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Léto ve znamení oprav a investic

foto: Jana Večeřová

Že léto nebylo jen o dovolených, koupání a sluníčku, po-
tvrzují přiložené fotografie. Z řady oprav a investic vy-
bírám opravy chodníků na náměstí Dr. E. Beneše, kte-
ré navázaly na opravu na náměstí Míru a byly spojeny 
s položením optického kabelu. Na fotografii je dokon-
čená akce včetně prostoru před domem Juřenových, 
o který se vzorně starají.
Probíhá také rekonstrukce Základní umělecké školy 
v Hanusíkově ulici. Jde o totální zásah do budovy, která 
bude v modernější a rozšířenější podobě sloužit dětem 
v rámci hudební výuky této školy. Na opravu přispěl Olo-
moucký kraj částkou šest milionů korun.
Dlouho očekávaná revitalizace kojetínského hřbitova 

začala. Probíhají práce na úpravách zeleně, opravě ko-
munikací, opravě zídky apod. Do jeho prostoru budou 
instalovány také renovované reliéfy Křížové cesty, je-
jichž oprava probíhá v restaurátorské dílně. Děkujeme 
za pochopení návštěvníkům hřbitova při realizaci prací, 
myslíme, že výsledek bude stát za to a nahradí toto kom-
plikovanější období.
Za pár dní začne rekonstrukce Mlýnské ulice, jejíž pro-
jektová příprava trvala delší dobu, mimo jiné i v souvis-
losti s budováním kanálu pro ohřev vody na koupališti. 
Ani tady se nevyhneme omezením s pohybem lidí a aut, 
nicméně opravu si povrch této ulice jistě zaslouží.

Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 60. schůzi konané dne 19. července 2017

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila s přijetím účelo-
vě určeného finančního daru od 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
Praha 4, Základní školou Kojetín, 
Svatopluka Čecha v rámci projek-
tu Obědy pro děti, ve školním roce 
2017/2018 (od 1. 9. 2017 do 29. 6. 
2018), v celkové výši 93.528 Kč,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 10/2017, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši   422,97 tis. Kč
nové výdaje ve výši   422,97 tis. Kč,
- schválila přijetí účelové investiční 
dotace na částečnou úhradu výda-
jů na projekt „Rozšíření městského 
kamerového systému v Kojetíně 
2017“ ve výši 71.000 Kč od Olo-
mouckého kraje,
- schválila poskytnutí účelové ne-

investiční dotace ve výši 20.000 Kč 
na opravu budovy žadateli Nábo-
ženská obec Církve českosloven-
ské husitské v Kojetíně,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Alence Pátkové na částečné 
pokrytí nákladů, spojených s její 
účastí na Mistrovství Evropy radio-
vého orientačního běhu konaném 
v září 2017 v Litvě,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rozšíření měst-
ského kamerového systému v Ko-
jetíně“ mezi Městem Kojetín a zho-
tovitelem MS SECURITY Systems 
spol. s r. o., Kroměříž, za nabídko-
vou cenu 186.181 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Výměna střešní 
krytiny, prosvětlovacích sklolaminá-

tových desek balkónů a střešního 
okna na objektu bytového domu 
Sladovní č. p. 1309 v Kojetíně“. 
Smlouva je uzavírána mezi objed-
natelem Městem Kojetín a zhotovi-
telem Miroslavem Chalánkem, Mě-
rovice nad Hanou, za nabídkovou 
cenu 298.500 Kč bez DPH,
- zřídila Komisi bezpečnosti a pre-
vence kriminality rady města,
- jmenovala předsedou komise  
Leoše Ptáčka a členy komise Adélu 
Hálkovou, Blanku Hönigovou, Jiří-
ho Hübnera, Jaroslava Bělku, Jana 
Polácha, 
- vzala na vědomí, že tajemníkem 
komise je Adrian Jiřík, 
- uložila Komisi předložil plán čin-
nosti na rok 2017 na jednání RM 
8/2017.

Rada Města Kojetín se na 61. schůzi konané dne 16. srpna 2017
zabývala výběrem nového dodavatele elektrické energie z důvodu hrozby přerušení dodávek

stávajícím dodavatelem a přijala následující usnesení:
- schválila výběr dodavatele na 
sdružené dodávky elektřiny ze sítě 
NN, společnost Pražská energetika 
a. s., Praha 10,

- schválila uzavření Smlouvy 
o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítě NN mezi Městem 
Kojetínem a společností Pražská 

energetika a. s., Praha 10.
Datum zahájení dodávky je 1. 9. 
2017, ukončení dodávky je 31. 12. 
2018.

Rada Města Kojetín se na 62. schůzi konané dne 23. srpna 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření 
č. 11/2017, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy            1 135,55 tis. Kč
nové výdaje           1 157,66 tis. Kč
financování o částku   22,11 tis. Kč,
- souhlasila s realizací stavebních 
úprav a technického zhodnocení 
pro přístavbu outdoorového pro-
storu pro zájmovou výuku v DDM 
p. o., v objektu Svatopluka Čecha 
586, Kojetín, v rámci projektu IROP 
„Rekonstrukce, přístavba a vybave-
ní prostor pro zájmové vzdělávání“, 
stavební úpravy projektu zabezpečí 
příspěvková organizace,
- schválila poskytnutí peněžité-
ho daru mobilnímu hospici Nejste 
sami, Olomouc, ve výši 5.000 Kč, 
na činnost (mobilní specializovanou 
paliativní péči dětských i dospělých 
pacientů) uvedené organizace, 
poskytovanou občanům Kojetína, 
v roce 2017,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Oblastní charitě Přerov ve výši 
5.000 Kč, na činnost uvedené orga-

nizace v oblasti občanské poradny 
a poradny pro dlužníky, poskyto-
vanou občanům Kojetína, v roce 
2017,
- schválila zplnomocnění společ-
nosti ZLÍNPROJEKT a. s., Zlín-
-Louky k zastupování před staveb-
ním úřadem a před orgány státní 
správy a organizacemi dotčenými 
v územním a stavebním řízením 
v rámci přípravy realizace stavby 
„Rozšíření optického kabelu města 
Kojetín“,
- schválila uzavření příkazní 
smlouvy k investiční akci „Zateplení 
objektu DPS Jana Peštuky Kojetín“, 
jejímž předmětem je administrace 
projektu u poskytovatele dotace 
včetně zajištění výběrového řízení 
na dodavatele stavby a monitoro-
vacích zpráv. Smlouva je uzavírána 
mezi příkazcem Městem Kojetínem 
a příkazníkem, společností M&B 
eProjekce s. r. o., s nabídkovou ce-
nou 149.000 Kč bez DPH,
- schválila zplnomocnění M&B 
eProjekce s. r. o., Přerov k věcem 

spojených s veškerými činnostmi 
souvisejícími s administrací žádos-
ti o dotaci a zajištěním výběrového 
řízení na dodavatele stavby v rámci 
investiční akce „Zateplení objektu 
DPS Jana Peštuky Kojetín“,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rekonstrukce uli-
ce Mlýnská“ mezi Městem Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o. za nabídkovou cenu 
5,700.426,75 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
ke stavbě „Oprava asfaltového po-
vrchu od myslivecké chaty po hlav-
ní cestu Kovalovice“ mezi Městem 
Kojetín a zhotovitelem TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o za nabídkovou 
cenu 341.334,83 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
ke stavbě „Oprava asfaltového po-
vrchu od křižovatky hlavní silnice 
po dům č. p. 83 Kovalovice“ mezi 
Městem Kojetín a zhotovitelem 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o za na-
bídkovou cenu 286.980,04 Kč bez 
DPH,
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Ve zkratce

- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Oprava památníku hladové-
ho pochodu nezaměstnaných „Chci 
práci a chleba“ a „Svatého kříže“ 
na Tržním náměstí v Kojetíně“ 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem Kámen Klaper spol. 
s r. o. za nabídkovou cenu 137.600 
Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o realizaci pře-

ložky distribučního zařízení urče-
ného k dodávce elektrické energie 
k investiční akci „Stavební úpravy 
a přístavba ZUŠ v Kojetíně“. Smlou-
va o smlouvě budoucí je uzavírána 
mezi žadatelem Městem Kojetín 
a provozovatelem ČEZ Distribuce, 
a. s. za nabídkovou cenu 147.000 
Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rozšíření místních 

komunikací II. Sladovní, nový chod-
ník, zpomalovací pásy“ – I. etapa 
ulice Jana Peštuky mezi Městem 
Kojetín a zhotovitelem TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o,  za nabídkovou 
cenu 598.837,03 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí zápis z jedná-
ní Komise bezpečnosti a prevence 
kriminality RM ze dne 19. 7. 2017 
včetně usnesení.

Jiří Šírek

Starosta města Kojetína
zve na

20. Zasedání
ZastupIteLstVa
Města Kojetína

které se uskuteční
v úterý 26. září 2017 od 17.00 hodin

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

Jiří Šírek, starosta města

Z jednání Rady Města Kojetín

• Tentokrát na tenisové téma. 
V sobotu 26. srpna 2017 se na kur-
tech sokolovny uskutečnil závěreč-
ný den soubojů tří tenisových turna-
jů. Ve finále 36. ročníku Sokol Cupu 
zvítězil a loňské vítězství obhájil Jiří 
Finger, když zdolal Martina Pištělá-
ka 6:2, 6:1, 6:3. Za celý turnaj ne-
ztratil ani set a prokázal, že nemá 
konkurenci v kojetínské tenisové 
sestavě. O 3. místo se hrál drama-
tický zápas – Petr Formánek otočil 
duel se Zdenkem Draveckým a po 
velkém boji vyhrál 0:6, 6:7, 6:4, 6:1, 
6:0. Petr byl vůbec mužem dne, 
ráno porazil ve finále Veteran Cupu 
Tomáše Nováka dvakrát 6:0 a bronz 
ze Sokol Cupu je cenným skalpem.  
Třetí místo ve Veteran Cupu obsa-
dil Jiří Šírek po výhře nad Zdeňkem 
Novákem 6:0,6:2. Hrál se i závěr 
Šmatla Cupu, v něm zvítězil Martin 
Šafránek, když ve finále porazil Ro-
mana Slováka 3:6, 6:2, 6:2 

• V článku Jaroslava Bělky je zmíně-
na oprava modelu hradu na kojetín-
ském nádraží. Jistě chvályhodná 
aktivita, kterou město chválí a oce-
ňuje, zejména ty nadšence, kteří 
vlastními silami toto torzo uvedli do 
nové podoby. Naše nádraží čekají 
změny, v průběhu let 2018–2019 
by měla být kompletně zrekon-
struována a zmenšena jeho hlavní 
budova. Bude již sloužit pouze pro 
účely dráhy, nepočítá se s nájemní-
mi byty ani větším prostorem. Takto 
jsme se dohodli na schůzce zástup-
ců města, Českých drah a Správy 
železniční dopravní cesty, protože 
jeho podoba je neudržitelná a pro 
příchozí vlakem spíše odpuzující. 
Snad tedy dráhy splní, co slíbily. 
Kojetín čeká také realizace zdvoj-
kolejnění a přizpůsobení trati Pře-

rov – Brno jízdě rychlým vlakům. 
Naváže na opravu nádraží a bude 
jistě znamenat hodně změn, mimo 
jiné výluk na trati. Dopravní situace 
bude ovlivněna nejen stavbami na 
dráze, ale i stavbou mostů, protože 
trať již nebude křížena komunika-
cemi. Změní se i trasa tak, že na-
příklad Němčice nad Hanou budou 
mít zastávku úplně jinde, než dnes 
a trať jimi povede po jiné trase. To 
je ale záležitost několika let budou-
cích, řekněme do desíti. Podrob-
nosti budeme zveřejňovat.

Jiří Šírek
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Informace pro občany
Mladistvý skončil
ve vazbě
Za majetkovou a násilnou trestnou 
činnost, kterou páchal sedmnáctile-
tý mladík na Kojetínsku a Kroměříž-
sku, skončil v polovině července ve 
vazbě. Již jako nezletilý se dopouš-
těl různých jednání, které měly pře-
stupkový charakter a proto nebyl 
pro kojetínské policisty neznámou 
osobou. Postupně se dopouštěl zá-
važnějších skutků. Za poslední dva 
roky se podařilo policistům objas-
nit několik případů, kterých se do-
pustil. Do „akce“ většinou nechodil 
sám, ale se svými kamarády a zná-
mými, nejednalo se vždy o ty samé, 
kteří také ještě nedosáhli zletilosti. 
V loňském roce vnikl do několika 
vozidel, ze kterých odcizil uvnitř 
nalezené věci. Ve dvou případech 
auta nastartoval, odjel s nimi a pak 
havaroval, protože jízdu nezvlá-
dl. Násilím se pachatelé dostali 
i do několika restaurací a prodejny, 
kde kradli především cigarety pro 
vlastní spotřebu, finanční hotovost 
a věci, za které mohli získat něja-

ké finanční prostředky. Jednalo se 
především o televize a elektroniku. 
Ani fyzické násilí mu nebylo cizí, 
když se svými „kumpány“ napadl 
ve dvou případech dospělé muže. 
Oba nejprve oslovil a požadoval po 
nich peníze, které mu samozřej-
mě odmítli dát. Na to zareagoval 
tím, že je napadl pěstmi a záhy se 
k němu přidali i jeho komplici. Jed-
noho nakonec obral o částku 400 
Kč a druhému odcizil peněženku 
s 6.000 Kč a platební kartou. Ani 
jeden z napadených naštěstí neutr-
pěl žádná vážná zranění. Mezi dal-
ší objasněné případy kojetínských 
policistů patří i krádeže, kterých se 
mladistvý dopustil v letošním roce, 
sám bez svých „parťáků“. Ve třech 
případech přelezl plot a dostal se na 
pozemek jednoho rodinného domu. 
Při první „návštěvě“ v dílně domu 
odcizil nářadí v hodnotě přesahující 
částku 16.000 Kč, podruhé odcizil 
jízdní kolo a do třetice byl majitelkou 
na pozemku přistižen a vykázán, 
ukrást tím pádem nic nestihl. Ně-
které věci, které získal, prodal zná-
mým nebo do zastavárny. Část lupu 

se podařilo zajistit v místě jeho by-
dliště nebo u osob, kterým je prodal 
a ty se vrátily původním majitelům. 
Celková škoda, kterou za uvedené 
období napáchal, byla vyčíslena na 
sumu přesahující něco málo přes 
100.000 Kč. V polovině července 
byl mladík zadržen, kriminalisté dali 
státnímu zástupci podnět k podání 
návrhu na jeho vzetí do vazby, který 
byl soudem akceptován a obviněný 
skončil ve vazbě a to až do doby, 
než bude rozhodnuto o trestu. Do 
současné doby byla na mladistvé-
ho podána obžaloba pro spáchání 
provinění a to porušení domov-
ní svobody, poškození cizí věci, 
neoprávněné opatření, padělání 
a pozměnění platebního prostřed-
ku, neoprávněné užívání cizí věci 
ve stádiu pokusu, krádež a loupež. 
Za uvedené jednání mu může být 
uloženo opatření výchovné, opatře-
ní ochranné nebo trestní opatření.  

por. Miluše Zajícová, komisař
Krajské ředitelství Policie

Olomouckého kraje
územní odbor Přerov

Burza práce a vzdělání
v přerově opět poradí, 
jaké profese se vyplatí 
studovat
Zájemci o čerstvé informace z trhu 
práce se mohou dostavit do Hotelu 
Jana, kde se 12. října 2017 usku-
teční 3. ročník Burzy práce a vzdě-
lání Přerov. Tato osvětově zaměře-
ná akce cílí na všechny, kteří se na 
vstup na trh práce teprve připravují, 
ale také na ty, kteří zvažují změnu 
profese či uvažují o vhodné rekvali-
fikaci. Cílem organizátorů je umož-
nit mladým lidem, jejich rodičům, 
kariérním poradcům a všem ostat-
ním zájemcům získání užitečných 
a praktických informací přímo od za-
městnavatelů, popřípadě vzděláva-
cích institucí, které poskytují vzdě-
lání v profesích, které mají vysoké 
uplatnění nejen na regionálním trhu 
práce. „Našim společným cílem je 
umožnit formou osobního kontak-
tu získání aktuálních informací, 
které všem zájemcům pomohou 
v orientaci a v konečném rozhodo-
vání, jaké vzdělání či profesi zvolit 

s ohledem na osobní předpoklady 
a budoucí profesní uplatnění,“ říká 
jeden z organizátorů Burzy Richard 
Koubek.
„Návštěvníkům se 
veletržní formou 
představí kolem 
25 vystavovate-
lů a také třináct 
středních škol 
a dvě vysoké ško-
ly s vazbou na 
přerovský region, 
o jejichž absolven-
ty mají zaměstna-
vatelé největší zá-
jem,“ upozorňuje 
ředitelka Kontakt-
ního pracoviště ÚP 
ČR v Přerově Ilona 
Kapounová. Na 
každém ze stánků 
budou zaměstna-
vatelé připraveni 
poskytnout infor-
mace týkající se 
např. náplně práce 
jednotlivých profe-
sí, žádoucí vstupní 
vzdělání, postupy 

zapracování nových zaměstnanců, 
např. absolventů, možností profes-
ního rozvoje, poskytování benefitů 
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nebo také firemní kultury a další. 
V návaznosti na potřebné vzdělání 
pak návštěvníci mohou kontaktovat 
přítomné zástupce středních odbor-
ných a vysokých škol a konzultovat 
s nimi podmínky studia, nabízené 
rekvalifikace, nebo získat bližší in-
formace o zázemí školy. Aktuální 
informace, statistiky a poradenství 
při volbě povolání pak přímo na 
místě poskytnou zástupci přerov-
ského úřadu práce.

Informace pro občany
Mnozí vystavovatelé burzu oživí ex-
ponáty nebo praktickými ukázkami 
výroby či řemesel. „Žáci a studenti 
se mohou těšit na vědomostní sou-
těž o atraktivní ceny, která bude 
probíhat přímo na stáncích vysta-
vovatelů,“ doplňuje Martin Dýčka 
z Okresní hospodářské komory 
Přerov.
Akce se koná pod záštitou primá-
tora města Přerova. Organizátory 
jsou Okresní hospodářská komora 

Přerov, Úřad práce ČR, kontaktní 
pracoviště Přerov a Svaz průmyslu 
a dopravy ČR.
Veškeré informace o přerovské bur-
ze práce a vzdělání jsou k dispozici 
na webu http://portal.mpsv.cz/upcr/
kp/olk/burzy_prace/burzy_2017  
nebo facebook.com/uradprace.cr

Ilona Kapounová
ředitelka kontaktního pracoviště

Přerov, Úřad práce ČR

další pozitivní změny
v podpoře energetických 
úspor bytových domů
z IRop
Možnosti pro podporu bytových 
domů v Integrovaném regionálním 
operačním programu se nyní rozši-
řují. Podporu je totiž možné získat 
jak na zateplení bytového domu 
a výměnu oken, tak i na výměnu 
zdrojů tepla. Navržená nová sada 
hodnotících kritérií byla dne 8. červ-
na schválena Monitorovacím výbo-
rem IROP a vešla v platnost revizí 
Specifických pravidel pro žadate-
le a příjemce, která byla vydána 
16. června.
Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 
% předložených žádostí) doposud 
požadovala podporu na zateplová-
ní obvodových konstrukcí a výmě-
nu oken. Nyní se Ministerstvu pro 
místní rozvoj podařilo dojednat pří-
znivější podmínky také pro zdroje 
tepla, jako jsou plynové kotle, te-
pelná čerpadla nebo jednotky pro 
kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla.

Zásadní změny se týkají nových 
možností získání podpory v ná-
sledujících případech:
1. výměna starého plynového kotle 
za nový plynový kondenzační kotel;
2. pořízení plynových tepelných 
čerpadel výměnou za staré plyno-
vé kotle, kotle na tuhá fosilní paliva 
nebo vytápění elektřinou;
3. umožnění samostatné instalace 
fotovoltaických systémů (pro již za-
teplené bytové domy);
4. podpory změny vytápění plynem 
nebo elektřinou za elektrická nebo 
plynová tepelná čerpadla;
5. podpory připojení bytového 

domu k soustavě zásobování tepel-
nou energií;
6. umožnění prodeje přebytků vy-
robené elektrické energie z foto-
voltaických systémů a jednotek 
pro kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla do sítě;
7. snížení požadavků na tepelně-
-technické parametry bytového 
domu při instalaci některé technolo-
gie bez současného zateplení byto-
vého domu. Podpora tedy nebude 
poskytována pouze na komplexně 
zateplené bytové domy. Pokud je 
váš bytový dům ale zateplen pou-
ze částečně, je vhodné současně 
s novým zdrojem tepla zauvažovat 
o zateplení zbývajících konstrukcí 
– pouze komplexnost provedených 
opatření přinese maximální úspory 
výdajů za energie;
8. snížení hodnotících kritérií pro 
nové zdroje tepla – např. v přípa-
dě projektu na instalaci tepelného 
čerpadla už není hodnocen topný 

faktor tepelného čerpadla, ale pou-
ze shoda s požadavky ekodesignu.
Na začátku července bylo v 37. 
výzvě IROP „Energetické úspory 
v bytových domech II“ předlože-
no celkem 714 žádostí o podporu. 
Objem administrovaných žádostí 
o podporu představuje 3,78 mld. 
Kč celkových způsobilých výdajů, 
z toho 1,25 mld. Kč tvoří příspěvek 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Výzva č. 37 byla vyhlášena 
v červenci 2016 a žádosti o podpo-
ru budou přijímány do konce listo-
padu 2017.  
Aktuálně je již proplaceno něko-
lik ukončených projektů: například 
zateplení bytového domu o šesti 
bytech v Bystré nad Jizerou, kde 
díky komplexnímu zateplení došlo 
k posunu z nejhorší klasifikační tří-
dy G do klasifikační třídy C, nebo 
zateplení panelového bytového 
domu o 77 bytech v Šumperku. 
Žádosti o podporu ve všech fázích 
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Informace pro občany
realizace evidujeme ve všech tři-
nácti krajích, celkem v 280 obcích 
a městech (v Praze poskytuje pod-
poru bytovým domům program 
Nová zelená úsporám).
Informace o výzvě č. 37 „Energe-
tické úspory v bytových domech II“ 
naleznete na webu IROP („webu 
IROP“ vložit prolink na: http://www.
strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Tema/Zateplovani)
Projektové záměry a podmínky vý-
zvy lze konzultovat na regionálních 
pracovištích Centra pro regionální 

rozvoj („regionálních pracovištích“ 
vložit prolink: http://www.crr.cz/cs/
kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzva-
m/37-vyzva/).

Jana Virostková
Odbor řízení operačních programů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Informace o velmi
nepříznivé hydrologické 
situaci
Dne 2. srpna 2017 obdržel staros-
ta Města Kojetín informaci o velmi 
nepříznivé hydrologické situaci, 
kterou zaslal Magistrát města Pře-
rova. Bylo zakázáno s okamžitou 
platností až do 20. září 2017 obec-
né nakládání s povrchovými voda-
mi. Dále je nutné věnovat zvýšenou 
pozornost při jakémkoliv nakládání 
s povrchovými či podzemními vo-
dami. Doporučuje se v maximální 
možné míře zachytávat a zadržovat 
srážkové vody v místě jejich spadu, 
přednostně např. pro závlahu vy-
užívat tyto srážkové vody, aby ne-
docházelo ke zbytečnému odtoku 
vody z krajiny.
Vzhledem k přetrvávajícím klimatic-
kým podmínkám a předpovědi po-
časí na následující období bychom 
vás chtěli informovat o velmi nepří-
znivé hydrologické situaci, kdy vli-
vem mnoha faktorů dochází ke kri-
tickému snížení průtoků ve vodních 
tocích, ke snižování hladin rybníků 
a nádrží a také ke snižování hladiny 
podzemních vod. Tím dochází ke 

kyslíkovému deficitu a k vážnému 
ohrožení vodních a na vodu váza-
ných ekosystémů.
V současné době bylo vodopráv-
ním úřadem Magistrátu města Pře-
rova zakázáno obecné nakládání 
s povrchovými vodami, což před-
stavuje odběr povrchových vod 
nebo jiné nakládání s těmito voda-
mi pro vlastní potřebu v případě, že 
k odběru nebo nakládání s vodami 
není třeba zvláštního technického 
opatření. Obecné nakládání bylo 
zakázáno s okamžitou platností až 
do 20. září 2017. 
Vzhledem k současnému stavu su-
cha na většině vodních toků v zá-
jmovém území obce s rozšířenou 
působností Přerov, bychom touto 
formou chtěli upozornit všechny, 
kteří jakýmkoliv způsobem naklá-
dají s povrchovými či podzemními 
vodami, že je nutné věnovat tomuto 
nakládání zvýšené pozornosti. Ve 
věci platných povolení k nakládá-
ní s povrchovými vodami, je nutné 
zejména dodržovat zachování mini-
málního zůstatkového průtoku pod 
odběrným místem tak, aby nedošlo 
k narušení funkce celého ekosys-
tému a to za dodržování podmínek 
uvedených v platných povoleních 

k nakládání s vodami. Je nutné také 
striktně dodržovat schválené ma-
nipulační řády na vodních dílech, 
kde dochází k nakládání s vodami. 
Zvýšenou pozornost je třeba také 
věnovat odběrům podzemních vod 
ze studní a odběrům pitné vody 
z vodovodních řádů, aby nedochá-
zelo ke zbytečnému plýtvání vodou. 
Nakládání s vodami, nejedná-li se 
o obecné nakládání s povrchový-
mi vodami, které je v současné 
době omezené opatřením obecné 
povahy Magistrátu města Přero-
va ze dne 31. července 2017, vy-
žaduje vždy povolení k nakládání 
s vodami. Nakládání s vodami bez 
platného povolení popřípadě za ne-
dodržení podmínek v povolení uve-
dených, je porušením ustanovení 
vodního zákona.
Doporučujeme také v maximální 
možné míře zachytávat a zadržovat 
srážkové vody v místě jejich spadu, 
přednostně například pro závlahu 
využívat tyto srážkové vody, aby 
nedocházelo ke zbytečnému odto-
ku vody z krajiny.

Eliška Izsová
referent odboru výstavby,

životního prostředí a dopravy
Městský úřad Kojetín 

došlo do redakce
L.p. 2017 byla provedena 
oprava nádražního
hrádku
Zatímco historie hradů sahají hlu-
boko do středověku, ten náš na 
nádraží v Kojetíně ji má podstatně 
kratší. Bylo zajímavé na facebooku 
sledovat diskusi o tom, od kdy si ho 

lidé pamatují. Nějaký poválečný le-
topočet byl objeven na věži hrádku. 
Někdo uvádí z rodinných pamětí 
i dobu před válkou. A tak to u hradu 
má být, aby tam byla i trocha tajem-
ství. Jedno je jisté, že stejně jako 
ti jeho daleko větší a známější ko-
legové i ten náš potěšil nejednoho 
dospělého a zejména dětské oči, 
duši a fantazii.
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Však se také o něj zaměstnanci ČD 
na nádraží pečlivě starali a chránili 
ho před poškozením. Ale na dráze 
se začalo šetřit na provozních pro-
fesích od uklízeček počínaje, což 
už není pohádka, ale ekonomická 
skutečnost. Ochránci hradu ubýva-
li až zcela byli v rámci optimaliza-
ce zrušeni úplně. Tak se stalo, že 
hrádek neodolal pomyslnému zubu 
času ani reálnému „dobývání“. Také 
jeho budoucnost nebyla jistá, proto-
že kolem něho povede tzv. VRTka 
(vysokorychlostní trať) a kolejiště 
čekají velké přesuny.
Přesto se našli lidé ochotní něco 
s hrádkem vlastníma rukama udělat 
bez ohledu na to, jak vypadá a co 
s ním bude dále. Kojetínský občan 
Martin Miko se do opravy pustil od 
základů hradeb až po konečný ná-
těr. Při tom mu pomáhal Květoslav 
Vybíral, jehož maminka sloužila na 
nádraží. Lidé jim fandili a přispívali 
na obnovu hrádku. Také jeho okolí 
bylo očištěno od přerostlých křovin 
a kolem vznikl plůtek s patřičným 
upozorněním, že hrádek je nejlé-

došlo do redakce

pe pozorovat očima. Za jejich úsilí 
a práci jim a jejich rodinám patří vel-
ký dík. 
Dnes už hrádek opět září barvami 
a přitahuje pozornost kolemjdou-
cích. Také z vlaku je krásně vidět, 
zejména když dětský vůz rychlíků 
zpravidla zastaví před ním. Skliču-
jící pohled je pohled na jeho větší-
ho souseda, nádražní budovu. Ale 
i její budoucnost se začíná rýsovat 
k lepšímu. Probíhají projektové 
práce na modernizaci a brzy se 
dočkáme opraveného, skoro nové-
ho nádraží, které nebude Kojetínu 
dělat ostudu, ale bude minimálně 
tak hezké jako opravený hrádek. 

Ale to už je jiný příběh, doufejme re-
álný, než pohádky bývají…

Jaroslav Bělka

Inzerce
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tematika hracích prvků, zejména 
na sídlištích, je již nějakou dobu 
veřejně diskutovaná a vedení 
města čelilo nejednou kritice za 
nečinnost v této oblasti. jak na 
tento stav věcí radnice reaguje, 
jsme se zeptali člena rady města 
Leoše ptáčka.

Během dvou let bychom chtěli zre-
alizovat ke stávajícím moderním 
dětským hřištím na sídlišti sever, 
koupališti, v Popůvkách, na sokol-
ské zahradě a na ulici 6. května dal-
ší dva projekty. V příštím roce plá-
nujeme výstavbu velmi komfortního 
hřiště na sídlišti jih poblíž panelo-
vých domů na ulici Tyršova. Hrací 
prvky budou navrženy tak, aby ob-
sáhly co nejširší věkový rozsah dětí 
od batolat až po školáky. Součástí 
takového areálu bude i posezení 
pro maminky těch nejmenších.
Ve které lokalitě plánujete druhé 
hřiště?
Dalším projektem navážeme na 
výstavbu biocentra, o kterém jsme 
informovali v předchozích vydá-
ních zpravodaje. Realizace se zdá 
být reálná v roce 2019. Hrací prvky 
chceme umístit pod stromy u ryb-
níka, poblíž restaurace Na Hrázi. 
Máme již zpracovanou studii, ve 
které architekt esteticky navazu-
je na vodní plochy kolem. Chce-
me, aby hřiště obsahovalo i prvky 
lanového parku. Bude se jednat 
o jakousi vstupní, případně výstup-

V příštím roce plánujeme vý-
stavbu velmi komfortního hři-
ště na sídlišti jih poblíž pane-
lových domů na ulici Tyršova. 

Město Kojetín představuje koncepci výstavby dětských hřišť!
ní, bránu k naučné stezce, která 
bude dlouhá bezmála tři kilometry 
a povede po březích stávajícího 
rybníka i nově vybudovaných vod-
ních ploch. Toto hřiště bude sou-
částí celku, v rámci střední Moravy 
naprosto unikátního, a Kojetín ne-
smírně zatraktivňujícího.
domníváte se, že tímto budou 
potřeby rodin s malými dětmi 
v této konkrétní oblasti v Kojetí-
ně uspokojeny?
Bude to každopádně velký posun 
vpřed a my budeme dál sledovat, 
jak naši občané zareagují. Teri-
toriálně budou hřiště rozmístěna, 
podle mého názoru, velmi dobře 
a další zahušťování sítě míst s her-
ními prvky nepředpokládám. Pokud 
ale zazní smysluplné požadavky ze 
strany občanů, jsme připravení tuto 
otázku znovu otevřít.
Město jde zjevně cestou menší-
ho počtu, zato lépe vybavených 
hřišť. nemyslíte si, že matkám 
s malými dětmi by spíše vyhovo-
vala menší hřiště ve větším po-
čtu, aby jejich dětem stačilo jen 
„seběhnout schody“?
Správná otázka, zabývali jsme se 
tímto velmi důkladně. Za našich 
dětských let to tak bylo. Téměř 
u každé bytovky bylo pár houpa-
ček, pískoviště, popřípadě kolo-
toč. V šedesátých či sedmdesá-
tých letech bylo ale také podstat-
ně více dětí, téměř dvojnásobek! 
O okolí domu se daleko větší mě-
rou starali zcela přirozeně jeho 
obyvatelé. Dnes už se jarní brigá-
da, kdy se otevře slivovice a po-
klábosí se sousedy, příliš nenosí. 
A je to určitě škoda…
Co zajištění bezpečnosti a pořád-
ku na hřištích? toto je také jedno 
z bolestivých míst.
To je hlavní důvod, 
proč spíše menší po-
čet, lépe vybavených 
hřišť. Daleko snáze 
budeme schopni za-
jistit, aby hrací prvky 
nebyly do nočních 
hodin okupovány ne-
žádoucími výrostky, 
pro které hřiště určené 
není. I tak se ale bez 
součinnosti se samo-
správami bytových 
domů neobejdeme. 

V této oblasti máme rovněž plán, 
jak obyvatele zapojit. Snad budeme 
úspěšní.
neobáváte se, že se hřiště sta-
nou jablkem mezigeneračního 
sváru? V nedávné minulosti se 
tento problém řešil na sídlišti se-
ver.
Ano, vím o tom. A jsem rád, že se 
nakonec hřiště ze sídliště nikam 
nepřesunovalo, přestože hlas lidu 
byl v tomto případě opravdu silný. 
Hrající si děti generují hluk, tak to 
je a bylo i za našich dětských let. Je 
to otázka vzájemné tolerance. Stej-
ně, jako starší člověk očekává, že 
mu mladý uvolní v autobuse místo 
k sezení, očekávají mladí, že přiro-
zený povyk jejich dětí bude tolero-
ván staršími občany, kteří pochopi-
telně preferují spíše klid. Něco jiné-
ho je samozřejmě hluk ve večerních 
a nočních hodinách, způsobený ne-
žádoucími projevy nezvaných hos-
tů – tehdy je i případně represivní 
zásah naprosto na místě. O toto 
se město, prostřednictvím měst-
ské policie, ve spolupráci s občany 
musí zasadit.

díky za rozhovor a přejeme ve-
dení města i všem obyvatelům, 
aby tato strategie měla dopad na 
úrodnou půdu.    redakční rada KZ

Dnes už se jarní brigáda, kdy 
se otevře slivovice a poklábo-
sí se sousedy, příliš nenosí. 
A je to určitě škoda...

Hrající si děti generují hluk, 
tak to je a bylo i za našich 
dětských let. Je to otázka vzá-
jemné tolerance. 
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Gymnázium Kojetín
Gymnázium Kojetín
je světová škola

V hektickém závěru minulého škol-
ního roku nebyl již prostor pro in-
formování o této události, a tak si 
přečtěte následující řádky nyní. Už 
na podzim 2016 získalo Gymnázium 
Kojetín titul Zelená škola za nejlépe 
odvedenou práci v oblasti environ-
mentálního a globálního rozvojové-
ho vzdělávání mezi gymnázii v Olo-
mouckém kraji. O tom jsme čtenáře 
KZ už informovali. Po celý školní rok 
jsme nezaháleli a byli jsme opět od-
měněni, tentokrát titulem Světová 
škola. Ten nám byl prozatím udělen 
na dva roky. Pokud po další dva roky 
budeme pokračovat v započatých 
aktivitách a projdeme auditem, do-
staneme jej na dalších pět let.
K udělení titulu došlo v úterý 
13. června 2017 v Americkém cen-
tru v Praze, kde se sešly jak školy, 
které už za sebou audit měly, tak 
školy, které se do projektu zapojily 
v letošním roce poprvé. Každá škola 
dostala příležitost prezentovat svou 
práci a já tímto moc děkuji Ludmi-
le Mychaylivové a Ivetě Řezáčové 
z kvarty, které se toho zodpovědně 
zhostily a velmi pěkně představily 
naši školu i projekt.
Co za ziskem titulu stálo? Celoroč-
ní práce na projektu Kambodža. 
Zapojilo se do něj 25 šikovných 

studentů z kvarty, kvinty a 1. roč-
níku. Organizovali jsme výstavu 
o Kambodži a sbírku pro sirotčinec 
v Phnom Penh.
Už na podzim 2016 jsme mezi stu-
denty zjišťovali, jestli mají o téma 
Kambodža zájem a co o této zemi 
vědí. Překvapilo nás, že většina 
studentů nevěděla nic nebo téměř 
nic, dokonce si někteří mysleli, že 
je to země v Africe. Chtěli jsme tuto 
nevědomost změnit, a proto jsme 
uspořádali zmíněnou výstavu. Jejím 
základem byly fotky ze sirotčince 
a okolí společně s texty vysvětlují-
cími jeho každodenní život. Oslo-
vili jsme také brněnskou nezisko-
vou organizaci NaZemi a ta nám 
zapůjčila putovní výstavu „Musím 
být trpělivá“, která byla věnovaná 
kambodžským textilním továrnám 
a výrobě sportovního oblečení firmy 
Adidas pro olympiádu v Londýně. 
Další část výstavy byla věnovaná 
jídlu JV Asie, textilním továrnám JV 
Asie a také smutné historii Kam-
bodži spojené s vládou Rudých 
Khmerů.
Výstavu postupně navštívily téměř 
všechny ročníky gymnázia a při 
prohlídce studenti vyplňovali pra-
covní listy. Podle dotazníku jsme 
zjistili, že se nejvíc líbilo téma sirot-
čince (40 % dotázaných), dále jíd-
lo JV Asie (22 % dotázaných) a na 
3. místě shodně s 19 % téma Ru-
dých Khmerů a textilních továren.

Ve sbírce se nakonec vybralo: 
32 krabic a pytlů oblečení, čtr-
náct krabic a tašek plných hraček, 
35 krabiček pastelek a fixů, jede-
náct tašek s povlečením, dekami 
a ručníky, sedm batohů a aktovek, 
šest krabic s hygienickými potřeba-
mi. Mezi darovanými věcmi se obje-
vily i náplasti, brýle, sladkosti, hou-
bičky na nádobí, gumičky do vlasů, 
omalovánky, odrážedla a trojkolky. 
Dokonce nám došly dva balíky 
z Pelhřimova od paní Burianové, 
která se o sbírce dozvěděla na na-
šich webových stránkách. Všem, 
kteří do sbírky přispěli byť i malič-
kostí, moc děkujeme. Sbírka byla 
odvezena prostřednictvím orga-
nizace S.O.S. Děti Kambodži do 
Prahy a až bude plný přepravní 
kontejner, převeze se do sirotčince 
Phnom Penh.
Ještě jednou je třeba poděkovat 
všem zúčastněným a věříme, že 
v začaté cestě budeme pokračovat 
i v následujících letech.

Dana Dýmalová
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Mateřská škola Kojetín
prázdniny v MŠ Kojetín
Odpolední sluníčko vyvolává pořád 
ještě čerstvé vzpomínky na prázd-
niny, ale ty jsou již nenávratně za 
námi. Děti jsou po prožitých prázd-
ninách určitě plné zážitků, ale nás 
už čeká opět nový školní rok. Začá-
tek školního roku nicméně pro vět-
šinu z nás není jednoduchý. Lou-
číme se s prázdninovou pohodou 
a čekají nás opět každodenní po-
vinnosti. Na některé nováčky navíc 
čekají první dny v mateřské škole, 
ke kterým neodmyslitelně patří od-
loučení od maminky, zvykání si na 
nový režim v cizím prostředí, noví 
kamarádi, učitelky. Snažíme se pro-
to všem dětem a zejména těm, co 
jdou do školičky poprvé, usnadnit 
co nejpohodověji nástup do mateř-
ské školy a přejeme všem příjemný 
začátek září.
I v novém školním roce čeká děti 
bohatý program a plno zajímavých 
zážitků. Jaké činnosti nad rámec 
běžných každodenních aktivit děti 
čekají:

- cvičení ve sportovní hale,
- předplavecký výcvik,
- dopravní výchova na dopravním 
hřišti v Kroměříži,
- spolupráce s Městskou knihovnou 
MěKS Kojetín,
- návštěvy kulturních představení 
i divadlo přímo v MŠ,
- vzdělávací programy ve spoluprá-
ci s DDM Kojetín,
- sauna a rehabilitační cvičení na 
poliklinice v Kojetíně,
- spolupráce s logopedkou,
- kroužek anglického jazyka,
- program „malý zahradník“ a „ško-
lička“.
Prázdniny jsou dobou lenošení 
a odpočinku, u nás se ale zase tak 
zcela neodpočívalo. Prázdninový 
provoz školy probíhal v MŠ v Hanu-
síkově ulici. A tak v budově na Ma-
sarykově náměstí hned počátkem 
července mohly být započaty práce 
na opravách ve třídě pro mladší děti 
v Beruškách. Během šesti týdnů se 
podařilo celkově zrekonstruovat so-
ciální zařízení, kdy bylo nutné vyz-
dít nově i příčku mezi třídou a umý-

várnou, a dále vyměnit podlahovou 
krytinu v celé třídě a herně. Prosto-
ry třídy byly vymalovány. Budova 
ze strany od školní zahrady dostala 
novou fasádu a v závěru i venkovní 
schodiště nový nátěr.
V MŠ v Hanusíkově ulici byly do 
jednotlivých tříd z bezpečnostních 
důvodů nainstalovány nové video-
telefony. 
Poděkování patří všem zhotovite-
lům, kteří se podíleli na opravách, 
zřizovateli školy a všem pracovní-
kům školy za následný úklid a pří-
pravu tříd na nový školní rok.
Přejeme všem úspěšný start do no-
vého školního roku!        vedení MŠ

ddM Kojetín informuje

4. 9. 2017
den oteVřenýCh dVeří

na DDM Kojetín

6. - 8. 9. 2017
týden oteVřenýCh dVěří

na DDM Kojetín

16. 9. 2017
pohádKoVý RyBníK

ve spolupráci s MěKS Kojetín

22. 9. 2017
uLoV sI sVou pRVní RyBKu

rybník Jordán

přIpRaVujeMe V Září 2017
CypRInus CaRpIo

rybářské závody pro děti do 15 let
s platným rybářským lístkem

27. 9. 2017
KoLeČKIáda

Zahájení VI. VeLKé Ceny
od 11. 9. 2017

Zahájení pRaVIdeLné ČInnostI
ZájMoVýCh KRoužKů

Bližší informace o všech připravovaných zájmových 
kroužcích a akcích najdete na internetových

a facebookových stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici

na www.ddmkojetin.zonerama.com
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ddM Kojetín informuje
Léto s domečkem
Během letošních prázdnin DDM 
Kojetín uspořádal pět pobytových 
a sedm příměstských táborů. Všem 
dětem i „dospělákům“ děkujeme 
za krásné prázdninové zážitky 
a těšíme se opět na setkání.           

DDM Kojetín

LT Doplňkománie Luhačovice

LPT Dračí pohádky LPT Olympiáda

LPT Pat a Mat LT Nekonečný příběh Nejdek

LT Nekonečný příběh Nejdek LT Outdoor Lipová-lázně LT Outdoor Lipová-lázně

LPT Plavba středověkem

LT Cyprinus Carpio TovačovLT Cyprinus Carpio Tovačov

LT Cyprinus Carpio Tovačov

LPT Plavba středověkem
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ddM Kojetín informuje

Bližší informace o všech připravovaných zájmových kroužcích a akcích najdete
na internetových a facebookových stránkách ddM Kojetín.

Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na  www.ddmkojetin.zonerama.com
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Městská knihovna MěKs Kojetín 
prázdniny v knihovně
Zábavný program pro děti
V měsíci červenci probíhal v dět-
ském oddělení Městské knihovny 
MěKS Kojetín zábavný program pro 
děti. Každé pondělí od 9 do 11 ho-
din se konalo zábavné prázdninové 
čtení, tvořivé dílničky, hry, soutěže 
a luštění pro děti ve věku 7 až 15 let 
a každou středu od 10 do 11 hodin 
si děti do 7 let užívaly pohádkové 
čtení s maminkami (vítáni byli i ta-
tínkové, babičky či dědečkové) spo-

jené s hraním, kreslením a tvořivou 
dílničkou.

Kabelkový veletrh – sběrné mís-
to v knihovně
Organizace Dobré místo pro život 
uspořádá na podzim i v letošním 
roce Kabelkový veletrh, jehož vý-
těžek (z nasbíraných, darovaných 
kabelek) bude určen pro Aktivační 
centrum „Jsme tady“ v Přerově (or-
ganizace pečující o těžce nemoc-
né). Naše knihovna funguje jako 
sběrné místo pro tuto akci. Děkuje-

PŘIPRAVujeme nA záŘí 2017:
Lekce

InfoRmAční VýchoVy 
LIteRáRní besedy

- pro žáky ZŠ
S novým školním rokem

knihovna opět zahájí spolupráci
se všemi kojetínskými školami

a školními družinami. 

 soutěže, kVízy,
RukoděLné díLnIčky, 

sPoLečné čtení...
- pro děti ze školních družin

základních škol

den PRo PRVňáčkA
- pro žáky 1. tříd, září 2017

Den otevřených dveří v knihovně 
pro letošní prvňáčky. Návštěva 

knihovny s programem
pro začínající čtenáře.

Seznámení s knihovním fondem, 
pravidly půjčování, společné čtení 

a tvořivá dílnička.

kAm dojedeš
Aneb

tAjemstVím
oPŘedená místA

kojetínA 3
22. září 2017

Sraz v 16 hodin před budovou VIC
V rámci „Evropského týdne
mobility“ připravujeme třetí

cyklistický výlet pro starší děti
po okolí se zaměřením na historii 

našeho města a spojeným
s přespáním v knihovně.

Zájemci o tuto akci
najdou přihlášky

v dětském oddělení knihovny.

pozor - změna půjčovní 
doby od 1. září 2017

Oddělení pro dospělé + internet
Úterý  8 - 12  a 14 - 17 h.
Čtvrtek  8 - 12 a  14 - 17 h.
Pátek  8 - 12 h.
Sobota  8 - 11 h.

Oddělení pro děti + internet
Pondělí a středa 13 - 16 h.
Úterý  13 - 17 h.

me, že pomáháte.

Jitka Lorencová, vedoucí knihovny

Více se dozvíte na webových stránkách MěKs Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna

facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKs Kojetín.

RodInnou osLaVu neBo sVatBu Můžete sLaVIt V pRostoRáCh VIC Kojetín

K těmto příležitostem MěKS Kojetín krátkodobě pronajímá sáL, BIstRo I nádVoří
Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Informace na telefonech: 581 202 202, 774 001 403 nebo 581 76 20 46, 774 001 405
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Kojetínské hody 2017
ohlédnutí za
Kojetínskými hody 2017
o víkendu 11. - 13. srpna 2017 se  
tisíce návštěvníků bavily na tra-
dičních Kojetínských hodech.

V pátek 11. srpna 2017 se v Ko-
jetíně zahajovaly hody vernisáží 
výstavy Marie Gardavská – Malíř-
ka Hané a křtem knihy Ptačí zpěvy 
v lidovém podání na Hané autorky 
Ludmily Mátlové-Uhrové, kterého 
se zúčastnila i dcera autorky Anna 
Antlová. Ve vedlejších prostorách 
VIC, na nádvoří, se od šesté hodi-
ny večerní ladily nástroje na pátém 
ročníku Kojetínské kytary. Příznivci 
tvrdší rockové a metalové muziky si 
tak mohli vychutnat plnými doušky 
domácí kapely Hannibal Lecter, Be-
thrayer, Wolf Pain a přespolní pros-
tějovskou Route To The Other Side. 
Pro ty, kteří vyznávají jiné hudební 
žánry, byl navíc připraven večer 
s živou hudbou v Restauraci Na 
Hrázi U Tondy a pozadu nezůstala 
ani Hospůdka U Pedyho, která na-
bídla hodovníkům hudbu reprodu-
kovanou. Snad až na počasí, slibo-
val pátek nadějný start celých hodů.
Slunná sobota 12. srpna 2017 do-
kreslovala sváteční den Kojetín-
ských hodů, který se nesl v sou-
těžním duchu. Od časného rána 
soupeřila volejbalová družstva 
v areálu sokolské zahrady na 
Turnaji Střední Moravy. Součas-
ně se na hřišti u stadionu Morava 
Kojetín konaly hasičské závody 
„O hodový koláč“. Děti se mohly 
stát se na chvíli dospělými v tzv. Mi-
niměstečku v parku naproti Soko-
lovny, které pro ně připravily Křes-
ťanské centrum Vyškov a Apoštol-
ská církev. Příznivci harmonik, ať 
už pianových, chromatických či he-
ligonek, mohli zavítat do Sokolovny 
Kojetín, kde probíhalo již XVII. Se-
tkání harmonikářů Vladimíra Pospí-
šila. Umístění piánových harmonik: 
1. Josef Mikula z Prosenic, 2. Karel 
Lukáš z Radslavic, 3. Jarmila Billová 
ze Vsetína. Umístění chromatických 
harmonik: 1. Roman Straka z Víd-
ně, 2. František Kapsa z Kroměříže, 
3. Josef Pavelka se zpěvačkou Ve-
ronikou Žejdlíkovou z Valašského 
Meziříčí. Umístění heligonek: 1. Isa-
bela Zbořilová z Kašavy, 2. Jarmila 

Billová ze Vsetína, 3. Alois Vaculík 
a Jaromír Novák z Předmostí u Pře-
rova a Újezdce. O zpestření sobot-
ního hodového programu se posta-
rali i pracovníci restaurace Na Hrázi 
U Tondy, kde se mohly děti povozit 
na koních a ponících. Svojí troškou 
do pomyslného hodového mlýna 
přispěli i nadšenci z Kroměřížské 
dráhy, o. s., kteří vypravili na trati 
Kojetín-Tovačov lokomotivu Hektor 
s vozy Bix a Daa-k. Ve večerních ho-
dinách se pak volejbalové a teniso-
vé kurty proměnily v taneční parket. 
K poslechu a tanci hrála do ranních 
hodin kapela Tip Top.
V neděli 13. srpna 2017 po devá-
té hodině ranní tradičně vyrazil do 
ulic Kojetína krojovaný průvod spo-
lečně s Ječmínkovou jízdou králů. 
Do pochodu vesele vyhrávala de-
chová hudba Hanačka z Břestu. Po 
příchodu na Masarykovo náměs-
tí následovalo klepání na radnici 
a následné předání hodového práva, 
ale to už se koječtí Hanáci přesunuli 
na připravené pódium, kde byl letos 
podle právoplatných regulí vyplacen 
místostarosta Miloslav Oulehla. Pak 
už následoval folklórní program, ve 
kterém se divákům představila do-
mácí Hanácká beseda, Sluníčko 
Kojetín, Ječmínek z Chropyně, Ko-
síř Kostelec na Hané, Hlahol Myslo-
čovice, Klas Kralice, Mužácký sbor 
z Kněžpola a na závěr Hanácké 
sóbor Hruška. Poté následoval sa-
mostatný vstup dechové hudby Ha-
načka z Břestu, která tak pomyslně 
ukončila folklórní dopoledne. Ten, 
kdo chtěl pokračovat ve folklórním 
duchu měl příležitost navštívit ná-
dvoří VIC, kde celé odpoledne hrála 
cimbálová muzika Dubina. Nedílnou 
součástí hodů jsou i jarmareční stán-
ky a různé pouťové atrakce. Letos 
ocenili především rodiče a prarodi-
če s dětmi kolotoče, jež byly umís-
těny na volném prostranství vedle 
VIC. Po krátkém oddechu program 
pokračoval tanečním vystoupením 
tanečního klubu KST Swing z Kro-
měříže, v jejich řadách se rekruto-
vala i mládež z Kojetína a po nich 
se představili členové Lucky Whi-
le. Následovala obligátní soutěž 
v pojídání pukačů. V kategorii mužů 
nezvítězil, jak by se dalo čekat, re-
kordman Jarda Němec, ale Roman 
Makuňa, který do jedné a půl minu-

ty spořádal rovných deset pukačů. 
V kategorii žen se umístila na první 
příčce Marie Šálková, která v čase 
do dvou minut spořádala pukačů 
pět. Po této disciplíně se na pódiu 
už pomalu připravovala blues-roc-
ková skupina King Bee se známým 
kojetínským bardem Dalem Willi-
amsem. Zlatým hřebem a hlavní 
hvězdou letošních hodů byla va-
lašskomeziříčská hudební skupina 
Mňága a Žďorp, jejíž název vznikl 
ze slezského dialektu a je stáli-
cí mezi českou hudební scénou. 
Při produkci této kapely nechybě-
ly známé hitovky jako je Hodinový 
hotel, Nejlíp jim bylo nebo Písnička 
pro tebe. Nedělní hodový program 
zakončila rock‘n‘roll-rocková kapela 
Imodium z Broumova.
Třídenní hodový maraton tak 
úspěšně skončil. Ti, kteří chtěli ho-
dovat déle, určitě využili některé 
z otevřených pohostinských zaří-
zení. Kojetínské hody opět dostály 
kvalit městských slavností. Za to, 
že proběhly v takovém rozsahu, 
patří velké poděkování všem or-
ganizátorům, pomocníkům i dob-
rovolníkům, kteří se zapojili, ať již 
do příprav nebo se přímo podíleli 
na hodovém průběhu samotném 
(MěKS Kojetín, Město Kojetín, MěÚ 
Kojetín, SDH Kojetín, Městská poli-
cie Kojetín, Policie ČR, Sokol a SK 
Kojetín, manželé Davisovi, DDM 
Kojetín, Kroměřížská dráha, Far-
nost Kojetín, Zahrádkáři Kojetín, 
Hannibal Lecter, Dušan Meduna, 
Antonín Beneš a ostatní). Velkou 
pochvalu a obdiv si zaslouží všich-
ni účinkující, bez kterých by letní 
městské oslavy neproběhly.
Poděkování také náleží Olomouc-
kému kraji a všem sponzorům za 
finanční podporu.
Na shledanou na hodech v roce 
2018!                                         -miza-
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Vernisáž výstavy M. Gardavská - malířka Hané a křest knihy Ptačí zpěvy... Kojetínská kytara

Hasičské závody „O hodový koláč“ Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

Miniměstečko Resturace Na Hrázi U Tondy

Jízdy lokomotivou HektorMše svatá

Setkání harmonikářů

Večer s hudbou U Pedyho

Krojovaný průvod městem

Kojetínské hody 2017

Kolotoče a dětské atrakce

Předání hodového právaJečmínkova jízda králů Hanácká beseda Kojetín
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Cimbálová muzika Dubina

Ječmínek Chropyně

Hanácké sóbor Hruška Dechová hudba Hanačka z Břestu

Lucky While Kojetín

Klas Kralice

Soutěže v pojídání pokačů

Kosíř Kostelec na Hané

Hlahol Mysločovice Mužácký sbor z Kněžpola

Kojetínské hody 2017

Sluníčko Kojetín

Taneční klub KST Swing Kroměříž

Prezentace DDM Kojetín

King Bee Mňága a Žďorp Imodium
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Období prázdnin je určeno pro od-
počinek, relaxaci a různorodé vyži-
tí. V oblasti kultury je to však doba 
kulminační, kdy je pořádáno nespo-
čet akcí.
Přes léto mohli kojetínští navštívit 
mimo hodů i hudební dýchánky na 
Masarykově náměstí v rámci Ko-
jetínského hudebního léta. V čer-
venci (18. července 2017) se nám 
představila, v Kojetíně známá, hu-
dební skupina Kanci paní nadlesní 
z Brna, která hrála jak české, tak 
i zahraniční populární hity. O tý-
den později ve středu 26. července 

2017 vystoupila v Kojetíně dechová 
hudba Morkovčanka. Letos naštěs-
tí nepršelo, takže si diváci mohli 
v suchu na náměstí vychutnat li-
dové písně v podání těchto mla-
dých muzikantů. S hudebním létem 
jsme se rozloučili v pátek 25. srpna 
2017, kdy si přišli na své i vyznava-
či především tvrdší rockové muziky. 
V rámci rockového pátku se nám 
představily kapely Sounder z Lu-
hačovic, Critical Acclaim z Přerova, 
Born z Oder a Our Atlantic z Valaš-
ského Meziříčí.
Produkce letního kina také neza-

Kojetínské kulturní léto 2017
hálela. Diváci mohli po celé léto 
navštěvovat nádvoří VIC, kde se 
promítaly nejen české komedie, 
romantické filmy, dramata, ale 
i animované filmy pro nejmenší. Po-
myslným zazimováním letního kina 
bude film Millerovi na tripu ve stře-
du 6. září 2017, který bude nabízen 
v rámci Evropského týdne mobility. 
Určitě si nenechte ujít tuto bláznivě-
-komediální  road movie a přijďte se 
rozloučit s letní filmovou produkcí.  
A hlavně, deky s sebou!

-miza-

30. 5. 2017 - ZUŠ Open 21. 6. 2017 - Alband 18. 7. 2017 - Kanci paní Nadlesní

26. 7. 2017 - Morkovčanka 25. 8. 2017 - Rockový pátek Kojetínské filmové léto

Vernisáž výstavy
Marie Gardavská
- malířka hané
a křest nové publikace

V pátek 11. srpna 2017 se zaha-
jovaly hody v galerii Vzdělávacího 
a informačního centra. V první čás-
ti programu seznámila ředitelka 
MěKS, Hana Svačinová, přítomné 
s již probíhající výstavou lidového 
řezbáře Josefa Sigmunda z Kos-
telan. Tomu posléze zahrála jeho 
vnučka, Berenika Fíková, krásnou 
skladbu na sopránovou flétnu.
V dalším vstupu se vzpomínalo na 
významnou kojetínskou rodačku 
Marii Gardavskou, od jejíhož úmrtí 
uplynulo letos v červnu osmdesát 

let. V tomto bloku se návštěvníkům 
předvedl i domácí dětský národo-
pisný soubor Sluníčko pod vedením 
Hany Dvouleté a Kateřiny Krčmařo-
vé. Děti ze Sluníčka ukázaly v pás-
mu „Dež sem já bel malé chlapec“, 
jak by se ubránili při nájezdu Turků, 
a že každý může být hrdinou, „dež 
só bochte na stole“. Poté přiblížil 
osudy a odkaz Marie Gardavské 
muzejní pracovník Milan Zahradník 
v krátké vzpomínce.
Zbylá část podvečera byla věnová-
na práci Ludmily Mátlové-Uhrové, 
další neméně významné kojetínské 
rodačce a její nově vydané publi-
kaci Ptačí zpěvy v lidovém podání 
na Hané. Úvodní řeči se opět ujala 
Hana Svačinová a následně Anna 
Antlová, dcera této hanácké folklo-
ristky. Poté přítomní kmotři, staros-

ta Jiří Šírek, Anna Antlová, Hana 
Svačinová a Milan Zahradník, knihu 
slavnostně pokřtili.
V průběhu celého podvečera zpří-
jemňovala celkovou atmosféru děv-
čata z Troubek, která hrála a zpíva-
la krásné hanácké písně.
Věříme, že výběr děl Marie Gardav-
ské osloví širokou škálu návštěvní-
ků, kteří  zavítají do prostor galerie, 
kde bude expozice k vidění až do 
konce tohoto roku. Stejně tak mů-
žou příchozí obdivovat koutek vě-
novaný Ludmile Mátlové-Uhrové 
doplněný o originální obrazy ptáků, 
použité v publikaci Ptačí zpěvy, au-
torky Jiřiny Stavinohové. V přední 
části galerie si pak nenechte určitě 
ujít mistrné dřevořezby již zmiňova-
ného Josefa Sigmunda.

-miza-

Z akcí MěKs Kojetín
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nová publikace ptačí zpěvy v lidovém podání na hané
ptačí zpěvy v lidovém podání na 
hané

Autor: Ludmila Mátlová-Uhrová
Vydavatel: MěKS Kojetín
Editor: Milan Zahradník
Ilustrace: Jiřina Stavinohová
Přepis zvukových nahrávek respondentů 
do notového záznamu: Marta Toncrová
Přepis notových záznamů do digitální 
podoby: Jakub Raška
Předmluva: Anna Antlová
Odborné poznámky: Jiří Šírek
Korektura: Milan Zahradník,
Hana Svačinová a Jakub Šírek
Sazba a grafická úprava: Hana Svačinová
Tisk: Tiskárna Brázda Břeclav
Počet stran: 71, první vydání
Rok vydání: srpen 2017
Náklad: 200 ks, cena: 150 Kč
ISBN 978-80-906116-2-7

V rámci Kojetínských hodů 2017 
vydalo MěKS Kojetín publikaci 
s názvem Ptačí zpěvy v lidovém 
podání na Hané. Jedná se o dosud 
nevydané dílo kojetínské rodačky 
Ludmily Mátlové-Uhrové, která vy-
konala ve svém životě mnohé pro 
záchranu lidových zvyků, které do-
kumentovala v době, kdy kvapem 
mizely.
Ludmila Mátlová byla skromná 
žena ze starého selského kojetín-
ského rodu Uhrů. Chovala lásku ke 
své rodině, hanácké krajině, půdě 
a především tradičnímu životu 
svých předků. Po studiu na Masa-
rykově univerzitě v Brně se věnova-
la pedagogické činnosti. Když byla 
přeložena do Olomouce, začala 
se věnovat sběru lidových tanců 
a jiných etnografických materiálů. 
V této činnosti ji výrazně podporo-
val její manžel, lingvista Antonín 
Mátl. Ještě za svého života vydala 
Ludmila Mátlová-Uhrová několik 
publikací. Mezi nejvýznamnější pat-
ří Hanácké tance z Tovačovska, po-
dle 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 říka-
del 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 napří-
klad skřivan volal na oráče: „Já sem 

se díval, díval, jak sedlák oral, oral 
a na koníčky volal...“ Sběry mate-
riálu 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 religióz-
ních prvků. Jak sama autorka uvá-
dí: „Tato knížečka nechce být po-
pisným ani speciálně dokladovým 
materiálem pro poznávání a roze-
znávání 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.“ Na jaře 
roku 2016 nám podklady pro tuto 
publikaci poskytla dcera autorky 
Anna Antlová z Bruntálu.
Tímto počinem bychom chtěli vzdát 
hold ženě, která celý svůj život za-
světila sběru a znovuoživení ha-
náckého folklóru. Ženě, jež nikdy 
nezanevřela na svůj rodný Kojetín 
i přes veškeré ústrky, které se děly 
v minulém režimu nejen jí, ale i celé 
její rodině. Doufáme, že tato pub-
likace se stane jak pedagogickou 
pomůckou, tak i sondou do nedáv-
né minulosti našich předků a po-
slouží nejen zájemcům o folklór, ale 
i široké veřejnosti.

MěKS Kojetín

nekrologia
Dne 3. srpna 2017 zemřela ve věku 71 let

kojetínská rodačka, spisovatelka a scénáristka

Miroslava Besserová, rozená sedlářová

Vystudovala  dramaturgii na FAMU v Praze. Tvořila  filmové, divadelní
a televizní scénáře, podle kterých se točily např. pohádky pro děti,

dětský pořad Vlaštovka, pořady pro ženy, vědomostní soutěže,
detektivky (např. Opožděná vražda aj.) a dokumenty.

Dopisovala do mnoha časopisů a deníků.

Věnovala se zejména kritikám a recenzím divadelních a televizních
inscenací, psala také glosy a rozhovory.

Ve svých dílech se zabývala osudy českých hereckých osobností
(Rudolf Hrušínský, Vlastimil Brodský, Boris Rösner, Jiří Adamec,

Miroslav Moravec, Vilém Besser).

Ráda vzpomínala na své dětství, prožité v Kojetíně.
                                                                                                      řez



9/17 Kojetínský zpravodaj

19

Kam za kulturou v Kojetíně
Stálá celoroční expozice muzea

ztRAcená tVáŘ hAné (Ze života na hané)
Dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky, keramika, porcelán, sbírky hodin,

původní hanácký nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena i improvizovaná hanácká jizba.
Koutek se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie Gardavské a předměty spojené s lidovými řemesly.

Expozice je oživena krojovanými figurami. expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Stálá celoroční expozice
hRŮzostRAšné skLePení (atRaKCe, KteRá Má VZBudIt stRaCh)

Jedná se o atrakci, která má v návštěvnících vzbudit strach - ovšem ne strach v pravém slova
smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako.

Expozice sklepení není nijak historicky podložena, ani spjata s Kojetínem, slouží pouze k pobavení.
sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Výstava obrazů k 80. výročí úmrtí akademické malířky
mARIe GARdAVská mALíŘkA hAné

Výstava obrázků ptáků k publikaci
PtAčí zPěVy V LIdoVém Podání nA hAné

Výstavy otevřeny do konce roku 2017.
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

VIC otevřeno: po – pá 9 –11.30 a 12.30 – 17 hodin, so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403

Divadelní předplatné
dIVAdLo žIje! Aneb neseĎte 
domA - PojĎte do dIVAdLA!

září 2017 - únor 2018
sokolovna Kojetín

program na září a říjen na straně: 21

Tradiční zářijová akce
eVRoPský týden mobILIty

6. – 27. září 2017
Tradičně bohatý program zaměřený na sport,

cykloturistiku, kulturu, zdraví, životní prostředí...
podrobný program na straně: 20

nekrologia
V měsíci srpnu 2017 odešli dva významní členové kojetínské

kulturní scény, kteří se svými výkony zapsali do paměti diváků:

Zemřel člen DS Hanácká scéna Kojetín,
kterému se všeobecně říkalo „Boža“ 

Bohumír hamerník
Byl nejen členem Hanácké scény, ale také filmovým hercem Signálu 64. 

Pamatujeme si ho jako zlatokopa „Billyho Blilla“
ve filmu Signálu 64 „Bonyboy“.

 Pocházel a žil v Kojetíně a závěrečnou část svého života prožil
v Domově důchodců v Pavlovicích u Přerova a v Radkově Lhotě

na Hranicku. I zde se věnoval kulturní činnosti
a vykonával dobrovolnou činnost „kulturního referenta“.

Dne 24. srpna 2017 zemřel vynikající fotograf,
zakládající člen tvůrčí skupiny Signál 64

František daněk
Jeho fotografie byly vystavovány jak v Kojetíně, také na okresních
výstavách v rámci ZUČ a vybírány na celostátní kola této soutěže.
Svou tvorbou reprezentoval československou amatérskou fotografii

na Mezinárodní výstavě „Fotosalón Vítkovice“ v Ostravě
a jeho fotografie byly součástí putovních výstav

mezi fotografickými kroužky.
                                ČEST JEJICH PAMÁTCE.                           řez



Kojetínský zpravodaj 9/17

20

Město Kojetín, CSS Kojetín, DDM Kojetín, MěKS Kojetín a SK Kojetín vás zvou na program
v rámci celorepublikové akce 

eVRoPský týden mobILIty
na téma „čistá, sdílená a inteligentní mobilita”

v rámci výzvy „sdílením vpřed!”
ve dnech 6. – 27. září 2017

předběžný program (změny vyhrazeny):

evropský týden mobility 2017

středa 6. září 2017
fILm: mILLeRoVI nA tRIPu

komedie / krimi / road movie / USA / 2013 / 110 min
český dabing / Přístupnost: nevhodný do 12 let

ČSFD: 76 % / vstup: 50 Kč
21 hodin –  Letní kino Kojetín

(MěKS Kojetín)

sobota 9. září 2017
cykLoVýLet

se stARostou kojetínA
9.30 hodin –  sraz účastníků z Kojetínska

na Masarykově náměstí v Kojetíně
10 hodin - odjezd

Trasa: Kojetín - Bezměrov - Bojanovice - Kovalovice - Křenovice (12 km)
-  dle zájmu: Křenovice - Kaple sv. Anny na Korábě a pramen (4 km)

Trasa vede polními cestami a obslužkami
program a občerstvení: snack bar Křenovice

táborák, opékání špekáčků, harmonika a zpěv...
(Město Kojetín a MěKS Kojetín)

sobota 16. září 2017
PohádkoVý Rybník

nA hRázI V kojetíně
15 hodin – Rybník Na Hrázi plný pohádkových bytostí

Start i cíl: Střelnice, rybník Na Hrázi Kojetín
Registrace soutěžících: 15 – 16 hodin

Ukončení trasy: 17 hodin, ukončení akce: 18 hodin
Startovné: 20 Kč / osoba

(pro děti špekáček na opékání v ceně)
Procházka okolo pohádkového rybníku (Na Hrázi

v Kojetíně), soutěžení a plnění různých úkolů
a nástrah, které pro děti i rodiče připraví

pohádkové postavičky...
Doprovodný program na střelnici: táborák a opékání 

špekáčků, skákací hrad, loutkové divadlo,
střelba ze vzduchovky, diskotéka, sladké odměny

a spousta další zábavy...
(MěKS Kojetín a DDM Kojetín)

Za nepříznivého počasí akce zrušena!

16. - 22. září 2017
náVštěVA AGRo dRužstVA

moRAVA s VýkLAdem
 Přesný termín i čas bude upřesněn
na veřejných nástěnkách i v DPS.

Pořádáno pro klienty CSS Kojetín, p. o., vhodné
pro mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.

(CSS Kojetín)

neděle 17. září 2017
VoLejbALoVý tuRnAj 
smíšených dRužsteV

„o PoháR
mAjIteLe PohŘebního ÚstAVu“

9 hodin – Areál Sokolovny Kojetín
(SK Kojetín)

pondělí 18. září 2017
náVštěVA

místních kosteLŮ
s VýkLAdem

KosteL naneBeVZetí panny MaRIe
a husůV sBoR CíRKVe ČesKosLoVensKé

Sraz účastníků v 9.00 hodin
před kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

po prohlídce společný přesun do Husovy ulice.
Pořádáno pro klienty CSS Kojetín, p. o., vhodné

pro mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
(CSS Kojetín)

pátek 22. září 2017
kAm dojedeš

Aneb
tAjemstVím oPŘedená místA 

kojetínA 3
Sraz v 16 hodin před budovou VIC
Třetí cyklistický výlet pro starší děti

po okolí se zaměřením na historii našeho města
a spojeným s přespáním v knihovně.

Zájemci o tuto akci najdou
přihlášky v dětském oddělení knihovny.

(Městská knihovna MěKS Kojetín)

středa 27. září 2017
koLečkIádA

Aneb
s VětRem o záVod

16 hodin – prostranství u Sportovní haly Kojetín
Soutěže pro děti, odrážedla, kola a koloběžky
16.10 hodin - Soutěže pro nejmenší (0-5 let)

16.45 hodin - Soutěže pro děti na kolech
17.15 hodin - Soutěže pro děti na koloběžkách,

bruslích a skateboardech
Startovné: 10 Kč (DDM Kojetín)
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divadelní předplatné divadlo žije! 2017 - 2018

divadlo dostavník přerov a divadlo stodola jiříkovice uvádí
hudební performanci na motivy Dante Alighieri Peklo

InfeRno Aneb konec LeGRAce
středa 20. září 2017 ve 20.00 hodin, sokolovna Kojetín, vstup: 90 Kč

Cesta až na samotné dno duše, k nejtemnějším obavám
a k základním otázkám lidského života.

Život je pekelná věc. Klade na člověka nemalé nároky, naloží mu na bedra, co unese
a ještě trochu navrch a nechá ho na své cestě balancovat po příkrém okraji člověčenství. 

Realita života může být bolestivá, trpká, a těžko přijatelná nebo dosažitelná.   
„Člověk do pekla nepřichází, celý život si buduje vlastní.“

divadlo Šumperk a divadelní studio d123 uvádí
gangsterku o několiko málo dějstvích autorky Leontýny T.

mARIA III.
Aneb GodmotheR Ve stínu sVé kRVe

středa 11. října 2017 v 19.30 hodin, sokolovna Kojetín, vstup: 90 Kč

Rodinné drama se odehrává ve 30. letech 20. století. Maria Ciccotella
je vdova po mafiánském bossovi Giovannim, který na Sicílii proslul

obchodováním s vínem. Snaží se v této činnosti pokračovat,
ale víno postrádá jiskru a není o ně zájem.

Kdo z jejích tří synů převezme rodinný podnik?

pozvánky
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Centrum sociálních služeb informuje
Karetní odpoledne
Koncem května jsme si pro naše 
seniory připravili karetní odpoled-
ne, při kterém jsme si zahráli ně-
kolik her. Jednou z nich byla hra 
Autobus, který je nejen vozidlo, ale 
také karetní hra, také je někdy na-
zývána Amerikou. Tato karetní hra 
se hraje s žolíkovými kartami a je 
podobná hrám Rummy a Kanasta. 
Ukázalo se, že tato je pro senio-
ry na sledování docela náročná, 
proto jsme si raději zahráli Zamrz-
líka, kterého znají snad všichni. 
Mezi další hry jsme zařadili také 
hru Dobble. Pro všechny zúčast-
něné seniory to byla novinka, ale 

pravidla jsou jednoduchá, a tak se 
hned stala velmi oblíbenou hrou 
u všech zúčastněných. Při hledá-
ní stejných symbolů na kartách si 
všichni procvičili svou paměť a po-
střeh. Během odpoledne jsme si 
zahráli několik různých her. Bylo i 
několik vítězů a každý minimálně 

jednou vyhrál. Ale o vítězství nám 
vůbec nešlo, dobře jsme se pobavili 
a zároveň i naučili nové hry.  Karet-
ní hry patří u seniorů mezi oblíbené 
hry a jistě si takové odpoledne plné 
her, smíchu a dobré nálady brzy zo-
pakujeme.   

                             Ž. H.

Květinový obrázek
K létu neodmyslitelně patří květi-
ny a barvy, které nás inspirovaly 
na aktivizačním setkání se seniory 
k výrobě barevných květinových ob-
rázků. K jejich výrobě jsme použili 
výtvarnou techniku Quilling, jejímž 
hlavním materiálem jsou papírové 
proužky. Tyto se stáčí do spirálek, 
např. na špejli a vzniklé spirálky se 
pomocí prstů formují do různých tva-
rů (lístek, kapka, kytička). Tvary se 
pak lepidlem lepí na zvolený před-
mět (papír, krabičky, rámečky).  Výše 
popsanou výtvarnou techniku jsme 
zvolili proto, jelikož se jedná o skvělý 
způsob k procvičení jemné motoriky. 

A i když se může jevit jako jednodu-
chá, výroba květinového obrázku nám 
dala zabrat. Na jeho výrobu jsme pou-
žili bílý tvrdý papír, který jsme podlepili 
větším barevným papírem. Poté jsme 
se pustili do výroby okvětních lístků, 
lístečků, spirálek apod. Tyto smotané 
dílky jsme nalepili na papír dle před-

lohy či vlastní fantazie. Výsledné dílo 
jsme nakonec dozdobili třpytkami či 
mašličkou a vzniklý obrázek tak do-
stal ten správný „šmrnc“. Díky šikov-
nosti, zručnosti a trpělivosti našich 
seniorů nebylo nezdařeného díla 
a barevné květinové obrázky jim teď 
doma činí radost a potěšení.    Ž. H.

Letní grilování
Léto je sezónou grilování. I v naší 
organizaci je nedílnou součástí 
léta, a tak jsme si i my letos v ob-
dobí letních prázdnin pro naše se-
niory připravili dvě „Letní grilování 
při harmonice“. Při prvním grilování 
jsme se sešli v červenci ve dvorním 
traktu DPS Dr. E. Beneše. Původ-
ní termín nám sice z důvodu ne-
přízně počasí nevyšel, nicméně 

i v náhradním termínu jsme se se-
šli v hojném počtu. Druhé grilová-
ní jsme naplánovali na srpen, a to 
v přilehlém altánu DPS J. Peštuky. 
Při obou grilování jsme si zazpívali 
při harmonice s naším oblíbeným 
harmonikářem Václavem Noskem. 
Výběr písní byl pestrý a nemohlo 
chybět ani oblíbené hraní na přá-
ní. Není divu, že grilování se těšilo 
velké účasti, neboť zábava při har-
monice pod širým nebem a setkání 

s přáteli, kteří mají rádi hudbu pa-
tří k velkým a neodolatelným láka-
dlům. Špekáčky a jiné speciality pro 
naše klienty ugriloval pan Dobrov-
ský. Obě letní grilování je možno 
zhodnotit jako velmi vydařená. K to-
muto přispělo nejen hezké počasí, 
chutné občerstvení, krásná hudba, 
ale zejména uvolněná atmosféra. 
Jsme velmi rádi, že se letní setkání 
vydařilo a již nyní se těšíme na jeho 
další ročník.                             Ž. H.
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Církev Československá husitská

program setkání v září 2017
náBožensKá oBeC Kojetín a toVaČoV

3. 9. 2017 Neděle
RodInné bohosLužby
s Požehnáním dětem

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu) 
od 10.00 hodin v Husově sboru

10. 9. 2017 Neděle
bohosLužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

17. 9. 2017 Neděle
bohosLužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu!
Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“  Žalm 103,1-2

24. 9. 2017 Neděle
bohosLužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

28. 9. 2017 Čtvrtek – „sv. knížete Václava“
sLAVnostní bohosLužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

1. 10. 2017 Neděle – „Díkůvzdání za úrodu“
bohosLužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

 „Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“  1. list Petrův 5,7
srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání: 
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v klubovně modlitebny. Středa: 
Klub dětí a mládeže „Dobrá zprá-
va“ v Klubovně modlitebny (zpravi-
dla první středa v měsíci). Středa: 
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově 
sboru (zpravidla první středa v mě-
síci). Čtvrtek: Biblická hodina s be-
sedou na faře v kanceláři (zpravidla 
poslední čtvrtek v měsíci „promítá-
ní“). Neděle: Bohoslužby ve sboru 
(zpravidla první neděle v měsíci 
– rodinné bohoslužby, po jejich 
skončení následuje tradiční „neděl-
ní 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 na tel. 777 706 511 nebo piš-
te na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Všechna naše setkávání jsou pří-
stupná členům i veřejnosti. Po dobu 
obřadů jsou prostory sboru nepří-
stupné k prohlídce, máte-li zájem 
o prohlídku sboru (synagogy), kon-
taktujte předem farní úřad či Vzdě-
lávací a informační centrum Ko-
jetín, Masarykovo náměstí 8. Naše 
společenství je „otevřené“ všem 
„hledajícím“! Podrobnější informa-
ce a aktuální data setkání i mnoho 
dalšího najdete na našich webo-
vých stránkách: http://ccshkojetin.
cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského 
zpravodaje. 

V září začne další etapa oprav pa-
mátek na Husovce. Závěrečnou 
etapou dokončíme opravy fasády 
fary (bývalého rabínského domu). 
V příštím roce bychom rádi po-
kračovali v opravách sboru (syna-
gogy). Opravy jsou financovány 
z dotačního programu ORP (obno-
va kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností, 
okr. Přerov), za podpory města Ko-

jetína, olomoucké diecéze CČSH 
a z pokladny NO.
Podobu prací bude omezen pohyb 
uličkou mezi farou a kostelem, pro-
síme, dbejte laskavě své osobní 
bezpečnosti. Děkujeme.
Slavnostní bohoslužba k uctění sv. 
knížete Václava připadá letos na 
čtvrtek 28. září 2017 od 10 hodin 
v Husově sboru.

Jiří Pleva

hodovní prohlídky husova sboru 
(bývalé synagogy) se opět velmi 
vydařily.
Návštěvníky laskavě provázel 
František Řezáč.
Za fotodokumentaci děkujeme Ja-
roslavu Bělkovi.
Prohlídek se také zúčastnili členové 
kojetínského zastupitelstva a rady 
města.
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Ze sportu
Mezinárodní regata 
piešťany
Ve dnech 25. – 28. května 2017 byli 
kojetínští kanoisté vysláni Českým 
svazem kanoistů na mezinárodní 
celoevropskou regatu do Piešťan.
Na startovní listině bylo zastoupeno 
celkem 24 evropských států. Zá-
vodilo se tři dny na tratích 1000 m, 
500 m a 200 m. Z oddílu Kanoistiky 
Kojetín byli vybráni reprezentačním 
trenérem ČR tři závodníci: Antonín 
Hrabal, Eliška Jurečková a Jiří Mi-
nařík.
Páteční den byl ve znamení větru. 
Cestu za zlatou evropskou medailí 
Jiřímu Minaříkovi překazil soupeř 
z Kazachstánu, tudíž se ve své ob-
líbené trati C1 1000 m umístil na 
druhém místě. Velkým Tondovým 
úspěchem bylo na trati C1 1000 m 

dojet na čtvrté příčce. Zvláštností 
Piešťanské regaty je, že se na start 
couvá, a tudíž s mými velkými zku-
šenostmi se mi to nepovedlo.
V sobotu ráno nás slunce probudilo 
již v šest hodin a připomnělo nám 
naše reprezentační povinnosti. 
Nejvíc si své povinnosti plnil Anto-
nín Hrabal, který na trati C1 500 m 
získal bronzovou medaili a v deb-
lové disciplíně získal spolu s Jiřím 
Zalubilem nejvyšší ocenění, zlatou 
medaili. Velmi dramatický byl závod 
Jiřího Minaříka, který z rozjížďky 
postoupil přímo do finále. Finálová 
jízda probíhala tak, že Jirka prvních 
300 m vedl, ale vítr udělal své a Ji-
řík se v rámci fair play vracel zpět 
do dráhy a propadl se na páté mís-
to. Páteční zkušenost mě motivova-
la se hecnout a nacouvat na poprvé 
do startovních bloků. Postupový 

klíč byl ke mně nepříznivý, postu-
povali jen první tři, mezi které sem 
nepatřila. V sobotu jsme navazovali 
nové evropské vztahy.
Přišla neděle a s ní má oblíbená 
trať C1 200 m. Snová rozjížďka 
a jsem v semifinále. Na startovní po-
vel ready, set, go jsem zareagova-
la velmi zdařile a byl to můj nelepší 
závod za celý víkend. Ale bohužel 
jsem nepostoupila do finále. Radost 
pohledět byla na závod C2 juniorů, 
kde Antonín Hrabal s Jiřím Zalu-
bilem (ONV) vybojovali stříbro na 
sprinterské trati 200 m. Velmi bojov-
ný výkon podal Jiří Minařík, který se 
prokousal až do finále, kde skončil 
na úžasném devátém místě.
Jsem hrdá, že jsem mohla tři dny 
nosit reprezentační dres ČR se lvem 
na hrudi, který charakterizuje povahu 
našeho národa.     Eliška Jurečková

Moravský pohár
59. ročník Moravského poháru 
- memoriálu Karla Fojtácha se i le-
tos pořádal v kojetínské loděnici, 
která prochází rozsáhlou rekon-
strukcí a modernizací. Kojetínská 
loděnice ve dnech 27. – 28. května 
2017 přivítala dohromady třináct 
oddílů, z toho dva zahraniční – TTS 
Trenčín a Ślask z Polska. Na řece  
Moravě závodilo během víkendu 
celkem 186 závodníků z toho 23 ve 
všech věkových kategoriích.
Sobotnímu programu vládla trať  
500 m. Na této trati se jely 
disciplíny singlové, deblo-
vé a čtyřkajaky. V dopole-
dní části se jely rozjížďky 
a v odpolední finálové jízdy 
a velmi oblíbené jízdy čtyřka-
jaků. Většinou stupně vítězů 
ovládali kojetínští závodní-
ci. Velmi netradiční pohled 
byl na složení kojetínských 
čtyřkajaků, kde byli zastou-
peni závodníci napříč celým 
oddílem a všech věkových 
kategorií. I naše zkušené 
dračice – Iva Krejčiříko-
vá, Slavica Chovancová, 
Dáša Zendulková a Marie 
Navrátilová ukázaly, že to 
s kajakářským pádlem také 
umí.
Sobotní podvečerní program 
patřil netradičním závodům 

cestovních kánoí pro širokou ve-
řejnost. Sobotní den byl ukončen 
večerním táborákem s opékáním 
buřtů.
Po sobotě přišla neděle a trať se 
nám zkrátila na 200 m a tím nastala 
chvíle pro sprintery. To, že nám tato 
trať také vyhovuje, dokazují výsled-
ky v podobě počtu medailí.
Po oba dny se sčítaly výsledky jed-
notlivých jízd  a  oddíly tak získávaly 
body do celkového hodnocení. Po  
sečtení všech výsledků na závěr 
závodu bylo zjištěno, že Kojetínská 
kanoistika po páté v historii Morav-

ského poháru vyhrála. Současná 
generace kanoistů Kojetína vyhrála 
tento pohár už po třetí a tímto uka-
zuje svou vysokou úroveň.
Slunečné počasí vládlo celému 
víkendu a přilákalo do loděnice 
i významné představitele města Ko-
jetína. I přesto, že prostor závodiště 
byl z důvodu probíhající rekonstruk-
ce částečně omezen, tak se závody 
vydařily jako každý rok. Jsem ráda, 
že se těchto závodů mohu každo-
ročně účastnit.

Markéta Úlehlová
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Ze sportu
Kojetínští veteráni
úspěšně reprezentovali 
ČR
Ve dnech od 27. do 30. července 
2017 se ve francouzském Divonne 
les Bains konal 17. Klubový evrop-
ský šampionát EDBF. Právo starto-
vat na tomto klubovém mistrovství 
si svým startem v českém poháru 
dračích lodí a umístěním do páté-
ho místa zajistila i posádka kojetín-
ských veteránů.
Zkušeného týmového manažera 
a kapitána posádky kategorie 60+ 
senior C malá loď Ladislava Ou-
lehlu oslovila i věková kategorie 
50+ senior B, a tak na ME jela re-
prezentovat náš klub i posádka Mix 
50+ senior B velká loď, ženy 50+ 
senior B malá loď a senior B mix 
malá loď. Kanoistiku Kojetín tak re-
prezentovaly čtyři posádky. Senior 
C „10“, senior B „20“ mix, senior 
B „10“ women, senior B „10“ mix. 
Možnost závodit na ME a repre-
zentovat v dresu našeho oddílu vy-
užili kamarádi a závodníci z Prahy, 
Brna, Hranic na Moravě, Chomuto-
va a Žamberka.
O tom, že přípravu na závody a re-
prezentační start brali všichni čle-

nové posádek vážně svědčí spor-
tovní výsledky, kterých jsme na ME 
dosáhli.
Kategorie senior C open  malá 
loď:
1. místo na trati 200  metrů
1. místo na trati 500  metrů
2. místo na trati 2000 metrů
Kategorie senior B mix velká loď:
3. místo na trati 2000 metrů
3. místo na trati 200   metrů 

Kategorie senior B women malá 
loď:
3. místo na trati 500 metrů

Celkovým ziskem šesti medailí se 
tak Kanoistika Kojetín zařadila mezi 
českými kluby na první místo v počtu 
získaných medailových umístění.
Závěrem chci poděkovat všem pří-
znivcům sportu, rodinným přísluš-
níkům, kamarádům a přátelům na-
šeho oddílu, kteří nás podporovali 
v průběhu celé přípravy. Bez jejich 
podpory by se nám nikdy nepodaři-
lo dosáhnout takových vynikajících 
výsledků.

Trenér veteránské posádky
Pavel Válek

sLedujte
 aKtuáLní dění
Ve Měste na:

www.kojetin.cz

***************

KuLtuRní
noVInKy a aKCe

(MěKs, knihovna, VIC, 
muzeum, letní kino) na:

www.mekskojetin.cz
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Ze sportu – FK slavoj Kojetín–Kovalovice
Michal Šturza 
Michal Šturza (40) je novým trené-
rem fotbalového áčka mužů Slavoje 
Kojetín od sezony 2017/2018. 
Na úvod krátké fotbalové curricu-
lum vitae. Pochází z Kroměříže. 
K fotbalu do Slavie Kroměříž jej 
v pěti letech přivedli otec a děde-
ček, který byl v roce 1999 vyhlášen 
nejlepším fotbalistou ve stoleté his-
torii Slávie. Ve třinácti letech vyrůs-
tal fotbalově ve Zlíně, kam dojížděl 
na tréninky i do sportovní školy. 
Vystudoval hotelovku, ale nakonec 
po dálkovém studii psychologie 
(což se hodí i ve fotbalu) pracoval 
jako vychovatel v domově mláde-
že. Mezitím sbíral zkušenosti jako 
hráč v různých týmech zlínského 
kraje. Nejvyšší soutěž MSFL hrál 
tři roky v Bystřici pod Hostýnem 
a také absolvoval týden na zkouš-

ku v SIGMĚ Olomouc. Poté se kvůli 
častým zraněním věnoval činnosti 
rozhodčího až do úrovně KP. Po 
operacích kolena se stal delegátem 
a manažerem. Trenérská práce je 
další logickou sportovní etapou. 
Proto přijal nabídku Kojetína. Po 
dvouletém oťukávání (pracuje ve 
finanční firmě v Kojetíně) se stal 
trenérem áčka s cílem – návrat do 
krajského přeboru. Kolem hráčů se 
zkušenostmi jako jsou brankář Mi-
chal Gajdoš, stoper Tomáš Jura, 
kapitán David Javořík, mozek týmu 
Tomáš Hrušák a Libor Žůrek chce 
vybudovat osu týmu a doplnit je 
vhodnými typy hráčů. Tým opustilo 
pět hráčů, z toho dva na přestup. 
Hráči z hostování se vrací do Ko-
jetína. Do mužstva přišlo nebo je 
v jednání přestup pět hráčů (viz 
soupiska áčka). 
Právě kvalitní základna áčka i béč-

ka je předpokladem dobrých vý-
sledků kojetínského fotbalu. Na 
trenérovi je, cituji: „aby byla zdravá 
kabina, kde nechybí vůle, píle, chuť 
reprezentovat klub a v neposlední 
řadě pohoda.“ 
Tak přejeme, aby se hráčům a tre-
nérům všech týmů dařilo a nezapo-
mněli, že fotbal je hra v duchu fair 
play pro potěšení hráčů a příznivců.

Jaroslav Bělka

Dorost FK Slavoje Kojetín–Kovalovice před premi-
érou v krajské soutěži 2017/2018 doma se Sokolem 
Pivín. Horní řada zleva: Josef Benešovský, Daniel 
Židlík, Vojtěch Ošťádal, Pavel Čtvrtníček, Tomáš Ptá-
ček, Jirka Nguyen, Jan Dočkal, Milan Mareček (K), Jan 
Šmída, trenér Tomáš Hromada; dolní řada zleva: David 
Bibr, Tomáš Krčma, brankař Jakub Smolík, Jakub Bu-
reš, Pavel Hajda.

Muži A FK Slavoj Kojetín–Kovalovice – 1.A třída sku-
pina B – sezona 2017/2018. Horní řada zleva: vedoucí 
mužstva Luděk Peprný, masér Aleš Přecechtílek, 2 Ra-
dovan Knapík, 12 Libor Žůrek, 4 Jan Křížek, 14 Tomáš 
Hromada, 6 Martin Dočkal, 5 Jakub Krčmař, 7 Martin Sa-
lajka, trenér – Michal Šturza; dolní řada zleva: 8 Richard 
Klimeš, 10 Dominik Bejdák, 16 David Javořík (K), 1 bran-
kář Michal Gajdoš, 15 Tomáš Jura, 13 Jakub Bureš
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Muži a – 1.a třída skupina B
So   2. 9. - 16:00 Dub nad Moravou – Kojetín
So   9. 9. - 16:00 Kojetín – Mostkovice
Ne 17. 9. - 15:30 Lipová – Kojetín
So 23. 9. - 15:30 Kojetín – Plumlov
So 30. 9. - 15:00 Bělotín – Kojetín

Muži B Kovalovice – 1.B třída skupina a
So   2. 9. - 16:00 Hor. Moštěnice – Kovalovice
Ne 10. 9. - 16:00 Kovalovice – Lipník n.B.
So 16. 9. - 15:30 Haná Prostějov – Kovalovice 
Ne 24. 9. - 15:30 Kovalovice – Želatovice B
Ne  1.10. - 15:00 Smržice – Kovalovice

u 19 dorost – krajská soutěž skupina B
So  2. 9. - 13:45 Ústí – Kojetín
So  9. 9. - 12:30 Kojetín – Horní Moštěnice
So 16. 9. - 13:00 Lipník n. B. – Kojetín
So 23. 9. - 12:00 Kojetín – Želatovice
Ne  1.10. - 12:30 Bělotín – Kojetín

Kdy a kam na fotbal v září 2017

Ze sportu – FK slavoj Kojetín–Kovalovice

u 15 starší žáci  – okresní přebor
So   2. 9. - 11:00 Kojetín – Beňov
So   9. 9. -   9:00 Kojetín – KMK ZUBR Přerov
Ne 17. 9. - 11:00 Lipník n. B. – Kojetín
So 23. 9. -   9:00 Kojetín – Kozlovice
So 30. 9. - 13:00 Tovačov – Kojetín

starší přípravka – krajský přebor 
So   2. 9. -   9:00 Kojetín – SK Hranice
Ne 10. 9. - 12:00 FK Šumperk – Kojetín
Ne 17. 9. -   9:00 Kojetín – 1.SK Prostějov
So 23. 9. -   9:00 SK Uničov – Kojetín
So 30. 9. -   9:00 Kojetín – 1. HFK Olomouc

Mladší přípravka – okresní přebor skupina B
So   2. 9. - 10:00 Tovačov – Kojetín 
Ne 10. 9.   volno
So 16. 9. - 11:00 Kojetín – Viktorie Přerov B
So 23. 9. - 11:00 Čekyně A – Kojetín 
So 30. 9. - 11:00 Kojetín A – Troubky

Na přelomu června a července le-
tošního roku jsem si splnila jeden 
velký sen. Zúčastnila jsem se Mis-
trovství Evropy veteránů ve stol-
ním tenise. Konalo se v krásném 
švédském městě Helsinborgu. 
I přes dramatický začátek, kdy nám 
na letišti na poslední chvíli sdělili, 
že náš let je zrušen a místo poho-
dlného letadla jsme museli cestu 
absolvovat auty, celonoční trajekt 
bez noclehu, bylo celé mistrovství 
jeden silný zážitek. Stovky spor-
tovců různých věkových i váhových 
kategorii, z různých jazykových 
kultur si rozuměly bez problémů, 
všude vládla přátelská atmosféra 
a vstřícnost. Sympatické bylo i pře-
dávání si navzájem drobných dár-
ků se soupeřkami před samotnými 
zápasy. Neměla jsem před zaháje-
ním velké ambice na výhru, přesto 
se mi podařilo zvítězit v základ-
ní skupině nad hráčkou z Norska 
a v následném "pavoukovi" jsem 
přehrála svoji dánskou soupeřku. 
I ve čtyřhrách jsme si s mojí partner-
kou zahrály, ale tam jsme velkých 
výsledků nedosáhly. Celkově však 
naše česká výprava měla několika-
násobné vítěze v různých věkových 
kategoriích a výsledky letošního 
ME veteránů hodnotí velmi kladně. 
Já jsem šťastná, že jsem se ho 

Ze sportu
mohla poprvé zúčastnit. I díky zá-
stupcům Rady města Kojetína, od 
kterých jsem obdržela menší fi-
nanční příspěvek a některým čle-
nům místního oddílu stolního teni-
su, kteří mě připravovali hráčsky. 
Pro letošní rok se mi můj sen splnil 
a už na mě čeká velká výzva pro 
příští léto - Mistrovství světa veterá-
nů v Las Vegas!

Alena Dufková
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Inzerce

přIdejte se K náM!
* národopisný soubor

hanácká beseda
Zkoušky každý pátek - 20 hodin,

Sokolovna nebo VIC Kojetín

* dětský národopisný soubor
sluníčko

Zkoušky dle zájmu dětí.
Sokolovna Kojetín

* taneční sk. Lucky While
Zkoušky každý pátek - 17 hodin,

 Sokolovna nebo VIC Kojetín.

* pěvecký soubor Cantas
Každou středu od 18.30 hodin

VIC Kojetín

* divadelní soubor
hanácká scéna

Zkoušky každé úterý - 18 hodin,
Sokolovna Kojetín

* dětská divadelní skupina
„Mimoni“

Zkoušky dle zájmu dětí.
Sokolovna Kojetín

* tvůrčí skupina signál 64
Nepravidelné schůzky

Klubovna na Poliklinice Kojetín
Informace: MěKs - sokolovna
nám. Republiky 1033, Kojetín

telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
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Inzerce

pRoVoZ opět ZahajujeMe V Září 2017!
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Inzerce
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Vzpomínky
Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.

Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.

Dne 21. srpna 2017 by se náš tatínek, dědeček

pan jiří Šoltys
 dožil 70 let a 4. května 2017 to byl jeden rok, kdy nás navždy opustil.

Stále vzpomínají dcera Pavlína s rodinou, syn Martin s rodinou, syn Jiří a ostatní příbuzní.

Inzerce

NA FACEBOOK
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Blahopřání
Dne 5. srpna 2017 se dožila v plné duševní a fyzické svěžesti

neuvěřitelných devadesáti let

paní Božena novotná

Toto výročí oslavila jubilantka v kruhu rodiny, příbuzných, přátel
a známých, bývalých spolupracovníků

z oblasti kulturního a společenského života.

Blahopřát přišel také starosta města Kojetín Jiří Šírek,
který poděkoval jubilantce za dlouholetou záslužnou činnost pro město.
 

Paní Božena Novotná téměř celý svůj profesní život pracovala v oblasti kultury v Kojetíně. Byla dlouholetou 
vedoucí Osvětové besedy v Kojetíně, stála u zrodu kulturního měsíčníku Kojetínský kulturní kalendář, který 
pod názvem Kojetínský zpravodaj vychází dosud. Za jejího vedení se osvětová beseda stala plnohodnotným 
kulturním zařízením, které postupně rozšiřovalo formy a náplň činnosti. Osvětová beseda se stala zřizovatelem 
řady souborů a kroužků, např. divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín, fotografický kroužek při OB Kojetín, 
tvůrčí skupina Signál 64, národopisný soubor Hanácká beseda Kojetín, taneční orchestry a jiné. Také další 
činnost osvětové besedy (přednášky, divadelní představení profesionálních divadel, koncerty…) přinášela 
možnost bohatého kulturního vyžití obyvatel města. Ani po odchodu do důchodu nesložila paní Novotná ruce v klín 
a věnovala se práci a činnosti v kojetínském divadelnictví.

děkujeme paní Boženě novotné za její dlouholetou práci
pro obyvatele města Kojetín.

do dalších let přejeme především zdraví, životní pohodu,
spokojenost a optimismus.

Redakční rada Kojetínského zpravodaje, pracovníci MěKS Kojetín,
členové DS Hanácká scéna Kojetín, tvůrčí skupiny Signál 64

a Hanácké besedy Kojetín.

Vzpomínky

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 23. srpna 2017 jsme si připomněli 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan josef huječek
S láskou a úctou vzpomínají dcera Andrea a syn Petr s rodinami.

Dne 11. září 2017 oslaví své 90. narozeniny

pan Ladislav Vysloužil
K tomuto krásnému životnímu jubileu mu ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví,

mnoho štěstí mezi svými nejbližšími, a i nadále spoustu neměrného životního elánu.

S poděkováním a láskou syn Ladislav, dcera Danuše, vnoučata Ladislav, Alena,
Petr a Lenka s rodinami, pravnoučata Ladiček, Jiříček a Anežka, bratr Miloš s rodinou.

Dne 1. září 2017 si připomeneme 10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan Rsdr. Rudolf Rynda, Csc.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.


