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Koupaliště Kojetín v roce 2018
V letošním roce se areál kojetínského koupaliště otevře
pro veřejnost v sobotu 2. června.
Návštěvníci mimo koupání v bazénech a vodní atrakce s tobogánem, masážní sedací hlavicí, vodními
chrliči, dnovou vodní perličkou, dětskou skluzavkou
a vodním hřibem můžou využít fitness prvky v parku,
trampolíny, nový mobiliář, mlžítko pro děti nebo čtyři
kurty na plážový volejbal. Celé koupaliště je ozvučeno
a travnatý povrch je zavlažován. K občerstvení slouží
nově opravená restaurace s modernizovanou přípravnou jídla a rozšířeným posezením. Koupaliště bylo
v roce 2017 modernizováno v nákladu šest milionů korun.
V letošním roce bude největší novinkou ohřev vody ve

všech bazénech. Na koupaliště byl totiž přiveden teplovod, proinvestovaný Městem Kojetínem, z bioplynové
stanice Agrodružstva Morava, který bude ohřívat všechny tři bazény a teplou užitkovou vodu v prostorách sociálního zařízení u šaten. Teplota vody v bazénech může
v létě dosáhnout až na 26 až 27 stupňů Celsia.
Provozovatelem koupaliště je společnost TECHNIS Kojetín, teplo po dohodě s Agrodružstvem budou využívat
po celou dobu koupací sezony za symbolickou korunu
za příslušnou jednotku.
Na koupaliště mají i v letošním roce volný vstup děti (navštěvující kroužky v Domě dětí a mládeže Kojetín nebo
sdružované v jiných zájmových organizacích) po zaregistrování otisků prstů do vstupního systému.
-rr kz-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 76. zasedání konaném dne 15. května 2018
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila přijetí účelové investiční
dotace ve výši 21.000 Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kojetín dle specifikace uvedené
ve smlouvě od poskytovatele dotace Olomouckého kraje,
- schválila přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč, na
částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Popůvky dle specifikace
uvedené ve smlouvě od poskytovatele dotace Olomouckého kraje,
- povolila Základní škole Kojetín,
nám. Míru 83, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků
ve výši 300 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic,
- souhlasila s provedením renovace tří učeben v Základní škole Kojetín, nám. Míru 83, příspěvkové organizaci, dle žádosti ZŠ, z rozpočtu
města Kojetína v roce 2018,
- souhlasila s pořízením majetku
do vlastnictví zřizovatele nad rámec
schváleného rozpočtu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové
organizace, ve výši do 80 tis. Kč,
- schválila rozpočtové opatření
č. 7/2018, kterým se zapojují do
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 421,61 tis. Kč

- nové výdaje ve výši 421,61 tis. Kč,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.
č. 5764/1 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 67m2, pozemek p. č. 5764/13 ostatní plocha
- jiná plocha o výměře 67 m2 za
kupní cenu 100 Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů
s převodem spojených kupujícím
– v tom geometrický plán, právní
služby, správní poplatek při vkladu
práva do KN,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 6/2018 k investiční akci „Rekonstrukce Tržní náměstí“, mezi objednatelem Městem Kojetín a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o,
za nabídkovou cenu 604.832,05 Kč
bez DPH, nabídková cena bude
navýšena o příslušnou sazbu DPH
platnou v době uzavření smlouvy,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo k investiční akci „Výměna termatexových akustických podhledů
a LED světel v učebnách č. 116,
212 a 214 v objektu ZŠ náměstí
Míru v Kojetíně“, smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem
Kojetín a zhotovitelem Oldřichem
Vaculíkem, Kojetín, za nabídkovou
cenu 244.168,65 Kč bez DPH, nabídková cena bude navýšena o pří-

slušnou sazbu DPH platnou v době
uzavření smlouvy,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo na vypracování projektové
dokumentace „PD interiéry v objektu Kulturního domu Kojetín“, smlouva je uzavírána mezi objednatelem
Městem Kojetín a zhotovitelem Ing.
Pavlem Kramplou za nabídkovou
cenu 90.000 Kč bez DPH, nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době
uzavření smlouvy,
- schválila v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích Organizační řád Městského úřadu Kojetín,
včetně jeho pěti příloh,
- vydala v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, a § 110, odst.
4, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, vnitřní předpis č. 2/2018
- směrnice o ochraně osobních
údajů (GDPR), včetně příloh,
- vzala na vědomí závěrečné hodnocení akce 26. ročník Přehlídky
amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2018,
- vzala na vědomí organizační zajištění akce Kojetínské hody 2018
a Kojetínské kulturní léto 2018.
Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 77. zasedání konaném dne 24. května 2018
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
Města Kojetína za rok 2018, mezi
Městem Kojetínem jako „zadavatelem“ a firmou OL AUDITING,
s. r. o. Olomouc, jako „zhotovitelem“
za celkovou cenu 65.000 Kč + DPH,
- schválila poskytnutí souhlasu
vlastníka s nájmem části pozemku
parc. č. 48, vypůjčiteli pozemku Mateřské škole Kojetín, na dobu určitou, a to červen 2018 – srpen 2018,
za účelem provozování rekreační sportovní činnosti pro dospělé
– cvičení jógy,
- schválila zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřené dne 16.
března 2018, na nájem nebytových
prostor v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín
I – Město, z důvodu změny ve výši
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ročního nájemného o míru inflace
za rok 2017 vyjádřené přírůstkem
průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru
12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj.
o 2,5 %, a změny v ujednání čl. V.,
odst. 6) a odst. 7) uzavřených nájemních smluv,
- zrušila v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k 31.
května 2018 komisi pro otázky bydlení a odvolává z funkce předsedu
a členy komise,
- uložila starostovi informovat
o této skutečnosti předsedu a členy
komise a vyslovit jim poděkování za
činnost v komisi,
- souhlasila s podáním žádosti
o akceptaci platebních karet pro

umožnění plateb platebními kartami na pokladně městského úřadu.
Jiří Šírek

Pozvánka
Starosta města zve
na 25. zasedání
Zastupitelstva
města Kojetína,
které se koná
v úterý 26. června 2018
od 16 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8,
Kojetín.
Jiří Šírek
starosta města

6/18

Kojetínský zpravodaj

Ve zkratce
 Druhé jízdy, oficiálně prvního
ročníku po loňském nultém, akce
Střední Hanou na kole, se zúčastnilo 542 oficiálně zaregistrovaných
účastníků. Nejvíce jich bylo z Kojetína – 86 a navíc z těch, kteří úspěšně projeli všemi čtrnácti stanovišti byl vylosován nejlepší cyklista
– V. Němeček i nejstarší účastník
– Václav Baďura, oba z Kojetína.
Velký dík patří samozřejmě všem,
kdo se zúčastnili a podpořili tak
myšlenku cyklovýletů po rovinách
Střední Hané. Tato akce by nemohla proběhnout bez nadšení
všech starostů čtrnácti obcí našeho mikroregionu a v Kojetíně bez
pomoci pracovnic z Domu dětí
a mládeže. Závěrečný dojezd a program na zámku v Tovačově byl výborně zorganizován vedením Města Tovačov. Důležité je, že všichni
absolvovali jízdu bez újmy na zdraví. Takže ať žije třetí cyklojízda naším mikroregionem zase za rok!
 Dne 22. května 2018 v 10.45
hodin přišel z adresy lika.b@seznam.cz na e-mail: zastupce@
meks.kojetin.cz, který je určen jako
korespondenční pro příspěvky do
Kojetínského zporavodaje text:
„Krásy Kojetína.Ten kdo vymyslel
tohle místo by měl okolo chodit!!Těsně u pískoviště dětí. A buďte rádi že fotky nepřenáší“ vůně“.
HLAVNĚ ŽE MÁTE AKCE UKLIDME ČESKO A SKLÁDKY A HNUS
VE MĚSTĚ NIKOMU NEVADI...“
Článek byl patrně určen ke zveřejnění v Kojetínském zpravodaji.
Mám radost z toho, že jsou mezi
námi lidé, kterým nepořádek u kon-

Poděkování
Vážený pane Rudolfe Pavlíčku,
řediteli Základní školy nám. Míru
v Kojetíně. Velmi si vážím vaší
pomoci v této nelehké situaci, co
potkala mého syna Radka a vašeho žáka z třídy 9. A. Pane řediteli,
tlumočte, prosím, moje velké poděkování vám, třídní učitelce Lence
Holíkové, učitelce Evě Palkovské
a dále všem učitelům na druhém
stupni: Martině Gorčíkové, Evě
Zítkové, Aleně Sedlářové, Markétě

tejnerů na odpad není lhostejný.
Celou věc se podařilo vyřešit strážníky Městské policie velmi rychle.
Jinak – akce typu „Ukliďme Česko“
dělat budeme i dál, mimo jiné i proto, aby v hlavách lidí zakotvila myšlenka, že vyhazovat odpad mimo
místa k tomu určená není normální.
A myslím, že právě účastníkům,
kterých na těchto akcích stále přibývá, právě skládky a hnus vadí.
Jiří Šírek

Redakční rada Kojetínského zpravodaje tímto upozorňuje občany,
že pro oznámení podobných nepravostí neslouží anonymní oznámení do zpravodaje, nebo uveřejnění na facebooku, ale prosté zavolání na Městskou policii Kojetín,
telefon: 581 762 760, 581 277
409, mobil: 776 737 287.
Redakční rada Kojetínského zpravodaje bohužel nápravu nesjedná.
Městská policie Kojetín určitě ano!
Redakční rada KZ

Zaslané foto

Zaslané foto

Foto po nápravě

Foto po nápravě

Matějkové, Luďku Vrtělovi, Jaroslavu Hurtíkovi a Jiřímu Galovi.
Moc vám všem děkuji za perfektní
spolupráci a pomoc, které s velkým
dílem po dobu tří let přispěly k překonání všech životních překážek.
Oceňuji váš zodpovědný přístup
nad rámec vašich pracovních povinností a velmi si vážím vaší pomoci.
Moc děkuji všem zaměstnancům
Základní školy nám. Míru v Kojetíně.
Moc vám všem děkuji za podporu.
Lenka Nesvadbová,
maminka žáka 9. A

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, letní kino) na:
www.mekskojetin.cz
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Kojetínský volejbal bude od letošní sezóny hostit extraligu
kadetů i juniorů!
O výjimečných výsledcích našich mladých sportovců jsme
si povídali s předsedou SK
Kojetín Leošem Ptáčkem.

Jedná se o nově vznikající
projekt Olomoucko, který
bude sdružovat hráčskou elitu
z našeho kraje, startuje právě
u nás v Kojetíně a v nejbližších
letech se jinam nepřemístí.
Máte v úmyslu na systematickou
práci s mládeží navázat i soutěžemi dospělých?
Fází úmyslů jsme již prošli, teď
se potýkáme s realitou, která nám
z hlediska kapacity sportovišť pro
volejbal v Kojetíně nadělá další
vrásky. Ke krajským přeborům žen
a mužů nově přibude 2. liga mužů!

Jedná se o počin opravdu historický. Kojetín se letos zařadí po bok
jen několika málo měst v České republice, která se mohou pochlubit
touto vizitkou, a ke všemu si myslíme něco o tom, že bychom obě
soutěže mohli udržet řadu sezón za
sebou.
Je v silách SK Kojetín obě nejvyšší republikové soutěže hrát
pouze s vlastními odchovanci?
Je to teď v našich silách, generace
dospívajících mládenců je v Kojetíně volejbalově mimořádně silná.
Velkou radost máme ale i z toho,
že budeme mít v krajských přeborech a Českém poháru zastoupené rovněž kategorie starších žáků
a mladších žáků. Přesně takto jsme
si to přáli, aby existovala návaznost
mezi jednotlivými generacemi.
Takto dynamický vývoj by byl asi
jen stěží bez nové sportovní haly,
je to tak?
No jistě, a ještě přesněji, nic z toho
by nebylo vůbec. Všechny mládežnické a drtivá většina soutěží dospělých se dnes už hrají v halách.
Na antuku zbyly jen letní turnaje,
kterým ke všemu zdatně konkuruje plážový volejbal. Kapacitně se
s naší halou ocitáme na samé hraně a volejbal samozřejmě není jediný sport, který v Kojetíně halu potřebuje a využívá.
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Tedy další soutěž úrovně vrcholového sportu v Kojetíně?
Řekněme výkonnostní sport výborné kvality, ne vrcholové. Volejbal se
v tomto příkladně s kopanou nebo
hokejem v Česku měřit nemůže.
Jde o ryze amatérský sport, který
ale bude u nás něčím velmi specifickým a významným. Jedná se
o nově vznikající projekt Olomoucko, který bude sdružovat hráčskou
elitu z našeho kraje, případně z nejbližšího okolí Kojetína z kraje Zlínského. Nejpodstatnější na tomto
ale je, že projekt výběru, reprezentujícího Olomoucký kraj, startuje
právě u nás v Kojetíně a v nejbližších letech, pokud ligu udržíme, se
jinam nepřemístí. Tento plán obrody
mužského volejbalu na Olomoucku
vzešel z vedení SK Kojetín a je razantně podporován Olomouckým
krajem.
Nebude takové množství mistrovských utkání v domácím prostředí, vyplývající z nově hraných
soutěží, v termínové kolizi?
Určitě bude, ale s tímto se prozatím vypořádáme. Pro naše město
je v tento okamžik obrovským přínosem, že v zimním období, kdy
je přece jen možností sportovního
a kulturního vyžití pro občany
méně, bude možné každý víkend
fandit našim mladým talentům na
sportovní hale.
Převážně se bavíme o chlapcích
a kategorii mužů…
Máte pravdu, tohle už by chlapům

mohlo stačit (úsměv). Z přípravky
dětí letos vyčleníme nejšikovnější
děvčátka a poprvé v bezmála šedesátileté historii odbíjené v Kojetíně
přihlašujeme soutěž mladších žaček. Na tuto kategorii se já osobně
moc těším. Nechtěl bych, abychom
se dlouhodobě specializovali jen na
jedno z pohlaví, jako je to běžné
ve většině ostatních měst. Nejlépe
funkční a dlouhodobě udržitelné
jsou podle mého názoru smíšené
kolektivy.
Jak vypadá příprava týmu na vrcholový sport na maloměstě?
Nepřeceňoval bych výraz „vrcholový“ a zároveň bych nepodceňoval
slovo maloměsto. Z našich současných mladých hráčů se velmi pravděpodobně sportem nebude dlouhodobě živit ani jeden. To, že si ale
sáhnou na nejvyšší úroveň v mládežnických kategoriích, je pro jejich osobnostní vývoj velmi důležité
a přinejmenším na to nikdy nezapomenou. Dlouho jsem si lámal hlavu
s tím, zda je možné, aby se nám vyhnul úděl například fotbalistů, kteří
odchovají značné množství talentů,
ale v určité fázi je „pouští“ do Kroměříže, Olomouce apod. Chápu,
že pro další výkonnostní vzestup
těchto chlapců je to krok nezbytný,
ale pro trenéry a vedení klubu současně úloha velmi nevděčná. Dnes
si myslím, že v případě volejbalu
schéma může být opačné a v Kojetíně by mohl existovat sport, který
bude výkladní skříní celého regionu.
Toto u dalších sportů v Kojetíně
podle vás možné není?
Myslím, že zmíněný fotbal to má
nepoměrně těžší. Je to sport velký,
divácky velmi atraktivní, pravděpodobně nejpopulárnější na světě. Poté, co Gabriela Koukalová
ukončila kariéru (smích). Koncentrace kvality ve větších městech má
v tomto případě svou logiku. Jít
podobnou cestou, jako volejbal,

Dnes si myslím, že v Kojetíně
by mohl existovat sport, který
bude výkladní skříní celého
regionu.
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Kojetínský volejbal bude od letošní sezóny hostit extraligu
kadetů i juniorů!
má potenciál příkladně kanoistika, a myslím, že se tak i děje.
O úžasném prostředí a tréninkových podmínkách na soutoku Moravy a Mlýnského náhonu se ví po
celé republice. Ostatní sporty do
toho momentálně až tak „nešlapou“.

Přejeme celému týmu, ať vás
elán, síly a chuť do další práce
neopouštějí a sezóna 2018/19 přinese výsledky, které očekáváte.

Díky, pro čest a slávu Kojetína uděláme, co je v našich silách!

skočit ostříhat na roh do kadeřnictví
a pokračovat doleva směrem k nádraží, doprava směrem k náměstí
nebo jít rovnou za nosem k rodinným domkům v té části Dudíkovy
ulice, jež je součástí části nazývané
místními jako „Lešetín“.
Ulice hrdě nese jméno po slavném
kojetínském rodákovi, knězi, moravském historiografovi, historikovi
a spisovateli Františku / Bedovi
(druhé jméno přijal po vstupu do
benediktinského řádu na počest
„otce anglické historie“ Bedy Ctihodného) Dudíkovi.
Beda Dudík svůj plodný život započal v Kojetíně v roce 1815, pak však
po studiích působil jako učitel filozofie v Brně a jako docent historie ve
Vídni. Následně na počátku 2. poloviny 19. století pátral ve Švédsku
a v Římě po literárních pokladech
ukořistěných u nás za třicetileté války - a jak píše Wikipedie – i díky
němu se vrátilo do vlasti 21 nejcennějších svazků. Podařilo se mu
uspořádat archiv Řádu německých
rytířů, neúspěšně navrhoval reformu rakouského archivnictví, sepsal podrobnou dvanáctisvazkovou
Historii Moravy dovedenou do roku
1350, roku 1866 byl jako válečný
zpravodaj v Itálii, pak se stal osobním kaplanem císaře Františka Jo-

sefa I., a dokonce byl i členem delegace při otevírání Suezského průplavu; na světové výstavě ve Vídni
prezentoval moravský (a především hanácký) folklór a vedle toho
všeho neúnavně tvořil (napsal asi
devadesát děl). Roku 1884 byl jmenován titulárním opatem kláštera
v Třebíči. Konec života prožil v rajhradském klášteře, kde také najdeme jeho hrob.
Až tedy i vy budete procházet touto
ulicí, vzdejte hold tomuto „moravskému Palackému“.
-GKJ-

Redakční rada KZ

Jak tedy bude vypadat příprava
našich hráčů před přelomovou
sezónou?
Hráčů i hráček! V podstatě už začala. Tréninkové dávky jsou od května
směřovány k nadcházejícímu ročníku. V červnu pokračujeme soustředěním na písku v Itálii, po volnějším
červenci následují v srpnu dva tréninkové kempy v Jeseníkách, v září
přípravné turnaje a pak už další celoroční dril na sportovní hale.

Kojetínský uličník
Dudíkova ulice
Dnes je v našem putování na řadě
Dudíkova ulice. Konkrétně je tato
ulice spojnicí mezi Kroměřížskou
ulicí na jedné straně a ulicí Čs. legií
na straně druhé.
Pokud touto ulicí procházíme, můžeme se stavit na oběd či na kávu
(nebo něco jiného ) v restauraci
Morava, pak si nakoupit ve vedlejší sámošce či v pekárně, případná
přebytečná kila jít shodit na kurty
za místní sokolovnou, pak se třeba
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Anketa
Červen je pro všechny děti a studenty nejoblíbenější měsíc.
Končí škola, blíží se prázdniny, a s tím i nezapomenutelná dobrodružství.
My, studentky 2. ročníku místního gymnázia, jsme vyrazily do ulic vyzpovídat pár lidí,
abychom zjistily, co mají v plánu o velkých letních prázdninách. Otázky zněly:
1. Jaká byla vaše nejvzdálenější destinace, kterou jste navštívila? Chystáte se letos na dovolenou?
2. V Kojetíně se po celý prázdninový čas budou promítat filmy v letním kině.
Přemýšlíte, že byste se zašla odreagovat a pobavit?
3. Čtete pravidelně Kojetínský zpravodaj? Máte nápad, jak jej vylepšit?
4. Já a kolegyně nejsme místní, proto se chceme zeptat, jestli navštěvujete místní festival
Kojetínské hudební léto? Zúčastníte se letošního ročníku?
Eva
Matoušková
1. Francie, to
byl můj nejvzdálenější
stát, který jsem
navštívila.
V tomhle roce
se nikam nechystám.
2. Vím, že se v Kojetíně v prázdninovém čase pouští filmy, ale nikdy
jsem na akci nezavítala.
3. Dříve jsem četla pravidelně, nyní
jen občas. Zpracování se mi vždy
líbilo.
4. Letního hudebního léta se nezúčastním. Starám se o manžela.
PS: „Fotit se budu, jen když se jedna z vás cvakne se mnou!“
Kateřina Ševečková
1. Na dovolenou se letos nechystám. Jsem na mateřské dovolené,
ale někdy bych chtěla navštívit Paříž.
2. Je ještě dost času, takže popřemýšlíme a možná akci navštívíme.
3. Kojetínský zpravodaj čtu málokdy.
4. Ano, festival jsme v minulých
letech párkrát navštívili. Uvidíme,
co bude tento ročník za program,
a podle toho se rozhodneme, jestli
se půjdeme pobavit.

Kristýna
Sendreiová
a syn Gabriel
1.
Nikdy
jsme
nebyli
v Chorvatsku,
v
budoucnu
bychom chtěli jet k moři.
O prázdninách
do ciziny nepojedeme.
2. Do letního kina nechodím, ale
vím, že se ve městě něco takového
pořádá.
3. Kojetínské noviny nečtu.
4. Ano, na festival se už moc těšíme. Užijeme si to s přáteli a dětmi.
Pavlína Lukášová
1. Moje nejvzdálenější destinace,
kterou jsem navštívila, byl stát Finsko. O letošní dovolené jsme ještě
nepřemýšleli.
2. Do letního kina chodím pravidelně. Promítají úžasné filmy. Vždy si
to moc užiju. Určitě se letošního
promítání zúčastním.
3. Ano, zpravodaj čtu každý měsíc.
Nic bych na něm neměnila. Odpovídá všemu, co bych po místních
novinách požadovala. Vždy se tam
najde pozvánka na nějakou aktuální akci.
4. Na festival chodím každý rok.
Většinou s přáteli nebo s rodinou.

Marcela
Miková
a Erika
Krištofová
1. Bohužel z finančních důvodů na žádnou dovolenou
nepojedeme.
V
budoucnu
bychom chtěly jet k moři. Je nám
jedno, do jakého státu.
2. O promítání víme, ale nenavštěvujeme ho.
3. Kojetínský zpravodaj čteme velmi málo, ale teď, když tam budeme,
si ho rády přečteme. :)
4. Takové festivaly nejsou náš styl,
takže se nezúčastníme, ale víme,
že se pořádá.

Anketu zpracovaly
Tereza Zakravačová
a Romana Jurečková.

MUDr. Jana Mathonová, dětský lékař, s.r.o.
Lékař pro děti a dorost informuje...
V říjnu 2018 naše ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
uskuteční pro veřejnost přednášku na téma kašel u dětí.
Přednášejícím hostem bude MUDr. Martin Zápalka Ph.D., dětský alergolog
a ordinář pro cystickou fibrosu z Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Termín a místo konání v Kojetíně bude upřesněno v říjnovém Kojetínském zpravodaji.
za dětskou ambulanci v Kojetíně MUDr. Jana Mathonová a Lucie Slatinová
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín
Květen, měsíc plný barev, vůně,
mláďátek a rozkvetlých sadů i zahrad, je už za námi. Hned zkraje
května proběhl zápis do MŠ pro
děti, které nastoupí od září poprvé do mateřské školy. Poslední
květnový týden jsme ukončili cvičení ve sportovní hale a celoroční
výuku anglického jazyka. V obou
mateřských školách jsme opět
přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou
pohádkou, kterou zahrály dětem
učitelky.
V průběhu celého měsíce čekalo
děti plno zajímavých a pestrých činností. Druhý květnový týden slavily
všechny maminky svůj svátek. Proto jsme pozvali své blízké a potěšili
jsme je na oslavě Dne matek nejen
básničkou, písničkou, ale také jim

ukázali, jak jsme pohybově nadaní.
Každý měl také pro tu svou nejmilovanější maminku připravený dárek.
Odměnou za šikovnost byl pak pro
všechny děti potlesk a rozzářené
úsměvy maminek i babiček.
Další společnou akcí MŠ byl dlouho očekávaný školní výlet. V úterý
15. května 2018 děti ze třídy „Berušek“ a „Rybiček“ a ve čtvrtek
17. května 2018 děti ze třídy „Sluníček“ a „Pastelek“ odjely autobusy
za exotickými zvířaty do ZOO Lešná. Měli jsme možnost vidět zvířata,
o nichž jsme si vyprávěli ve třídách
a zblízka jsme se mohli seznámit
s prostředím, ve kterém žijí. Těšili
jsme se na dobroty z baťůžku i na
pořádný řízek, který nám přichystaly paní kuchařky ve školní jídelně.
Počasí nám, pravda, moc nepřálo,
ale i tak jsme si to užili…

Děti ze „Srdíček“ a „Koťátek“ nakonec odjely v posledním květnovém
týdnu také za zvířátky, a to do ZOO
ve Vyškově.
Koncem května měly děti ze třídy
„Pastelek“ a „Sluníček“ ekologický
den. Seznámily se se skřítky Třídílkem a Třídilkou, pomohly Kubíkovi
uklidit pokojíček a roztřídit odpady.
Naučily se písničku „O třídění odpadu“ a uklidily školní zahradu od odpadů, které roztřídily do správných
kontejnerů.
Před námi je už jen poslední měsíc
školního roku – červen. Den dětí
oslaví děti z jednotlivých tříd podle
vlastního programu. Také se jako
každoročně rozloučíme s budoucími prvňáčky na radnici a v rámci
spolupráce s Městskou knihovnou
MěKS Kojetín navštívíme dětské
oddělení. Věříme, že červen bude
plný sluníčka a my si ještě užijeme
i vodních radovánek a her na školní
zahradě.
vedení MŠ

Cvičení v hale – Pastelky

Besídka Berušky

Třídění odpadu – Pastelky

„Malý zahradník“ – Berušky

„Malý zahradník“ – Berušky

Výlet do ZOO

Výlet do ZOO – Sluníčka

Návštěva zámku Lešná
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Soutěž
mladých zdravotníků
V Přerově se v pátek 11. května
2018 zúčastnily dvě hlídky žáků
naší školy okresního kola Soutěže mladých zdravotníků při poskytování první pomoci. Družstva
si prošla čtyřmi stanovišti, na kterých se vystřídala obvazová technika, přeprava postiženého, improvizovaný a standardní způsob
při poskytování první pomoci. Občas se na jejich tvářích objevila

Naše sportovní úspěchy
Ve druhém pololetí školního roku
2017/2018 se žáci ZŠ nám. Míru
opět zúčastnili mnoha mimoškolních sportovních soutěží.
Poprvé se naše škola zapojila do
florbalové soutěže Olomouckého
a Moravskoslezského kraje Street
Hockey. Kluci se bohužel přes zkušený prostějovský tým neprobojovali do velkého finále v Ostravě.
Ve florbale reprezentovali žáci naši
školu i na místním turnaji v Troubkách. V boji „O pohár starosty obce

špetka nejistoty, ale nakonec jejich
souhra a znalosti zvítězily. Družstvo z prvního stupně se umístilo
na krásném třetím místě, družstvo
z druhého stupně vybojovalo zlato,
a tak 2. června 2018 jede reprezentovat naši školu a současně okres
Přerov do Olomouce na krajské
kolo. Tímto bych chtěla moc poděkovat HZS Kojetín za prostory a čas
věnované dětem na jejich přípravu. Také bych nerada zapomněla
na děti, které se po škole scházely
a pilně trénovaly. Na krajském kole
Troubky“ skončili druzí.
Již tradičně se zapojujeme i do volejbalových turnajů. V letošním okrskovém kole v Přerově jsme skončili těsně pod „bednou“, tedy na
málo oblíbeném 4. místě.
Ani na soutěži všestrannosti OVOV
(Odznak všestrannosti olympijských vítězů) jsme nemohli chybět.
V Hranicích náš školní tým vybojoval krásné druhé místo v okresním kole a chyběl mu jen kousek
od postupu do kola krajského. Tam
se probojovali jednotlivci (Lubor
Halenka, Ondřej Hirsch, Tereza
Baďurová a Delia Marrucia), kteří
1. června 2018 srovnají síly s krajskou konkurencí.
Ve dnech 24. a 25. dubna 2018 se
naši prvostupňoví fotbalisté zúčastnili okrskového kola celorepublikového postupového turnaje mezi žáky
základních škol – McDonald’s Cupu
v Přerově. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích. Žáci druhých a třetích
tříd naší školy obsadili pěkné čtvrté
místo z osmi přihlášených družstev.

přejeme co nejméně nástrah a samozřejmě štěstí na všech stanovištích.
Lucie Krejsová
Žáci čtvrtých a pátých ročníků ve
své kategorii zvítězili, postoupili tak
do okresního kola, které se konalo
3. května 2018. V něm naši fotbalisté vybojovali druhé místo.
Úspěšní byli letos i naši volejbalisté. V 1. ročníku celorepublikového
klání Minivolejbalu v barvách se
ve čtyřech turnajích meziškolní ligy
škol regionu Kroměříž, Přerov, Prostějov, Kojetín účastnili hned čtyř
z pěti věkových kategorií. Ve žluté
a oranžové kategorii vybojovali naši
žáci zlato, v modré kategorii stříbro
a červená kategorie si domů odvezla bronzovou medaili. Za nejlepší
hráče byla vyhlášena dvojice Zuzana Medunová a Jakub Vysloužil.
Po celoroční účasti, tedy čtyřech
kolech, si naše škola vysloužila regionální prvenství.
Děkujeme všem žákům, kteří reprezentovali ZŠ nám. Míru, a přejeme
jim hodně sportovních úspěchů!
Luděk Vrtěl, Alena Pátková,
Iva Trefilková, Markéta Matějková

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Seminář Romano suno
Dne 15. května 2018 navštívila naši
školu spisovatelka Máša Bořkovcová s kolegyní Ivetou Kokyovou ze
společnosti Nová škola. Tato společnost vyhlašuje již 21 let literární soutěž Romano suno – Romský sen.
Děti, které umí romsky, v ní mohou
uplatnit v písemné formě romštinu.
Každý rok jsou nová témata, o nichž
děti píší. Na tuto soutěž přijely obě
autorky naše žáky připravit. Ihned
ráno po prvním zvonění ti, co měli

8

zájem, absolvovali první
část – seminář, v němž si
děti procvičovaly zábavnou
formou svou romštinu. Po
dvou hodinách se žáci rozdělili na dvě části. Nejprve ti
mladší a pak i ti starší pod
dohledem lektorek a s jejich
vydatnou pomocí tvořili své
práce na zadaná témata.
Snad se jim práce podařily
a žáci naší školy se opětovně dostanou v soutěži Romano suno na stupně nejvyšší.

Pavel Navrátil
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Zmizelí obyvatelé
Kojetína
V letošním roce díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky máme
možnost realizovat projekt Zmizelí
obyvatelé Kojetína. Ten se zabývá
dějinami židovské obce v Kojetíně, židovskými zvyky a tradicemi
a my jeho prostřednictvím chceme
poznat jednu z etap historie našeho města. Zároveň se seznámíme
s národnostní menšinou, která je
na okraji zájmu, přestože se její
členové spolupodíleli na rozvoji

Týden zdraví
Týden zdraví – jedna z nejoblíbenějších akcí školního roku. Událost,
která si vždy získá všechny děti.
Na naší škole tradičně probíhá Týden zdraví v měsíci dubnu a má
inspirovat ke zdravému životnímu stylu. Tentokrát se uskutečnil
od 23. do 30. dubna 2018.
Cílem projektu je rozvíjet získané
znalosti a dovednosti dětí tak, aby

Kojetína a z židovské náboženské
obce v Kojetíně vzešlo několik pozoruhodných osobností. Kromě
toho se na území města nachází
pozoruhodné památky, které si rozhodně zaslouží pozornost, hlavně
budova bývalé synagogy a židovský hřbitov. Dnes už bohužel kvůli
zločinům páchaným nacisty mluvíme o židovském obyvatelstvu Kojetína v minulém čase. Právě proto
realizujeme náš projekt. Chceme si
připomenout tuto polozapomenutou stránku historie a vést tak děti
k toleranci, snášenlivosti a dalším
mravním hodnotám.
Samotný projekt začal tím, že jsme
vyhledávali
obecné
informace
o historii Židů, jejich kultuře atd.
Naše obzory rozšířil svou přednáškou František Řezáč, se kterým
jsme navštívili židovský hřbitov. Na
tuto exkurzi nikdo, kdo jsme se jí
zúčastnili, nezapomeneme. František Řezáč nás obětavě provedl
a seznámil se sebemenšími detaily.
Mnohokrát mu děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
Navázali jsme exkurzí do Boskovic,

kde jsme si objednali průvodce židovskou čtvrtí. Ta je velmi zachovalá a určitě stojí za zhlédnutí. S naší
průvodkyní jsme strávili dvě hodiny
plné zážitků. Její vyprávění bylo
velmi poutavé. Nejvíce nás zaujala boskovická synagoga, která má
velmi zachovalý interiér a rituální
lázeň mikve. Do Boskovic bychom
se chtěli ještě někdy vrátit.
Plánujeme navštívit i židovské památky v Praze. Snad se nám podaří i další plánované exkurze. Projekt
má ale i další části. V literatuře čteme knihy s tematikou holocaustu,
v hudební výchově posloucháme
tradiční chasidské melodie. Ve výtvarné výchově malujeme židovské
symboly a ve vaření si připravíme
židovská jídla. Z projektu vznikne naučná brožura a krátké video.
Tyto materiály následně využijeme
v dalších letech při výuce.
Projekt Zmizelí obyvatelé Kojetína
je pro nás velmi přínosný. Přináší
nám mnoho nových informací a poznatků.

je mohly uplatňovat ve vlastním
životě. Proto jsme se věnovali nejrůznějším tématům, která k životu
patří.
Každý den byl pro děti připravený
program, který se týkal nějakého
tématu, jež souvisí se zdravím.
V pondělí se první stupeň zábavnou a interaktivní formou seznámil
se zásadami zdravého stravování
v programu Zdravá 5.
V úterý nejprve žáci prvního až
třetího ročníku šli za členy Hasičského záchranného sboru Kojetín,
jehož členové žáky poutavým způsobem seznámili se svou činností.
Zároveň děti učili, jak se zachovat
v případě požáru, dopravní nehody
a v dalších nebezpečných situacích. Poté je vystřídaly děti ze šestého ročníku. Žáci prvního stupně
se po desáté hodině odebrali na
střelnici, kde se konal program související se dnem Země. Odpoledne
žákyně šestého a sedmého ročníku
zdravě vařily – palačinky z pohankové mouky.
Velmi nabitým dnem byla středa.
Pro čtvrtý a pátý ročník si doktorka
Jana Mathonová připravila před-

nášku Hygiena a dospívání. První
a třetí ročník se zúčastnil programu
Nekuřácký den, který atraktivní formou žáky seznamoval s nebezpečími, jež představuje kouření. Tohoto programu využily i děti ze čtvrté
a páté třídy. Ty si následně připravily ovocný salát.
Následoval čtvrtek. Pro první stupeň byl zajištěn program Zdravé
zuby. Jak je ze samotného názvu
patrné, je to projekt, který se týká

Pavel Navrátil
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ústní hygieny. První až třetí třída si
v průběhu dne také připravila ovocný salát. Ve výtvarné výchově se
děti pokoušely výtvarně uchopit, co
si představují pod pojmem zdraví.
V pátek se celý první stupeň vypravil do Popůvek plnit úkoly týkající se
chování člověka za mimořádných
událostí. Den se jim velmi vydařil,
všechny úkoly se podařilo zábavnou formou splnit. Pro druhý stupeň
si členové Městské policie Kojetín
přichystali přednášku na téma Pravidla silničního provozu. Ta byla
velmi poutavá, využívala prezentaci
a videa, žákům se velmi líbila.

A v pondělí 30. dubna 2018 i druhý
stupeň plnil úkoly týkající se ochrany za mimořádných událostí. Také
byla zvolena vycházka do přírody.
Byla vybrána velmi zajímavá trasa
okolím Kojetína, při níž jsme si opakovali vše potřebné – chování při
požárech, záplavách, úrazech atd.
Kromě těchto akcí jsme celý týden aktivně využívali počítačových
programů k zopakování všeho, co
jsme se naučili.
Týden zdraví byl úspěšný a pro děti
velmi přínosný. Je však třeba v dětech neustále podporovat kladné
návyky, které během něj získaly,

a neustrnout. Před námi je ještě
mnoho práce, než si děti zásady
zdravého životního stylu osvojí.
Renata Vysloužilová

Gymnázium Kojetín
První v republice
– to už je něco!
Ve dnech 23. a 24. dubna 2018
proběhlo v Praze v Ruském středisku vědy a kultury celostátní kolo
Konverzační soutěže v ruském jazyce, kterého se zúčastnili zástupci
všech čtrnácti krajů České republiky. Olomoucký kraj zastupovaly
vítězky krajských kol – studentky

Podnikání
na Gymnáziu v Kojetíně
Školní rok 2017/2018 byl třetím
po sobě jdoucím ročníkem na
kojetínském gymnáziu, ve kterém
byl otevřen volitelný seminář
podnikání pro studenty septimy
a třetího ročníku. V tomto předmětu
mají studenti možnost za pomoci
mezinárodní organizace JA Czech
vytvořit na dobu školního roku firmu, přijít s libovolným produktem
a vyzkoušet si na vlastní kůži prostředí podnikatelského světa.
Před dvěma lety vytvořili dnes
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našeho gymnázia, a to v kategorii
SŠ I Zuzana Žatecká a ve vyšší kategorii SŠ II Tereza Hermanová. A obě opravdu zabodovaly!
Zuzka obsadila 5. místo v republice
a Tereza svým skvělým výkonem
dosáhla na samotný vrchol – 1. místo v republice!
Máme velkou radost a děkujeme holkám, že tak úžasně reprezentovaly
naši školu i celý Olomoucký kraj.
Marcela Dejdarová, GKJ
už bývalí studenti Gymnázia hru
Vzhůru do provozu! za účelem naučit děti základní pravidla provozu
a v loňském roce přišla studentská firma Comfort Crew
s polohovatelnou pracovní deskou.
Letos byl o tento seminář takový zájem, že vznikly firmy dokonce dvě:
LA-ST se svou deskovou strategií
Dobyj to! a HAFOhry s vědomostní
společenskou hrou Křížem krážem.
V průběhu školního roku mají studenti možnost účastnit se různých
seminářů, které cílí na rozvinutí jejich vůdčích, prezentačních nebo
marketingových schopností. Vyvrcholením každého ročníku je pak
veletrh JA Studentská firma roku,
který se tentokrát konal 12. dubna
2018 v Praze. Tohoto veletrhu se
kromě dvou firem z našeho Gymnázia účastnilo i 39 zástupců jiných
škol, které zde proti sobě soupeřily o titul nejlepší studentské firmy
a nemalý finanční obnos na podporu jejich podnikání. Součástí veletrhu byl celodenní prodej produktů na
stáncích v obchodním centru Gale-

rie Harfa, obhajoba svých podnikatelských schopností před týmem
rozhodčích a prezentace vlastního výrobku na podiu před porotou
a zástupci ostatních firem.
Ani jedné z kojetínských studentských firem se bohužel letos nepodařilo zopakovat úspěch firmy
EDGA z roku 2016, kdy získali
3. místo a sponzorský dar 3.000 Kč,
ale zájem o podnikání na Gymnáziu
Kojetín očividně je, a tak se o některou z cen naši studenti poperou
zase v příštích ročnících.
Tomáš Stav,
student septimy Gymnázia Kojetín
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Gymnázium Kojetín
Jazykový koutek
Pro tento jazykový koutek jsme
vybrali text z archivu studentských
prací. Studenti posledního ročníku měli za úkol napsat pojednání,
v němž uplatní co největší množství
frazémů obsahujících slovo voda.
Jedna z prací přiblížila pocity studenta před maturitní zkouškou:
Čas maturit se blíží, osm let na
zdejším gymnáziu uplynulo jako
voda a já už dávno nejsem tím malým vyžletem, které postávalo před
dveřmi školy na zádech s batohem
větším, než jsem byl sám… Inu, vyrostl jsem jako z vody a nyní stojím před onou pověstnou zkouškou

z dospělosti s neblahým pocitem,
že mi teče voda do bot, že jsem
čas na přípravu proflákal, že jsem
prostě tak dlouho chodil se džbánem pro vodu, až to vypadá, že se
ucho utrhne zrovna ve chvíli, kdy
jde opravdu do tuhého. Možná vám
přijde, že zbytečně kalím vodu, ale
jen si vzpomeňte sami na sebe! Teď
se vám to dělá ramena, když už jste
za vodou!
Od Vánoc spím jako na vodě, probouzím se v noci hrůzou, protože
se mi zdá, jak sedím na potítku,
marně se snažím si vzpomenout,
kdo napsal Máchův Máj, kolik je
odmocnina ze čtyř, zda je člověk živočich nebo rostlina a cože je vlast-

ně to H2O… Zkoušející cítí moji
nejistotu a to je voda na jeho mlýn,
slyším, jak cedí mezi zuby: „Tak už
pojď, na každou svini se někde vaří
voda!“ Nevěřím vlastním uším – tohle že jsou slova mého milovaného
třídního, který vždy míval pochopení i pro naše lumpárny? Teď to spíš
vypadá, jako by mě chtěl utopit ve
lžíci vody! Ne, nedám se, vezmu to
z jedné vody načisto a dokážu mu,
že ten, kdo se bude smát naposled,
budu já…
„Pavle, vstávej! Přece nezaspíš
maturitu!“. Slova mámy mě vrací do
reálu, uvědomuji si, že se moje noční můra bude za hodinu opakovat?
GKJ

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín zazářila
na celostátní přehlídce
aneb Konec školního
roku ve znamení nového začátku a velkého
úspěchu
Konec školního roku v ZUŠ se stává zároveň i novým začátkem v historii zařízení, které od roku 1949
(Městský hudební ústav v Kojetíně)
plní úlohu vzdělávání dětí v umělecké, především hudební oblasti. Dokončovací práce na budově,
úpravě školního dvora a prostor
před budovou ještě stále probíhají,
ale již teď je zřejmé, že v Kojetíně
stojí moderní krásná budova umě-

leckého školství. A to vše díky osvícenému přístupu Města Kojetína
a Olomouckého kraje. Budova se
postupně vybavuje a „zabydluje“.
Prioritou pro školu ovšem samozřejmě zůstává výuka a prezentace práce pedagogů a žáků. Jak
jsme již informovali v předchozích
číslech zpravodaje, kojetínské děti
opět patřily v okresním i krajském
měřítku k nejlepším, což dokazovaly průběžně skvělými výsledky.
Krásnou tečkou za letošními soutěžemi byla soutěžní přehlídka v Poličce s účastí žákyň pěveckého oddělení. Ty se vydaly 3. května 2018
„na zkušenou“, poprvé do soutěže
velkého formátu s celostátní účastí.
V Poličce, rodišti Bohuslava Martinů, se uskutečnila celostátní soutěžní přehlídka „Mládí a Bohuslav
Martinů“. Z Kojetína jsme vyjeli s cílem zazpívat si a reprezentovat naši
školu, město Kojetín a Olomoucký
kraj nejlepším možným způsobem,
bez přehnaných ambicí na výrazná umístění. Konkurence v takto
prestižní soutěži je vždy velmi silná.
Do soutěže se přihlásili zpěváci
z celé republiky, včetně velkých
pražských, brněnských a ostravských
základních
uměleckých
škol. Velmi silně byly zastoupeny
hudební školy z Pardubic, Hradce
Králové, Moravské Třebové a Olomouce. Ovšem výsledky, se kterými jsme nakonec odjížděli, předčily
všechna naše očekávání. Nejen, že
se naše zpěvačky neztratily a neza-

padly, ale patřily k nejlepším. Anežka Skřipcová a Eliška Bělkové
získaly v konkurenci 33 přihlášených účastníků kategorie 9-10 let
umístění ve stříbrném pásmu, což
byl opravdu veliký úspěch. Nutno
dodat, že obě děvčata soutěžila vůbec poprvé a jejich skvělé umístění
v tak významné a prestižní soutěži
je hodno uznání. Obrovským překvapením pro nás všechny ale bylo
umístění a ocenění Aničky Hrušákové. Anička se v konkurenci 44
přihlášených soutěžících umístila
ve zlatém pásmu a navíc jako jedna ze tří zpěvaček v této kategorii,
získala Cenu za interpretaci díla
B. Martinů a Cenu za provedení
duchovní hudby - Píseň Nábožná
od B. Martinů. Velká gratulace patří všem děvčatům, učitelce Kláře
Uhlířové za vynikající pedagogické
vedení a přípravu svých svěřenkyň
a Lence Čechové za kvalitní klavírní korepetice.
Vaše Zuška
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Základní umělecká škola Kojetín
Pozvánka
na červnové akce
ZUŠ Kojetín
8. 6. 2018

Koncert k 10. výročí založení
Dechového orchestru ZUŠ Kojetín
(místo a termín bude upřesněno v závislosti na dokončení koncertního sálu)

10. 6. 2018 Festival V. Smoly v Hulíně
(Dechový orchestr ZUŠ Kojetín)
13. 6. 2018 Zahájení Kojetínského hudebního léta
(Dechový orchestr ZUŠ Kojetín, Orchestr Two Three Four D-Music Kroměříž)
17. 6. 2018 Hodové slavnosti v Lutopecnách
(Dechový orchestr ZUŠ Kojetín)
25. 6. 2018 Absolventský koncert
– v 17 hodin

Zápis
do ZUŠ Kojetín

bude probíhat
ve dnech 18. – 22. června 2018
v době od 12.30 do 16.00 hodin
v těchto studijních zaměřeních:
- klavír,
- elektronické klávesové nástroje,
- příčná flétna,
- zobcová flétna,
- klarinet,
- žesťové nástroje (trubka, pozoun, tuba, tenor),
- lesní roh,
- bicí nástroje
- kytara, elektrická kytara, baskytara,
- housle,
- akordeon,
- PHV My jsme malí muzikanti
Přijďte, těšíme se na vás!

DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Den Země
Ve dnech 24. a 25. dubna 2018 se
300 žáků prvního stupně základních
škol z Kojetína zúčastnilo programu
připraveného k oslavě Dne Země.
Žáci 1. až 4. tříd základních škol
si na jednotlivých vědomostních
i zábavných stanovištích vyzkoušeli třídění odpadu, zásady chování v přírodě a prověřili své znalosti z prvouky a přírodovědy. Pro
žáky 5. tříd byla připravena naučná

Riskuj!
Riskuj! byl název vědomostní soutěže pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázia. V pátek 11. května
2018 vše vypuklo a zástupci jednotlivých tříd se snažili za celou třídu
dosáhnout co nejlepších výsledků

stezka okolo rybníku Na Hrázi. Za
spolupráci děkujeme Městu Kojetín
a nasbírat co nejvíce bodů.
Bylo jim nabídnuto dvacet tematických okruhů. Jejich úkolem bylo
postupně riskovat – vybírat nebo
napsat správné odpovědi. Také se
jednalo o předposlední úkol celoroční soutěže Velké ceny DDM
„O putovní pohár ředitelky DDM
Kojetín“.
-po-

Výsledková listina vědomostní soutěže:
Mladší kategorie
1. místo: Křepelky – sekunda, Gymnázium Kojetín
2. místo: Prima škrtulky – prima, Gymnázium Kojetín
3. místo: Kingové – 7.A, Základní škola nám. Míru Kojetín
Starší kategorie
1. místo: Nuly – kvarta, Gymnázium Kojetín
2. místo: Jiříkovo mírové poselstvo – tercie, Gymnázium Kojetín
3. místo: Kappateam – 8.A, Základní škola nám. Míru Kojetín
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a Mysliveckému sdružení Morava
Kojetín.
-ep-
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Dárek pro maminky
z keramické hlíny
Od března do května probíhaly na
DDM výukové programy pro mateřské a základní školy, při kterých si

Děti u nás v Kojetíně
modelaří dál
Je nás víc, co si někdy zkusilo něco
postavit z plastové stavebnice. Ať
to byl letoun, auto, tank či loď, každý model si vyžádal nějaký čas
na stavbu. Čím pěknější si chceme
něco udělat, tím více času a práce
musíme investovat. Když si budu
chtít něco postavit, těším se, až to
bude, a chci to co nejdříve. Když
už ale vím, že to samé lze udělat daleko hezčí, zkusím to také.
A naše děti v kroužku modelářů při
DDM Kojetín to už poznaly. Snaží

Festival volnočasových
aktivit
V pátek 25. května 2018 se uskutečnil Festival volnočasových aktivit ve
venkovních prostorách Sokolovny
Kojetín. Některé kroužky předvedly,
jakým novým dovednostem se děti
naučily. Na pirátské téma zatancovaly Vanilky, Roztleskávačky se
svými pompony rozvlnily přihlížejí-

děti vyzkoušely práci s keramickou
hlínou. Při vlastní tvorbě působí hlína díky kontaktnímu způsobu zpracování na všechny smysly. Tvoření rozvíjí nejen jemnou motoriku
a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke

zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Děti si vyzkoušely možnosti tohoto materiálu
a vytvořily mnoho krásných výrobků
svým maminkám k svátku. Výukových programů se zúčastnilo 232
dětí.
-mb-

se na svých modelech pracovat
pečlivě a tím, že pracujeme spolu, vidí, co lze postupně vylepšit.
Tím, že zůstanou v kroužku déle
než jeden rok, pokročí o kousek dál
a je to opravdu znát. A nemyslete
si, že to je jen chlapská záležitost.
Modelářských akcí se účastní více
dívek i dam a získávají ceny za svá
díla. Naše děti se účastní různých
soutěží a výstav. Již letos na jaře
se účastnily bodovací soutěže
Velikonoční Prostějov, což je první
soutěž na Moravě, kde se sejdou
modeláři v hojném počtu. Naše děti
byly ohodnoceny mimo ocenění,
rozhodčí modely probírali a cenili si

jejich znatelného úsilí.
Při vydání tohoto čísla zpravodaje
již máme za sebou další soutěžní
výstavu, která proběhla 26. května 2018 v Tovačově. V tuto chvíli
nevím, jestli dostanou děti nějaká
ocenění, ale pro nás všechny je důležitější, že děti mají o něco zájem,
snaží se něco naučit a nebojí se to
ukázat nám všem. Prezentace jejich výrobků je zároveň prezentací
města Kojetín a DDM Kojetín. Mně
ale někdy stačí, když vidím, jak jsou
děti rády, když se jim něco povede
a jsou za to pochváleny.
Za kroužek plastikových modelářů
DDM Kojetín Miloslav Ševeček

cící a malou módní přehlídkou inspirovala děvčata z Doplňkománie
a Výtvarky. Ve stánku Hokusu pokusu děti zjišťovaly, jak působí odpor vzduchu, statická energie a další zajímavosti. V tvořivých dílnách
si mohli návštěvníci zkusit experimenty s provázkem, ocínovat malé
sklíčko nebo si namalovat obrázek
obličejovými barvami na tělo. Po
celou dobu akce připravovali Šéfkuchaři sladké palačinky, které nabí-

zeli všem přítomným. Také měli za
úkol vybrat nejlepší koláč rodin, které se účastnily celoroční soutěže.
Za sportovní kroužky předvedli hru
kluci i holky z Volejbalu a Stolního
tenisu. Během festivalu bylo možné
si promluvit s vedoucími zájmových
kroužků o jejich činnosti a inspirovat se nabídkou pro volný čas na
další školní rok. Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení a ukončení
celoroční soutěže Šťastná osmička
pro rodiny.
-poBližší informace
o všech připravovaných akcích
najdete na internetových
a facebookových stránkách
DDM Kojetín.
Fotodokumentace
ke všem akcím je k dispozici na
ww.ddmkojetin.zonerama.com
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DDM Kojetín informuje
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
2. 6. 2018 – Dětský den Kovalovice
3. 6. 2018 – Pohádkový rybník
8. 6. 2018 – Finále Velké ceny DDM Kojetín
		 – Dračí lodě
8. – 10. 6. 2018 – Čistě dámská jízda
		 – pobyt v Koutech nad Desnou
27. 6. 2018 – Běh proti drogám

14

VOLNÁ MÍSTA
NA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH
9. 7. – 13. 7. 2018
23. 7. – 27. 7. 2018
30. 7. – 3. 8. 2018
6. 8. – 10. 8. 2018
20. 8. – 24. 8. 2018

– Deník malého neposeroutky
– Odvážná Vaiana
– Pat a Mat 3
– Sportujeme!
– Hejbni kostrou!

Cena jednotlivých táborů je 1.000 Kč
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Květen v knihovně
Vítej, Karle
Interaktivní literární beseda pro
žáky 2. tříd základních škol inspirovaná stejnojmennou knihou Ivony
Březinové byla věnována k 702. výročí narození Karla IV.
Kdo to nakreslil?
V soutěži k získání vědomostí
o českých ilustrátorech dětských
knih soutěžily děti ze školních družin a „Klubu malých čtenářů z Polkovic".

letristická, ale odráží široké spektrum autorčiných zájmů – zdravý
životní styl, astrologii či psychologii
a je vyjádřením její celoživotní touhy – psát knihy. Jarmila Mandžuková pravidelně publikuje do časopisů
Spirit, Zahrádkář a Betynka, a je
také častým hostem České televize v pořadech Sama doma a Barvy
života.
Hlavním tématem přednášky byly

biologické hodiny, o kterých autorka
říká: „Jedním z důležitých aspektů
zdraví je pravidelnost. Pokud se
naučíme respektovat náš časový
systém – biologické hodiny, umožní
nám to přirozeně působit na naše
zdraví, odstraňovat zdravotní potíže, a také snadněji hubnout a udržovat optimální hmotnost.“
Přednáška byla doplněna o řadu
praktických návodů a zkušeností. -jl-

Literární kavárna s Jarmilou
Mandžukovou – Biologické hodiny – tajemství zdraví
Další ze série literární kavárny proběhla ve středu 16. května 2018 se
spisovatelkou Jarmilou Mandžukovou, která je autorkou celé řady zajímavých knih. Její tvorba není be-

Z připravovaných akcí:
4. – 8. června 2018
Týden čtení pro 1. třídy ZŠ
Osmý ročník tradičního celostátní akce v rámci
projektu „Celé Česko čte dětem“.
V rámci tohoto týdne navštívíme prvňáčky
v jejich třídách a budeme jim předčítat z knihy
spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky
Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota;
nebo i 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.

4. – 8. června 2018
Týden čtení v naší knihovně
Sdílené čtení pro děti ze školních družin
4. června 2018 ve 14 hodin
Se starostou na zmrzlinu
Setkání účastníků letošní Noci s Andersenem
se starostou města Jiřím Šírkem na kojetínské radnici
Prázdninová záložka
Tvořivá dílnička s výrobou záložky
do prázdninové knihy v dětském oddělení
Knihovnická minima
pro předškolní děti MŠ Kojetín
První seznámení s knihovnou

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Výstava Fauna a flóra
na kartách
V pátek 25. května 2018 proběhla
v prostorách galerie VIC vernisáž
výstavy s názvem Fauna a flóra na
kartách autorů Jiřího Novotného
a Milana Bednáře organizovaných
v Clubu sběratelů hracích karet.
Přicházející návštěvníci se mohli
při příchodu zahloubat do klavírní-

ho přednesu Miluše Venclíkové, jež
celou vernisáž hudebně doprovázela. Poté uvítal přítomné muzejní
pracovník Milan Zahradník a záhy
předal slovo zasvěceným personám
Jiřímu Novotnému a Milanu Bednářovi. Ti se zájmem promluvili o této
výstavě, která již proběhla v minulém roce například v Prácheňském
muzeu v Písku.
Překvapením páteční vernisáže
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
byla návštěva kouzelníka Romana Vejmoly, jež dokázal nadchnout
svými triky i nejmenší návštěvníky
akce.
Na této výstavě můžete vidět různé
druhy karet v mnoha provedeních,
exponáty soudobé i více než sto let
staré z rozmanitých koutů světa.
Navíc jsou tyto přírodní výjevy na
kartách doplněny zajímavými předměty, které k nim neodmyslitelně
patří, ať už jsou to lisy na karty, pivní půllitry, popelníky s karetní tema-

tikou, či jiné další zajímavé doplňky.
Výstava je určena jak pro dospělé,
tak i pro děti, které zaujme především úvodní část, ale věříme, že
i expozice jako celek. Bez vší nadsázky, může tento počin sloužit jako
didaktická pomůcka, kde nejmenší
mohou za pomoci rodičů rozpoznávat dinosaury, určovat názvy květin,
či jednotlivých druhů zvířat.
Výstava potrvá v galerii VIC do
22. července 2018.
Přijďte se podívat, poučit se a záro-

veň si užít jedinečnou expozici!
-miza-, foto: L. Fík

Mimoni v Bezměrově

osoba teta Svača. Po příjezdu vlakem do Bezměrova se tato klidná
a tichá skupinka dětí vydala směrem ke kulturnímu domu. Lidé pracující na zahrádkách, když viděli
a slyšeli tuto skupinku, se udiveně
ptali jestli se organizátoři nespletli
a nejde už obcí hodový průvod. Po
příchodu ke kulturnímu domu jsme
je uvítali spolu s osvětlovačem Honzou, který až v Bezměrově zjistil, že
veškerá světla, která jsme naložili
pracně v Křenovicích, jsou nám úplně k ničemu. Ne, že by kulturní dům
nebyl doposud elektrifikován, ale
přímo na jeviště svítilo nezatažený-

mi okny zapadající slunce. Navzdory všem peripetiím se nám podařilo
zprovoznit scénu a odehrát Skópó
Barku bez větších obtíží. O úspěchu našeho představení svědčí
i velká návštěvnost bezměrovských
a jejich kladné odezvy. Mimoni vedle zaslouženého aplausu obdrželi
po výkonu sladkou odměnu v podobě dortu od tety Anežky, a zlatým
hřebem pro ně byla jízda obecním
hasičským autem zpět do Kojetína. Další akcí, kde můžete Mimoně
v budoucnu vidět, je Pohádkový
rybník v neděli 3. června 2018.
-miza-

aklimatizovaly a scéna byla nachystána během chvilky. Příchozí „Koválovčáci“ obdarovali umělkyně již před
představením výborným koláčem. Z
hereckých výkonů a reakcí diváků
bylo vidět, že jak herečky, tak i diváci si představení vyloženě užívají.
Překvapivá byla i návštěvnost, která

byla vskutku rekordní. Do kovalovického zámečku zavítalo přes šest
desítek diváků. Je úctyhodné, že
v dnešní době žije tradice divadelních ochotníků, kteří tak jako kdysi
zajíždějí i do malých obcí zpříjemnit
a obohatit jejich kulturní život.
-miza-

Po prezentaci našeho dětského divadelního souboru Mimoni na Poděsu v Olomouci nás záhy čekalo vystoupení s Lakomou Barkou v Bezměrově. Někomu se mohlo zdát, že
vystupujeme s úplně novou hrou,
jelikož jsme "lakomou" přejmenovali na "skópó", ale nebylo tomu tak.
Předhodové představení v Bezměrově bylo nachystáno na středu
16. května 2018. V pozdních odpoledních hodinách se sešli Mimoňové
před kojetínským nádražím, kde na
ně už čekala zodpovědná vedoucí

Královny z Křenovic
v Kovalovicích
Křenovčačky se rozhodly šířit osvětu
i na venkově. Se svou hrou Královny
zavítaly ve středu 23. května 2018
do Kovalovic. V prostorách zámečku
se herečky Smotané hadice rychle
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
ZUŠ open
Čtvrtek 24. května 2018 se nesl ve
znamení hudby. Už od ranních hodin probíhaly na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra koncerty
žáků ZUŠ Kojetín pro školy. Odpoledne vyrazili mladí muzikanti do
centra města, kde na připraveném
pódiu koncertovali pro veřejnost.
O doprovodný program se postarala Ludmila Daňková, která se svými žáky uspořádala na kojetínském
nádraží bubenické zastaveníčko.
Bubeníci se posléze vydali na Masarykovo náměstí, kde se připojili
ke svým spolužákům. Celá akce
byla pořádána v rámci celostátního
happeningu základních uměleckých škol a setkala se u veřejnosti
s velkým ohlasem.

Tímto koncertem Základní umělecká škola Kojetín zahájila sérii
koncertů na Masarykově náměstí v rámci Kojetínského hudebního léta, které v měsících červen
až srpen organizuje Městské kulturní středisko Kojetín (podrobný
program naleznete na straně: 19)
a tímto jste srdečně zváni...
-miza- Foto: L. Fík

Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2018
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín z. s.
29. 6. – 7. 7. 2018

Tábornická
škola dorostu

21. 7. – 28. 7. 2018

Tábor rodičů
s dětmi II.

11. 8. – 18. 8. 2018

Tábor rodičů
s dětmi V.

pro účastníky
ve věku 15–19 let,
vklad: 2.600 Kč
Přihlášky: Martin Juřen
telefon: 604 840 992
e-mail: martin.juren@gmail.com
a na webu: 2018.taborvrazne.cz

pro děti ve věku 2–7 let
vklad: 3.600 Kč
Přihlášky: Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262

(táborová základna pronajata)
Informace a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566

28. 7. – 4. 8. 2018

Tábor žactva

7. 7. – 14. 7. 2018

pro děti věkově neomezeno
vklad: 1.600 Kč/dítě; 2.100 Kč/dospělý
Přihlášky: Zuzana Veselá
tel: 608 505 280, www.vrazne.net

Tábor žactva

pro děti
ve věku 10–14 let, vklad: 2.000 Kč
Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,
e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz
14. 7. – 21. 7. 2018

Tábor rodičů
s dětmi I.

pro děti ve věku 3–7 let
vklad: 1.600 Kč/dítě;
2.000 Kč/dospělý
Přihlášky: Lenka Urbánková,
telefon: 777 030 811, e-mail:
lenicka.nemeckova@centrum.cz

Tábor rodičů
s dětmi III.

4. 8. – 11. 8. 2018

Tábor rodičů
s dětmi IV.

Rodinné hry (základna pronajata)
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz

18. 8. – 25. 8. 2018

pro děti ve věku 6–9 let
vklad: 2.500 Kč
Přihlášky: Lenka Popovská
telefon: 601 601 855,
e-mail:
lenkapolachova@hotmail.com
25. 8. – 26. 8. 2018

Setkání přátel
tábora ve Vrážném

Informace: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,
e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

Další akce ve Vrážném:
28. 6. – 30. 6. 2018 Stavění tábora
26. 8. – 27. 8. 2018
Bourání tábora
Informace: Miroslav Tvrdý, telefon: 777 116 239
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Publikace z Kojetína o Kojetíně
Ptačí zpěvy v lidovém
podání na Hané
Autor: Ludmila Mátlová-Uhrová
Vydavatel: MěKS Kojetín
Editor: Milan Zahradník
Ilustrace: Jiřina Stavinohová
Přepis zvukových nahrávek do notového záznamu: PhDr. Marta Toncrová
Přepis notových záznamů do digitální podoby: Ing. Jakub Raška
Předmluva: Ing. Anna Antlová
Odborné poznámky: Ing. Jiří Šírek
Korektura: Milan Zahradník, Hana
Svačinová a Jakub Šírek

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
Jedná se o nevydané dílo kojetínské rodačky Ludmily Mátlové-Uhrové, především hlasů ptáků, které
si lidé v minulosti upravovali a přikládali k nim texty. Sběry materiálu
prováděla Ludmila Mátlová-Uhrová
především v Kojetíně, Uhřičicích,
Polkovicích a v Lesnici u Zábřehu.

Kojetín v období
protektorátu

Náklad: 300 ks, cena: 100 Kč
ISBN 978-80-906116-0-3

Autor: Petr Jirák
Vydalo: MěKS Kojetín
Foto: sbírka Petra Jiráka, sbírka
Františka Riegla, sbírka Josefa
Bibra, sbírka Milana Zaorala, sbírky
Muzea města Brna, SOkA Přerov,
ABS ČR, Muzeum Komenského
Přerov, Petr Jirák, Jiří Šírek, Městský úřad Kojetín
Počet stran: 85
Grafické zpracování: Hana Svačinová - MěKS Kojetín
Tisk: Vydavatesltví Brázda Břeclav
První vydání, rok vydání: květen 2015

Autor se zajímá zejména o českou
stopu ve válečném konfliktu, potom
také o odbojové hnutí na nacisty
okupovaných územích – nejvíce ho
zajímá odboj v protektorátu Čechy
a Morava. Kromě zmíněného odbojového hnutí se autor v publikaci zaměřil i na místní rodáky, kteří se do
odboje zapojili ve svých dalších bydlištích. Někteří z nich nebyli a ani
nejsou uvedeni na místních pamětních deskách. Pozornost věnoval
také kolaboraci místních obyvatel,
osvobození města v květnu 1945
a v menší míře i dalším dílčím tématům.

Kojetín na starých
pohlednicích
Autoři: Jiří Šírek, Josef Bibr
Vydalo: MěKS Kojetín
Výběr historických pohlednic Kojetína, Popůvek a Kovalovic
Počet stran: 68
Grafické zpracování:
Design m-ARK Marketing a reklama
Tisk: Graspo CZ, a.s.
První vydání, rok vydání: 2013
Cena: 150 Kč
ISBN 978-80-260-4791-9

K 780. výročí první písemné zmínky o Kojetíně byla vydána zajímavá publikace autorů Jiřího Šírka
a Josefa Bibra „Kojetín na starých
pohlednicích“ (Výběr historických
pohlednic Kojetína, Popůvek a Kovalovic). Kniha na šedesáti osmi
stranách přináší téměř sto dvacet
pohlednic (118) Kojetína, Popůvek
a Kovalovic. Nejstarší je z roku 1897,
nejmladší 1972. Jak autoři zdůrazňují, nejedná se o všechny pohlednice, ale o výběr, se záměrem zdokumentovat proměnu města a jeho
částí v průběhu více než jednoho sta
let. Publikaci J. Šírka a J. Bibra „Kojetín na starých pohlednicích“ můžeme brát jako pokračování sborníku
„Kojetín v proměnách času“.

Publikace si můžete zakoupit
na informacích Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Provozní doba v měsících červen, červenec a srpen:
pondělí - pátek 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin; sobota a neděle 10.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Beseda s pracovnicemi
Městské knihovny
MěKS Kojetín
V měsíci dubnu 2018 navštívily pracovnice Městské knihovny MěKS
Kojetín naše seniory v kulturní
místnosti DPS J. Peštuky s besedou pod názvem „Babička má
vždycky pravdu, ale poslouchá ji
někdo?“. Knihovnice nám přečetly
několik veselých příhod o babičkách a pravnoučatech. Zavzpomínali jsme si u humorných ukázek,
které byly čerpány z knih od Vittorie
Cesari Lusso: „Prarodiče, rodiče“,

nebo od Hany Primusové: „Kapesní
poradník novopečených babiček“.
Knihy byly plné humorných rad
a pokynů pro babičky.
Jsme rádi, že nás knihovnice potěšily svou návštěvou a opět si

připravily zábavné povídání, které
vykouzlilo úsměv všem účastníkům
besedy. Těšíme se na další setkání
a necháme se překvapit, jaké téma
si pro nás připraví příště.
Ž. H.

větší na Moravě. Pro turistiku jsou
v Luhačovicích vytvořeny speciální
okruhy po okolí s přírodní scenérií.
Naše plánovaná trasa procházky
vedla přes lázeňské centrum až
k přehradě. Ta se nazývá Luhačovická nebo též Pozlovická. S těmi
zdatnějšími účastníky jsme si obešli celou přehradu s malou přestávkou na občerstvení. Poté jsme
se vrátili na lázeňskou kolonádu,

kde jsme obdivovali krásy města a ochutnali několik lázeňských
pramenů. S pocitem dobrého výkonu a společně stráveného dne
jsme odjeli spokojeni domů. Chůze s holemi je velice jednoduchá
a přitom vysoce efektivní aktivita
a jsme rádi, že mezi našimi seniory
si našla své oblíbence. Již nyní se
těšíme na další trasy a místa, které
tímto způsobem poznáme.
Ž. H.

hlášeny dvě básně a jeden příběh.
Díla byla originální a velmi odlišná,
ale všechna ze života. O vítězi rozhodovala široká veřejnost, která po
celý měsíc duben mohla hlasovat
v Městské knihovně MěKS Kojetín
v oddělení pro dospělé. Smyslem
zapojení seniorů do této soutěže

bylo podpořit jejich kreativitu, aktivizaci v tréninku paměti, ale také
procvičení jemné motoriky při psaní a samozřejmě dát prostor těm,
kteří se věnují psaní a rádi se podělí o svá literární díla. Abychom
všem zúčastněným poděkovali za
vynaložené úsilí, sešli jsme se dne
18. května 2018 v prostorách CSS
Kojetín, p. o., kde obdrželi malou
pozornost od starosty města Kojetína Jiřího Šírka a ředitelky Blanky
Laboňové. Doufáme, že se senioři
zapojí i v příštím roce a třeba bude
i více odvážných „spisovatelů“. Děkujeme také za spolupráci Charitě
Kojetín a pracovnicím z Městské
knihovny MěKS Kojetín.
Ž. H.

Nordic Walking,
procházka
v Luhačovicích
Duben přinesl mimořádně teplé
počasí připomínající spíše květen
a my jsme se seniory využili teplého počasí k procházce v lázeňském
městě Luhačovice. Luhačovice jsou
čtvrté největší lázně v Česku a nej-

Předaní cen za literární
soutěž CSS Kojetín
V březnu, který je měsícem knihy,
organizace CSS Kojetín, p. o. vyhlásila svoji první literární soutěž
pro seniory. Do soutěže byly při-
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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 ČERVEN 2018
Úterý 12. června 2018
od 14 hodin
ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKY
lékařů Fakultní nemocnice
Olomouc
MUDr. Táborský:
Jak minimalizovat
kardiovaskulární riziko
MUDr. Aiglová: Srdeční selhání
obecně
MUDr. Hrčková: Hypertenze
Bc. Brošová: Pohybová aktivita

Středa 27. června 2018
9 – 17 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Chodíte kolem Domu sv. Josefa
a zajímá vás, co se tam děje?
Viděli jste nějaké výrobky zdejších
klientů, zajímá vás, jak je vyrábějí
a máte touhu se to také naučit?
Zveme vás na prohlídku celého
zařízení, seznámení
s poskytovanými službami,
ukázku výrobků
našich uživatelů
s možností nákupu
za symbolickou cenu.
Přijďte ochutnat
„Josefovské“ speciality
(drobné pohoštění)
od 10 hodin:
KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA BUDOVY
historií budovy Domu
sv. Josefa nás provede
Fratišek Řezáč
Dům sv. Josefa

Čtvrtek 28. června 2018
od 9 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín,
její pracovníky, uživatele
i dobrodince
každé úterý a pátek
od 9 do 10 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení na rotopedu
Půjčovna
zdravotních
pomůcek
-nabídka zapůjčení
kompenzačních pomůcek
za stanovený poplatek
v pracovní dny
v době od 8 do 14 hodin
Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.

Církev Československá husitská
Náboženská obec v Kojetíně a Tovačově
„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“
Praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b

Program svátečních setkání v červnu 2018
(v čase „Svatodušním“)
3. 6. 2018 (neděle – 2. svatodušní)
bohoslužby
od 8.15 ve Sklace (v sále Obecního domu)
od 10 hodin v Husově sboru
10. 6. 2018 (neděle – 3. svatodušní)
bohoslužby
od 10 hodin v Husově sboru
17. 6. 2018 (neděle – 4. svatodušní)
bohoslužby
od 10 hodin v Husově sboru

18. - 20. 6. 2018 (pondělí až středa)
Synoda duchovních olomoucké diecéze
v Brně - Lipové (farní úřad mimo provoz. Případné
prohlídky sboru v tomto termínu třeba dohodnout
s předstihem!)
24. 6. 2018 (neděle – Svatojánská)
slavnostní bohoslužby
od 10 hodin v Husově sboru
25. – 27. 6.2018 (pondělí až středa)
Prohlídky sboru (synagogy) pro školy
(dle dohody)

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí,
kdokoli Ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele;
jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.“
Skutky apoštolské 10,34-35
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Církev Československá husitská
Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti
a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy – na
faře a v klubovně modlitebny.
Středa: Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“ v klubovně modlitebny
(zpravidla 1. středa v měsíci).
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru (zpravidla
1. středa v měsíci).
Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na faře v kanceláři (zpravidla
poslední čtvrtek v měsíci promítání).
Neděle: Bohoslužby ve sboru
(zpravidla 1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní
škola“ pro děti a mládež).
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796., kancelář v přízemí) je k dispozici
členům i veřejnosti od pondělí
do středy od 9 do 15 hod. Jinak
dle dohody. Volejte laskavě na telefon: 777 706 511 nebo pište na
e-mail: ccsh.kojetin@centrum.cz.

Myšlenka měsíce:

Od 1. března 2018 je naší sestrou
far. Petra Hrušková z Přerova, tel:
606 207 782 email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“! Opět je možno
požádat o prohlídku Husova sboru
(synagogy). Před návštěvou kontaktujte laskavě předem farní úřad
nebo VIC, Masarykovo nám. 8., 752
01 Kojetín: http://mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-informacni-centrum.
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje.
Fotogalerie:
https://www.zonerama.com/captainjtc. Další odkazy:
Žehnání pramenů ve Skalce: http://
www.lazneskalka.cz/fotogalerilazni/akce/. Stránky olomoucké
diecéze CČSH: http://ccsholomouc.
cz/
Citát měsíce:
Ať ti Pán žehná a ať tě chrání;
ať ti ukáže svou tvář, smiluje se nad
tebou a obdaří tě pokojem.
Sv. František

Biblický verš měsíce:
Hospodin dává krokům člověka
sílu, má zalíbení v jeho životní cestě.
žl 37,23
Jiří Pleva

a Šárkou Poláškovými z Napajedel.
První dvě jmenované jsou členkami
výběru reprezentace TeamGym ČR
na nadcházející Mistrovství Evropy v Portugalsku. Tento závod byl
pro ně poslední možností užít si
závodní atmosféru před ME. Holky
závodily ve věkové kategorii Senior
a vybojovaly zlaté medaile.
V sobotu ráno jsme se do sportovní haly vrátili bojovat o další cenné
kovy. V rámci Mistrovství ČR TeamGym, s družstvem Junior II ve složení: Amálie Koblihová (členka
výběru reprezentace ČR), Tereza
Baďurová, Kateřina Žatecká, Vanesa Klásková, Marie Medunová, Ve-

ronika Opelíková, Lenka Kusáková,
Dorota Vymětalová, Laura Zapletalová a Veronika Vyskotová. Závod
v tomto složení byl pro děvčata
premiérou, které se zhostily velmi
dobře. Na pohybové skladbě a akrobacii se ne všechno povedlo tak,
jak mělo. Byla znát nervozita z velkého závodu. Ovšem trampolína se
děvčatům moc povedla. A v součtu
všech nářadí jsme vybojovali krásné stříbrné medaile.
Odpoledne jsme opustili halu a vyrazili do víru velkoměsta. Soutěžní hala byla na Chodově, kde je
spousta parků. V jednom z nich se
děvčata vyřádila na prolézačkách

Ze sportu
Bohyně z Chropyně
Chropyňský oddíl sportovní gymnastiky se letos opět zúčastnil MČR
TEAM GYM v Praze, které se konalo 27. – 29. dubna 2018. V pátek dopoledne jsme na nádraží v Chropyni nastoupili do vlaku a vyjeli vstříc
velké výzvě do „matičky“ Prahy.
Hned odpoledne nás čekal závod
International Cup – IC MicroTeam.
Jedná se o závod, kdy družstvo
tvoří tři až pět závodníků. To naše
nastoupilo ve složení: Adéla Koutová, Markéta Horáková, Michaela Hřibová, doplněné Kateřinou
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Ze sportu
a houpačkách a hlavně si užila čerstvý vzduch a sluníčko.
V neděli nás čekal poslední závod,
kde jsme měli horké želízko v podobě družstva Junior I ve složení:
Adriana Kolářová, Nikol Hrdličková,
Alžběta Hošková, Bára Šilhánková, Jitka Fialová, Lucie Opelíková,
Sophie Opravilová, Rozárie Ševčíková, Valerie Stavinohová, Nela
Baďurová, Veronika Machálková
a jediný chlapec Vít Ševčík. V této
sestavě to byl jejich teprve druhý
závod. S nervozitou se naši nejmladší účastníci popasovali velmi
dobře. Celý závod byl velmi napínavý. Až do poslední disciplíny
jsme měli stejný počet bodů jako
Flik- Flak Plzeň, avšak trampolínu
jsme zvládli a vybojovali jsme si
opět krásné stříbrné medaile.
Po cestě na hlavní nádraží jsme si

udělali ještě zastávku
na Václavském náměstí. Co by to bylo
za výlet do Prahy, bez
zastávky u koně. Prošli jsme náměstí a zastavili se v krásném
pohádkovém
hračkářství
HAMLEYS.
Tam si všichni zařádili
na
atrakcích a plni zážitků
a s úsměvem na tváři
došli na nádraží.
Domů jsme odjížděli spokojeni
a pyšni na své svěřence, jsou to
naše jedničky. Díky patří všem rodičům, kteří nám jakkoliv pomohli
s organizací kolem MČR, fanouškům, skvělým rozhodčím, jež jsou
zároveň trenéry M. Zavadilové
a J. Vymětalovi, hlavní rozhodčí

N. Navrátilové, trenérce R. Hrdličkové a městu Chropyně za finanční podporu. Děkujeme!
Zároveň si vás dovolujeme pozvat
na každoroční Akademii, která se
bude konat v neděli 17. června
2018.
Za kolektiv trenérů
R. Horáková

Mladí hasiči opět
soutěžili v Popůvkách

šeho regionu, které se zúčastnilo
celkem jedenáct týmů z Popůvek,
Lobodic, Rokytnice a Týnu nad
Bečvou. První kolo postupové soutěže se už tradičně konalo v Popůvkách 29. dubna 2018.
Domácí hasiči byli zastoupeni dvěma
družstvy – mladšími a staršími žáky.
Jako v minulých letech se všichni připravovali v průběhu zimních měsíců
formou zdokonalování fyzické stránky
jinými druhy sportů než nácvikem
ostrého útoku s vodou. K tomu se
dostali až v době příznivého počasí
a sehráli se v družstvech natolik,
že za časy útoků se nemusí stydět.
Starším žákům s časem 18:87 se

podařilo získat místo druhé. Byl
to pouze o sekundu horší výkon,
než získalo družstvo z Rokytnice.
Mladším žákům se ve své kategorii
podařilo s časem 19:57 umístit na
první pozici. Samozřejmě přejeme
úspěchy a štěstí v dalších kolech
soutěže.
Za práci s mladými hasiči v Popůvkách patří poděkování vedoucím
oddílu Pavlu Skácelíkovi a Ondřeji
Matějčkovi. Za pomoc při organizaci závodu si poděkování zaslouží
samozřejmě všichni členové SDH
Popůvky a všichni ostatní, kteří se
na přípravě a průběhu akce podíleli.
mm

nost všech dětí se utkat v tak obtížných podmínkách a vyrovananých
výkonech jsme museli nakonec
vyhodnotit vítěze. V kategorii dívek
se na prvním místě umístila Emička
Poláchová, druhá Laurinka Zakopalová a třetí byla Adélka Zaťková.
Mezi chlapci byl první v cíli Kubíček

Ptáček za ním s obrovským úsilím
skončil Matýsek Oulehla a třetí se
stal Radimek Toráč. Gratulujeme vítězům i všem zúčastněným!
LP

Příjemně strávené slunečné nedělní dopoledne. I tak by se dala popsat soutěž mladých hasičů z na-

Duatlon
V pondělí 14. května 2018 se na
sokolské zahradě uskutečnil Dětský
duatlon.
Každým rokem tímto závodem končíme s dětmi cvičení Hopíku. I přes
velké nasazení a obrovskou stateč-
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Ze sportu
Okénko do historie
kojetínského fotbalu
– stadion Morava
V roce 1958 slavil oddíl padesát let
svého trvání. Mužstvo tehdy hrálo 1.B třídu. Oslavy byly důstojné,
neboť oddíl dostal do užívání nový
pěkný travnatý stadion Morava,
který mu závidělo mnoho družstev
z vyšších tříd. A tak po letech se
stěhoval z hřiště Na Hrázi na tento
nový stadion. K jeho slavnostnímu
otevření zde hostovaly kluby: prvoligová Dukla Praha, Hradec Králové,
dorostenci ČSSR a další významná
mužstva.
Výstavba stadionu Morava v Kojetíně byla zahájena v roce 1954. Projektantem a stavebním dozorem byl
po celou dobu výstavby Ing. arch.
Jaroslav Kačírek. Stavbyvedoucím
byl Vincenc Táborský. Na stavbě
pracovalo průměrně 8–10 brigádníků-důchodců a zdarma sportovci a
příznivci sportu.
Celkem se odpracovalo v letech
1954–1964 37.345 brigádnických
hodin v akci „Z“. Hodnota díla byla
2.572.147 Kč.
Projekt stadionu byl třikrát přepracován. Původně plánovaná tribuna
přes celé 1. patro byla zrušena Bylo
schváleno pouze zastřešení již vybudovaného přízemí rovnou střechou, později dochází k povolení
výstavby 1. patra s velkým sálem.
Zde měla být vybudována společenská místnost, noclehárna a restaurační místnost. V přízemí se
umístily šatny, sklady, sociální zařízení, byt správce, rozhlasová kabina. Tribuna byla určena pro 600
sedících diváků, ochozy pro 3.000
diváků.
Na ploše stadionu byla vybudována
lehkoatletická dráha v délce 400 m
4–6 proudová, travnaté a škvárové
hřiště pro kopanou (105 x 70 m),
vstupní brána borců se shromažďovacím prostorem. Pokladny, parkové chodníky a provedena výsadba.
Položily se drenáže a odvodnily
hrací plochy. Celková plocha stavby byla 89.803 m2. Dodatečně byla
provedena vodovodní přípojka,
zbudována místní komunikace ze
Závodí, komunikace mezi mosty od
Mlýnské strouhy až po řeku Mora-
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vu a k bráně borců. (Zdroj: Jaroslav
Kačírek,1988).
Dnes můžeme ocenit nadčasové
dílo našich předků, které dosud
slouží svému účelu. Proběhla zde
celá řada sportovních i kulturních
akcí.
A také cvičily stovky cvičenců na
několika okrskových spartakiádách.
Také já jsem zde v roce 1960 cvičil
skladbu pro 2. třídy. Časem zanikla
atletická dráha. Poslední dva roky
se po jejím pomyslném oválu proběhnou jen běžci Hanácké kojetínské desítky. Je to škoda, protože
atletická dráha přímo láká k proběhnutí.
Dnes je hřiště tréninkovou a hrací
plochou pro pět týmů (áčko dospělých, dorost, žáci, starší a mladší
přípravka). Každé z nich má svou
šatnu a k dispozici jsou i dvě šatny
pro hosty. Co však citelně chybí, je
hřiště s umělou trávou a osvětlením
pro trénink a zápasy za nepříznivého a zimního počasí.

I když se po 60 letech se objevují
drobné závady jako jsou opadající omítka či kachličky, i dále může
zázemí stadionu sloužit plně svému poslání. Snad vyrostou na jeho
trávníku další úspěšní fotbalisté
jako Rosťa Vojáček nebo Libor
Žůrek a na stadioně v Kojetíně se
bude dál hrát fotbal, na který budou
rádi chodit jeho příznivci.
Jaroslav Bělka
Pozn.: Opět se obracíme na čtenáře s žádostí o zapůjčení materiálů
o historii stadionu Morava.

Stadion Morava - stavba

Stadion Morava v zimě

Autobus u stadionu Morava
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Ze sportu
FK Slavoj Kojetín – Kovalovice informuje
Áčko poprvé na jaře vyhrálo za tři
body!
Muži A – 1.A třída, skupina B
Po dvacetidvou kolech jsou devátí
ze čtrnácti týmů s 31 body. Poslední dubnový víkend plně zabodovalo
A mužstvo v Mostkovicích výhrou
2:1. Bohužel došlo k likvidačnímu
faulu na našeho nejproduktivnějšího střelce Libora Žůrka, a to bez
potrestání viníka. To se projevilo nepříznivě v dalších zápasech. Doma
jsme s Lipovou jen remizovali 1:1
a na penalty vyhráli 5:3. Další dva
zápasy jsme prohráli, a to v Plumlově 1:2 a doma s Bělotínem 1:3 Ještě
šest minut byl stav nerozhodný 1.1,
ale odpískaná penalta nám vzala
naději na remízu. Zbývají ještě čtyři
zápasy a to venku s Brodkem u Přerova a s Beňovem a doma s Protivanovem a stále se lepšícími Čechovicemi. Pokud není střelec v týmu
těžko se pak získávají body. Marcel
Lukáš, ještě dorostenec, střelil svůj
první gól za Áčko v Plumlově a góly
střílí i za dorost a pokud bude mít
k sobě spoluhráče je nadějí do budoucna.
Muži B Kovalovice – 1.B třída
skupina A
Po dvacetidvou kolech jsou na sedmém místě ze čtrnácti s 32 body.
Kovalovice hrají pohledný fotbal
a když se daří v útoku, i s dobrými
výsledky. Od posledního dubnového víkendu je to ale střelecké trápení. Dvě venkovní prohry s Lipníkem
0:3 a s Želatovicemi 0:1 nedohonili
domácími výhrami. Doma oba zápasy remizovali 2:2 a získali druhý
bod s Hanou Prostějov na penalty
4:1 a se Smržicemi 4:3. Svůj po-

klidný střed si uhájí, i když je čekají
následující soupeři. Venku Tovačov
a Újezdec, doma Klenovice a Pivín,
oba jsou to nepříjemní soupeři, kteří
je na podzim porazili.
Po skončeni sezony agilní oddíl připravil na 7. července 2018 tradiční
turnaj v malé kopané
Dorost U 19 – krajská soutěž skupina B
Po sedmnácti zápasech jsou poslední na 11. místě se šesti body.
Dorost sehrál na domácí půdě celkem vyrovnané zápasy. S Ústím vedl
2:1, ale během tří minut těsně před
koncem soupeř otočil na 2:3. Další
domácí zápas s Lipníkem díky gólům
Marcela Lukáše vyhrál 2:1 Venkovní
prohry s Němčicemi 3:9 a Moštěnicí 0:9 už nejsou tak vysoké jako na
začátku soutěže. Zbývající zápasy
venku s Želatovicemi a Brodkem u
Prostějova moc šancí nedávají. Ale
domácí zápas s Bělotínem by mohl
přinést plný bodový zisk.
Starší záci U 15 – okresní přebor
Po třinácti kolech jsou na druhém
místě z devíti týmů s dvacetipěti
body.
Žáci od posledního dubnového zápasu dvakrát vyhráli . Doma s Lověšicemi 2:0 a venku s Beňovem
3:2. Ještě budou hrát dvakrát venku
s Kozlovicemi a s Brodkem u Přerova. Doma hostí suverenní Tovačov.
Starší přípravka – krajský přebor
Starší přípravka hraje vždy dvě simultánní zápasy s kluby, které mají
daleko větší základnu a kvalitnější podmínky. Ale drží se statečně
a přes „divoké“ výsledky doma se
Sigmou 1:53 a venku s SK Prostějov 9:43 uhrála přijatelné výsledky v Hranicích 15:23 a doma s FK
Šumperk 15:31. V soutěžích přípravek se nevedou tabulky, protože se

nehraje o umístění, ale pro radost ze
hry.
Mladší přípravka – okresní přebor
Stejné je to i s mladší přípravkou,
kde branek padá nepočítaně, že
je rozhodčí ani nestačí pomalu zapisovat. Takže jednou prohraje
v Kozlovicích 0:27 a podruhé doma
vyhraje s Tovačovem 12:3 .Kluci
(a v některých týmech i dívky) si
zahrají a po zápase se kopou cvičně penalty, na které se všichni těší.
Když chcete potěšit svoji fotbalovou
duši, tak si zajděte na zápas přípravky. A když jste zvědaví, jak trénovat
a učit malé talenty fotbalu i chování,
tak si zajděte v pátek od 15.30 hodin na stadion, kde trénuje Zdeněk
Klesnil z Volf fotbalové akademie.
Na prvního máje vyplnil volný termín
turnaj mladších přípravek v Kojetíně, kterého se zúčastnilo osm týmů.
Naše přípravka v neúplné sestavě
začala ve velkém stylu. Porazila
Sigmu Olomouc 7:3, Viktorku Přerov 7:6, Olšany 7:5 a remizovala
s SK Hranice 5:5. Pak docházely síly a s nejlepšími už nebyla tak
úspěšná s FK Šumperk 0:9, SK Prostějov 4:5 a 1. HFK Olomouc 3:9.
Nešlo o umístění, proto nebylo vyhlášeno pořadí, ale zahrát si fotbal
na velkém klání. Díky za organizaci
turnaje patří Rudolfu Popovskému
a za servis a pomoc Tomáši Krčmovi.
Jaroslav Bělka

Trénink mladých fotbalisů

Trénink mladých fotbalisů
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Ze sportu
Kdy a kam na fotbalV ČERVNU 2018
Muži A – 1.A třída skupina B
So 2. 6. v 17.00

TJ Slavoj Kojetín – dorost

Kojetín – SK Protivanov

Ne 10. 6. v 17.00

FC Beňov – Kojetín

So 16. 6. v 17.30

Kojetín – TJ Sokol Čechovice

Muži B Kovalovice – 1B třída skupina A
Ne 3. 6. v 17.00

Kovalovice – TJ Klenovice n. H.

So 9. 6. v 17.00

TJ Sokol Újezdec – Kovalovice

Ne 17. 6. v 17.30

Kovalovice – TJ Sokol Pivín

U 19 dorost – krajská soutěž skupina B

Společné foto mladší přípravky
TS Slavoj Kojetín a Sokol Tovačov

Ne 3. 6. v 14.00

Kojetín – TJ Sokol Bělotín

Ne 10. 6. v 14.30

FK Brodek u Prostějova – Kojetín

U 15 starší žáci – okresní přebor
So 2. 6. v 17.00
Ne 10. 6. v 14.00

Kojetín – TJ Sokol Tovačov
FK Brodek u Přerova – Kojetín

starší přípravka – krajský přebor
Ne 3. 6. v 12.00

1.HFK Olomouc – Kojetín

mladší přípravka – okresní přebor skupina B
Společné foto starší přípravky
TJ Slavoj Kojetín se Sigmou Olomoouc

Pankrác letos běžce
Hanácké kojetínské
desítky nezchladil
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Ne 3. 6. v 15.30
So 9. 6. v 9.00

FK Troubky – Kojetín
TJ UNION Lověšice – Kojetín

Už ani na ty ledové muže není spolehnutí! Naopak v neděli 13. května 2018 gradovalo teplo a sucho.
Pro pořadatele to bylo zárukou, že
nebudou muset řešit „mokrou“ variantu běhu a programu. Hůře pro
běžce, kterým se líp běhá, když sluníčko tak nepálí.
I přesto se k nám z celé Moravy sje-

la stále početnější běžecká rodina.
Filosofie našeho běhu je, že každý,
kdo se postaví na start, je vítězem.
Všichni si tak užijí sportovní atmosféru a příjemné prostředí, které
se v Kojetíně stalo samozřejmostí.
Proto se na stadion Morava vydalo 110 účastníků desítky a 19 dětí
na kondiční běhy na 800 m a 3 km.
V útrobách tribuny jsou dostatečné
prostory pro takový počet zájemců
o běh. Jen pan architekt Kačírek
nepočítal s tím, že zde budou hrát
fotbal či běhat ženy. Letos jich bylo

33 a tak jedna sprcha a dvě kabinky
musely stačit. A letos právě sprcha
po závodě přišla vhod.
První běh na 800 metrů (tzv. „půlka“, čili dvě kolečka) byl odstartován v 10 hodin. Na start se postavilo šest kluků a sedm dívek
do 10 let. Pořadí kluků: 1. Matěj
Dedek z Lipníka za 3:27, 2. Jan
Polách z Kojetína za 3:54, 3. Aleš
Hřeblo z Kojetína za 4:03, 4. Jakub Dedek z Lipníka za 4:07,
5. Šimon Drábek z Kojetína za 4:12
a 6. Martin Polách z Kojetína za

Nejrychlejší Hanačky a Hanáci

Start závodu

Nejrychlejší žena
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Ze sportu
4:16. V dívčí kategorii je pořadí: 1.
Amálka Hřeblová z Kojetína za 3:47
2. Elenka Chytilová z Kojetína 4:48
3. Anička Bosáková z Kroměříže
5.08, 4. Ema Polachová z Kojetína
5:16, 5. Natálka Andrýsková z Kojetína 5:49, 6. Nikolka Ničmanová
z Velkého Týnce 5:51, 7. Sofie Zrodová z Kroměříže (čas neuveden).
Druhý běh na 3 km byl už náročnější a běžela se dvě kola kolem
stadionu, kolem Moravy přes Berčíikovo. V klucích byl 1. Daniel Indra z Prostějova za 11.20, 2. Ondřej Florec z Kojetína za 11:45, 3.
David Štábl z Kojetína za 12:48
a 4. Jan Novotný z Kroměříže za
15:29. V dívkách běžely jen dvě,
a to Sára Přecechtělová ze Švábenic za 12:28 a 2. Terezka Poláchová z Kojetínaza 18.03.
Hlavní běh „desítka“ letos zaznamenala rekordní účast 77 mužů a 33
žen, celkem 110 startujících. Z toho
skoro třetinu tvořili Hanáci v počtu
dvacetdva a Hanačky v počtu deset
z mikroregionu Střední Haná. Potěšila účast pěti běžců z Tovačova
a otce Petra a synů Martina a Michala Šafránkových z Uhřičic. Také
v Kojetíně běhají děti a rodiče (Florecovi, Hřeblovi, Šenkýřovi, obojí
Poláchovi, Dočkalovi).
Všechny tři běhy začínaly a končily
na bývalém atletickém oválu, dnes
už zarostlém travou. Je to škoda,
protože dnes v Kojetíně už nic takového k proběhnutí není. Také brána
borců, kterou běžci vybíhali a vbíhali na stadion, je značně ošuntělá.
Je to symbol tohoto stadionu a určitě by stála za opravu. Otázka, komu
vlastně patří, když byla vybudována
v období šedesátých let, kdy se zde
cvičilo na spartakiádách.
Právě u ní vyrazilo na trať startovní
pole a po úvodních 400 metrech na
stadionu vyběhlo na jednokolovou
trať na levý břeh Moravy. Stejný
okruh jako loni se líbil právě proto,
že vede polními, lesními cestami
a kolem řeky Moravy. Náročný byl
tříkilometrový poslední úsek proti
slunečním paprskům, které letos
nepříjemně ubíraly sil. Nakonec
všichni úskalí zdolali až na jednu
subtilní běžkyni, které došly síly
na mostu dr. Šíleného. Naštěstí po
ošetření se dala brzy dohromady.
Absolutně nejlepšího času 35:49

dosáhl Tomáš Steiner z AK Drnovice. Dovršil tak vítězný hattrick
v roce 2013 a 2014. V ženách
zvítězila Irena Petříkovoáz AK
Drnovice v čase 40:50. Také ona
zopakovala své vítězství z roku
2016. Z kojetínských startujících
zopakovala své 3. místo v kategorii
Z40 Jana Dočkalová v čase 50:33
(zlepšení z loňských 52:44). Všechna umístění na bedně opanovali
naši hosté, což svědčí o kvalitě
a přitažlivosti našeho běhu.
Motivací pro místní je kategorie „Nérychléši Hanák a Hanačka“. Trojnásobný vítěz Josef
Peřina, který letos neběžel, předal
pomyslné žezlo zaslouženě Petrovi
Křepelkovi, který nemá ani jednu
absenci a letos zaběhl čas 40:00,
který byl 8. nejlepším časem
a 4 .v kategorii M18. V „Hanačkách“
své loňské vítězství potvrdila Jitka
Poláchová v čase 46:16.
Tak máme další ročník za sebou
a celková úroveň stoupá. Letos
k tomu přispěl i moderátor Jan Krejsa, který svými glosami bavil diváky
a zdravě vyhecoval běžce ke sprintu v cílové rovince. Největší potlesk
zaslouženě sklidili Jindřich Tomíšek z Orla Horní Moštěnice (ročník
1939, čas 1:05:51) a Tomáš Tvarůžka (ročník 2008, čas 1:26:59),

který se od loňska zlepšil o 20 minut. Prostě běhání všechny baví.
Počet běžců celkem za šest ročníků
je úctyhodný. Celkem 282 zájemců
o běh se postavilo aspoň jednou na
startovní čáru. Začínali jsme v roce
2013 na 50 a letos je jich 110.
A to je mezi běhy velká konkurence,
protože sobotní a nedělní termíny
jsou zadané. Proto klademe důraz
na kvalitní podmínky, které běžce
znovu do Kojetína přilákají.
Rozsah příprav nelze dál realizovat
jen v úzkém kruhu jako „rodinný
podnik“. Dík patří manželce Marii,
rodině a řadě dalších obětavých
pomocníků, kteří nám nezištně pomáhají. Samozřejmě všem podporovatelům, kteří finanční či materiální pomocí umožní takový mítink na
vysoké úrovni pořádat.
Proto vítáme nabídku DDM Kojetín,
který má zkušenosti třeba s Během
proti drogám na spolupořadatelství.
Tím by se mohly pořádat běhy pro
děti ve větším rozsahu a zavést další kategorie na desítku pro běžce
mladší 18-ti let. A hlavně tradice tak
úspěšně rozjetého a zavedeného
mítinku by pokračovala. Sportovní
Kojetín je ta nejlepší možná reklama pro naše město.
Za všechny
Jaroslav Bělka

Start dětí na 800 m

Start dětí na 3 km

Nestárnoucí Jindřich Tomíček
s Blaženou Svačinovou

Lenka Řezáčová s nejmladším
běžcem Tomáěem Tvarůžkou
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Inzerce

KOVOVÝROBA
Jiří Kusák
Hledá zámečníka a soustružníka (obráběč kovů)
na hlavní pracovní poměr popřípadě
i na brigádu, vhodné i pro přivýdělek.
- pracoviště v Prostějově, nástup možný ihned.
Kontakt:
e-mailem na: kovovyrobakusak@seznam.cz
nebo telefonicky:
Jiří Kusák: 724 131 503
asistentka výroby Sivlie Navrátilová: 604 178 193
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500 - 1500 Kč
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Vzpomínky
Kdo žije v srdcích svých milých, nezemřel, jen je vzdálen.
Dne 30. května 2018 jsme si připomněli 1. výročí, kdy nás navždy opustil

pan František Tvrdý
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna
a dcery Denisa a Michaela s rodinami.
Dne 6. června 2018 uplynulo osm let od úmrtí

paní Marie Brázdilové
Stále vzpomínají syn Miroslav,
sestry Jindra a Libuše a přátelé.

Dne 16. června 2018 uplyne pět let, co nás opustil

pan Miroslav Mirvald
Stále vzpomíná rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. června 2018 by se dožil padesáti let

pan Robert Šmida
a 18. června 2018 uplyne 11 let od jeho smrti.
Vzpomíná maminka, sourozenci s rodinami.
Dne 20. června 2018 vzpomeneme deset let od úmrtí

pana Vladimíra Pospíšila z Kojetína
S láskou vzpomínají manželka Anna, syn Vladimír s manželkou Petrou,
dcera Hana s manželem Antonínem, vnuci a vnučky a švagrová M. Tomková.
Ke vzpomínce se připojují i pracovníci MěKS Kojetín a harmonikáři.

Inzerce
Ceník inzerce
v Kojetínském
zpravodaji
A4 (275 x 190 mm)

= 1 800 Kč

1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm) = 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)

= 225 Kč

1/16 A4 (68 x 47 mm)

= 110 Kč

menší velikost

= smluvně

Uzávěrka čísla: vždy k 20.
předešlého měsíce...
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Vítání občánků
V sobotu 19. května 2018 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Amálie Matulová

Štěpán Plesník

Andrea Kokyová

Nela Štětkářová

Luděk Ondrušek

Terezie Zedková

Eliška Krybusová

foto: Jana Večeřoá

Blahopřání
Dne13. června 2018 oslaví 80. narozeniny
v plné fyzické a duševní svěžesti

paní Anna Gorčíková
Do dalších let hodně zdraví, lásky, spokojenosti a Božího požehnání
přejí děti Anna, Marie, Jana, Jarmila a Josef s rodinami,
vnoučata Denisa, Michaela, Šárka, Kateřina, Honza, Lucie, Filip, Martina a Petra
a pravnoučata Natálka, Jiří, Adam, Sofie Mia a Oliver.

Dne 8.června 2018 oslaví 80 let
naše maminka a babička

paní Vladimíra Svozilová z Kojetína
K tomuto krásnému životnímu jubileu jí ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví,
pohodu a hodně životního elánu.
S poděkováním a láskou dcera Broňa s rodinou a dcera Vlasta s rodinou.
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