 2:0) se přiblížili k pásmu sestupu a měli by zabojovat. Bohužel
fatální porážky doma s Viktorií Přerov 1:6 a venku v Horní Moštěnici
1:5 byly odrazem potíží se sestavou týmu, zejména na postu brankaře. Poslední dva zápasy, zmiňovaný s Dubem a následný na hřišti
druhých Němčic, kde byla těsná
prohra 1:2, naznačují tendenci ke
zlepšeným výkonům.

Muži B – Kovalovice po vítězném zápase doma
s Dubem nad Moravou 2:0 - horní řada zleva: trenér
Miroslav Polách, Zdeněk Zezula, Martin Šafránek, Ondřej Janováč, Michal Bělaška, Tomáš Jarmer, Tomáš
Kantor, člen výboru - Jindřich Vojáček; dolní řada zleva: Petr Ošťádal, Martin Langr, Dušan Židlík, Milan Mareček, Jakub Krčmař, vedoucí mužstva Pavel Kusák;
vpředu: brankář David Koláček.

Mladší přípravka A po utkání v Křenovicích a výhře
13:4 - vpředu zleva: Jan Matějka, Yari Hossain; střední
řada (počínaje 1): David Koutný, brankář Patrik Sedlák,
David Štábl, Filip Kettner, Vojtěch Maga, Jakub Hrabčík; zadní řada trenér Radek Tomšic, Vojtěch Hrdlička,
trenér Roman Matějka.

30

Starší žáci U 15 – okresní přebor
– 2. místo – 25 bodů
Na jaře si počínají suverénně
a své soupeře „vyprovodili“ s nulou
v Soběchlebech 8:0 a v Opatovicích 6:0, ale na vedoucí Tovačov
ztrácí pět bodů.
Mladší žáci U 13 – okresní přebor
- 1. místo – 31 bodů
také mají výborné výsledky. V poněkud oslabené velikonoční sestavě porazili přesvědčivě doma Horní
Moštěnici 15:1. Venku pak v Beňově po poločase 1:1 vyhráli 4:2 zásluhou střelce Jana Válka, který dal
v obou zápasech patnáct branek.
Mladší přípravka A ročník 2008
odehrála zápas v Křenovicích. Ve
větrném počasí porazila domácí
13:4. Ostatní přípravky měly zápasy kvůli zimě odložené.
Doufejme, že se konečně dočkáme
jarního počasí a zlepšených výkonů
zejména týmu mužů A i B.
Jaroslav Bělka

Starší žáci U 15 v Opatovicích vyhráli 6:0 - horní řada
zleva: Tomáš Ptáček, Jakub Bureš, Jakub Smolík, Pavel Čtvrtníček, Vojtěch Ošťádal, Tomáš Macek; dolní
řada zleva: Tomáš Krčma, Jan Šmída, Jirka Nguyen Ba
Tiep, brankář Tomáš Krčmař, Pavel Hajda, Jan Dočkal.
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice
Mladší žáci U 13 doma porazili Horní Moštěnici 15:1
- Lukáš Jura, Jan Válek, Ondřej Jura, Adam Svačina,
Matěj Otáhal, Martin Ligač, Ondřej Tichý; dole brankář
Adam Toráč.

Kdy a kam na fotbal v květnu 2017
Muži A – krajský přebor
So 6. 5. 2017 - 16:30 Želátovice – Kojetín
So 13. 5. 2017 - 16:30 Kojetín – Zábřeh n. M.
So 20. 5. 2017 - 17:00 Šternberk - Kojetín
So 27. 5. 2017 - 17:00 Kojetín – Rapotín
Muži B Kovalovice – 1B třída skupina A
So 6. 5. 2017 - 16:30 Klenovice – Kojetín B
Ne 14. 5. 2017 - 16:30 Kojetín B – Želátovice B.
Ne 21. 5. 2017 - 10:00 Ústí B – Kojetín B
Ne 28. 5. 2017 - 17:00 Kojetín B – Újezdec
U 15 starší žáci – okresní přebor
So 6. 5. 2017 - 14:00 Horní Moštěnice – Kojetín
Ne 14. 5. 2017 - 16:30 Kojetín – Beňov
So 20. 5. 2017 - 16:00 Tovačov – Kojetín
Ne 28. 5. 2017 - 17:00 Kojetín – Brodek u Přerova

U 13 mladší žáci – okresní přebor
So 6. 5. 2017 - 10:00 Kojetín – Tovačov
Ne 14. 5. 2017 - 14:00 Lobodice – Kojetín
So 20. 5. 2017 - 10:00 Kojetín – Radslavice
Ne 28. 5. 2017 - 14:30 Křenovice – Kojetín
Starší přípravka – okresní přebor skupina B
Ne 7. 5. 2017 - 10:00 Tovačov - Kojetín
So 13. 5. 2017 - 10:00 Kojetín – Horní Moštěnice
St 17. 5. 2017 - 17:00 Kojetín – Čekyně
So 20. 5. 2017 - 12:00 Kojetín - Troubky
So 27. 5. 2017 - 16:00 Křenovice - Kojetín
Mladší přípravka A –okresní přebor skupina B
So 6. 5. 2017 - 09:00 Kojetín A - Čekyně
St 10. 5. 2017 - 17:30 Kojetín A – Újezdec A
So 13. 5. 2017 - 10:30 Viktorie Přerov C – Kojetín A
So 20. 5. 2017 - 09:00 KMK Přerov – Kojetín A
So 27. 5. 2017 - 09:00 Kojetín A – Beňov
mladší přípravka B –okresní přebor skupina C
So 6. 5. 2017 - 11:00 Kojetín B – Troubky
St 10. 5. 2017 - 17:30 Kojetín B – Újezdec C
So 13. 5. 2017 - 09:00 Viktorie Přerov A - Kojetín B
So 20. 5. 2017 - 09:00 Viktorie Přerov B – Kojetín B
So 27. 5. 2017 - 11:00 Kojetín B – SK Hranice B

Ze sportu – Stolní tenis Kojetín
V sobotu 8. dubna 2017 odehráli stolní tenisté Sokola Kojetín již
21. ročník oddílového turnaje
a neoficiálního mistrovství Kojetína
- Memoriálu Rudolfa Silnouška.
Letos se sešla i přes silnou marodku a pracovní vytížení téměř
rekordní účast osmnácti hráčů členů oddílu. I když na vítězství
si jich mohlo dělat zálusk jen pár,
nažhaveni udělat nějaký dobrý výsledek byli všichni. Po skupinách
postoupili, až na Miroslava Svobodníka, očekávaní čtvrtfinalisté.
Hendikepovaný Tomáš Zítka moc
nevzdoroval Jakubu Odehnalovi
(3:1), Vlastimil Orság si poradil
s přehledem s Martinem Pištělákem (3:0), Lukáš Prokeš si pohrál
s M. Svobodníkem (3:0), ale Bohdan Malý překvapivě sestřelil papírovou jedničku oddílu Matulu (3:1).
V semifinále si poradil Bohdan
Malý s Vlastimilem Orságem 3:1
a Lukáš Prokeš, po počátečních
problémech, porazil Bohdana Ma-

lého 3:0. V souboji poražených
si třetí místo zajistil Vlastimil Orság (3:0) a ve finále první místo
Jakub Odehnal po výhře nad Lukášem Prokešem 3:1. Útěchu vyhrál Peter Dujava. Oddíl stolního

tenisu děkuje sponzorům turnaje,
zejména Městu Kojetín a věří, že
následující sportovní sezonu oddíl započne se stejným nadšením
a elánem, jako letošní oddílový
turnaj.
Jakub Odehnal
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Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2017
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín z. s. www.2017.taborvrazne.cz
30. 6. - 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

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

Slavnostní předání nového vybavení pro HZS PS Kojetín
Dne 7. března 2017 proběhlo na požární stanici Kojetín slavnostní předání statické měřící stolice Dräger
Testor 2100 ke kontrole dýchacích
přístrojů, na který Město Kojetín přispělo částku 50.000 Kč.
Slavnostního předání se zúčastnili,
za Město Kojetín Jiří Šírek – starosta města a Miloslav Oulehla
– místostarosta. Za HZS Olomouckého kraje – plk. Karel Kolářík – ředitel HZS OLK, plk. Petr Ošlejšek
– náměstek IZS a OŘ, plk. Miroslav
Čoček – ředitel ÚO Přerov, ppor. Miroslav Charvát – velitel PS Kojetín.
Statická měřící stolice Dräger Testor 2100 je poslední článek ve výbavě chemické dílny na požární stanici Kojetín. Bude sloužit ke kontrole
dýchacích přístrojů po použití jak
pro příslušníky PS Kojetín, tak i pro
jednotky Sboru dobrovolných hasičů okresu (dále jen JSDHO), které
mají ve výbavě dýchací techniku
a to: JSDHO Kojetín, JSDHO Křenovice, JSDHO Měrovice nad Ha-
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nou a JSDHO Němčice nad Hanou.
Statická měřící stolice Dräger Testor 2100 může provádět testování:
• celoobličejové masky,
• plicní automatické ventily,
• redukčního ventilu (středotlaká
funkce),
• dýchacího přístroje se stlačeným
vzduchem,
• chemického ochranného obleku.
Doposud se kontroly izolačních
dýchacích přístrojů u všech jednotek prováděla na centrální požární stanici v Přerově, což bylo
zdlouhavé a náročné na logistiku.
Kontroly přímo na požární stanici
v Kojetíně dovoluje zajistit lepší akceschopnost jednotky a možnost
použití dýchací techniky opakovaně
i v rámci jednoho zásahu.
Dne 8. března 2017 proběhlo ve firmě TECHNIS s. r. o. Kojetín předání SCENE LIGHT- New-Streamlight
nabíjecí osvětlovací LED těleso,
které bude sloužit k osvětlení místa
zásahu. Toto osvětlovací LED těle-

so zakoupila firma TECHNIS s. r. o.
v částce 28.617 Kč bez DPH.
Osvětlovací LED těleso předal prokurista společnosti Vlastimil Psotka
veliteli PS Kojetín ppor. Miroslavu
Charvátovi. Scene Light Streamlight je přenosné nabíjecí osvětlovací těleso s integrovaným teleskopickým stativem 1,8 m. Maximální světelný výkon je 5 300 lm. Je ideální
pro hasičské složky a záchranné
týmy. Tělo osvětlovacího tělesa je
vyrobeno z odolného termoplastu
XENOY, který zaručuje maximální
mechanickou odolnost a odolnost
vůči vodě. Díky těmto parametrům
je předurčen pro práci v místech
s náročnými pracovními podmínkami, do drsných venkovních prostor a všude tam, kde potřebujete
maximálně výkonný a jednoduše
přenosný zdroj světla. Pro jednotku
znamená úsporu času a dovoluje
provést rychlejší a profesionálnější
zásah za snížené viditelnosti.
ppor. Miroslav Charvát
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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

Vzpomínky
Už jen kytičky květů na hrob Ti můžeme dát, zapálit svíci a tiše vzpomínat.
Dne 3. května 2017 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka

pana Vladimíra Svízely
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou

Dne 15. května 2017 to bude 22 let, co zemřel

pan Karel Večerka
a 25. srpna 2017 by se dožil 74 let.
Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou

Tak krátko jsem šel s vámi.
Hle, tu se cesta dělí - a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli... (J. Wolker)
Dne 5. května 2017 uplynulo šest let od úmrtí

pana Jaroslava Kratochvíla
Vzpomínají rodiče, dcery Tereza a Karolína a sestry s rodinami.
„Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled.
Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše.
Jako nakojené dítě u své matky, jako nakojené dítě je ve mně má duše.
Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.“ Žalm 131
Druhého máje to bude již deset let, co Pán života a smrti dal svému věrnému služebníku

ThMgr. Dobromilu Malému, faráři v Kojetíně
uzavřít pozemskou kapitolu jeho života.
Cesta však neskončila. Věříme, že jeho příběh pokračuje kapitolou novou, plnou Dobra, Pravdy a Krásy.
S vděčností vzpomínáme na etapy, kdy jsme mohli jít společně, a prosíme všechny,
kdo bratra Dobromila znali o tichou vzpomínku a modlitbu.
Vděčně vzpomíná jeho rodina i rodina církve.
„Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá.
Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu.“
Římanům 14,7-8
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Vítání občánků
V sobotu 22. dubna 2017 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Petr Műck

Ludmila Kapounová

Matěj Ošťádal

Alena Smutková
Blahopřejeme!

Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Prošli jste rozkvetlou loukou mládí, po cestě utrhli kytičku pro vzpomínky,
na lidské jaro, jež nikdo nenahradí, na první polibek, na prstýnky,
na modrou oblohu i černé krupobití, na slzy deště i zvonivý smích.
V životě slunce vždy zlatě nesvítí, však nežít rád - přec by byl hřích.
Dne 15. dubna 2017 oslavili svou zlatou svatbu manželé

Miroslava a Alois Hromadovi
Do dalších let společného života přejeme především pevné zdraví, štěstí,
životní optimismus a spoustu radosti v kruhu svých blízkých.
Ze srdce - dcery Magdaléna a Olga s rodinami.

Dne 31. května 2017 oslaví své krásné 70. narozeniny

pan Vojtěch Šestořád z Uhřičic
Hodně štěstí a zdraví přejí
synové Aleš s rodinou, Karel s rodinou, syn Adam a Petra Dočkalová.
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